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 Z
e staat er al ruim 26 
jaar, hologig onge-
naakbaar te wezen. 

Cabaretier Paul van Vliet 
onthulde haar en vertelde 
daarbij dat deze lieve, ten-
gere vrouw een overwinning 
op de wanhoop verbeeldde. 
Het borstbeeld van Audrey 
Hepburn zoals kunstenaar Kees Ver-
kade haar zag. Of het een geslaagde 
weergave is, durf ik niet te zeggen. 
Haar toenmalige vriend en beide zo-
nen vonden van wel. Zij woonde tij-
dens de  oorlogsjaren in Arnhem en 
werd later Unicef-ambassadrice. Vele 
Arnhemmers noemden haar toen het 

voormalige Kerkplein moest 
worden herbenoemd. Een 
waarachtig eerbetoon voor 
een beroemd filmactrice van 
de twintigste eeuw, vond men. 
Haar buste op het Burgemees-
tersplein was één van de vele 
beeldhouwwerken die de on-
langs overleden Kees Verkade 

maakte. Diens werk wordt verschillend 
beoordeeld. Velen dwepen er mee, an-
deren verguizen het. De diepliggende 
ogen van Audrey prefereer ik boven 
zijn verbeelding van volkszang er 
 Johnny Jordaan of die van koningin  
Juliana en prins Bernhard.
Kees Crone

kees’ cursiefje

Buste
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Op de dag dat iedereen zat 
te wachten op de eerste 
sneeuw van dit jaar was er 
in de bossen om ons heen 
een tamelijk zeldzaam na-
tuurverschijnsel te bewon-
deren. Hoewel het niets 
met sneeuw te maken heeft 
wordt het ook wel ‘sneeuw-
baard’ genoemd. Een betere 
benaming is ijshaar, haarijs 
of baardijs. Het ontstaat in 

bijzondere weersomstandig-
heden op dood beuken- of 
eikenhout. Binnenin het rot-

tende hout is een schimmel 
actief (het rozeblauwig was-
korstje) die water en kool-
zuurgas afscheidt en door 
de poriën in het dode hout 
naar buiten perst. Bij een 
hoge luchtvochtigheid kan 
dat water niet verdampen 
en bevriest het bij tempe-
raturen net onder nul in de 
vorm van ragfijne ijsharen. 
Als het harder vriest stopt 

de groei omdat de schim-
mel dan geen vocht meer 
afscheidt. Bij temperatu-
ren boven nul, aanraking of 
zonlicht smelten de ijsharen 
meteen want ze zijn erg teer. 
Je treft ze daarom vooral 
aan op schaduwrijke plek-
ken. Als het sneeuwt of ge-
sneeuwd heeft krijgen ijsha-
ren ook geen kans. 
HD
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Trots zet Mariska Kiewit de Jonge (55) 
de teddybeer op tafel in haar huis aan 
de Rembrandtlaan. In ziekenhuis Rijn-
state staat de beer bekend als Dokter 
Daan. Mariska zette de beer in voor haar 
sollicitatiegesprek als manager fond-
senwerving Rijnstate Vriendenfonds. 
Met succes. Ze werd aangenomen.
  
Sinds april vorig jaar werkt ze in het zie-
kenhuis en heeft ze al heel wat acties op 
touw gezet. In december is bijvoorbeeld 
ruim 20.000 euro opgehaald met een 
lichtjesactie. Ruim 1.300 particulieren en 
bedrijven kochten ruim 4.000 lichtjes om 
hun waardering te laten blijken voor de 
medewerkers in de zorg.

De opbrengst wordt besteed aan de re-
alisering van een dakterras voor IC-pa-
tiënten, een beleef- en beweegtuin voor 
oudere patiënten en patiënten met kan-

ker, en een speelterras voor kinderen.
Na deze succesvolle actie is Mariska al 
weer op zoek naar nieuwe donateurs. Ze 
denkt dat veel wijkbewoners het Vrien-
denfonds niet kennen. 

Het Rijnstate Vriendenfonds maakt 
voor de patiënten projecten mogelijk 
waarvoor geen geld is binnen het zie-
kenhuisbudget. Dit zijn onderzoeken, 
zorgvernieuwingsprojecten en patiën-
tenvoorzieningen. Mariska: “We zorgen 
voor de extraatjes. ‘Nice to have’ noem ik 
dat. Je voegt iets toe aan het welbevinden 
van de patiënten.”

In totaal zijn er vijftienhonderd vaste 
donateurs en daarnaast zijn tien bedrij-
ven vriend van het Rijnstate Vrienden-
fonds. Wilt u het Vriendenfonds steunen 
of vriend worden? Gan dan naar: 
www.rijnstatevriendenfonds.nl.
Britt van Uem

Wijkgenoot Mariska zoekt donateurs voor Vriendenfonds Rijnstate

 In het nieuwe jaar herinnert veel nog aan het vorige. Zo 
legt het coronavirus ons nog allerlei beperkingen op en dat 
raakt ook de Burgemeesterswijk en de wijkvereniging.

Als bestuur hoopten we eind vorig jaar nog een Nieuwjaars-
bijeenkomst te kunnen organiseren in het nieuwe wijkcen-
trum De Bakermat, maar de eerste persconferentie van het 
kabinet in het nieuwe jaar maakte dat helaas onmogelijk.  
Ook de activiteiten van onze commissies lijden onder de be-
perkingen. Dus geen pubquiz voor de slimste straat en geen 
themaochtenden. De warmtewandelingen van de Commissie 
Duurzaamheid konden in gewijzigde vorm wel doorgegaan 
en ook Wijkcontact verschijnt gewoon. We denken intussen 
volop na over andere vormen voor het directe contact met u 
als wijkbewoner.
Over commissies gesproken. In het laatste Wijkcontact vroeg 

ik of er binnen onze vereniging behoef-
te bestaat aan commissies met andere 
aandachtsvelden dan de bestaande. 
Door sommigen is dat opgevat als een 
vorm van kritiek op de huidige com-
missies. Dat was natuurlijk niet mijn be-
doeling en is ook geen bestuursstand-
punt. Het was een oproep tot nadenken 
om een discussie op gang te brengen. 
Vooralsnog zijn reacties uitgebleven, 
maar als u wil reageren: graag.
Deze maand buigt het bestuur zich over 
de manier waarop we de uitgestelde 
lustrumactiviteiten alsnog vorm kunnen 
geven. Het momentum van de viering 
van ons 40-jarig bestaan is weliswaar 

verlopen, maar dat betekent niet dat we in 2021 geen bijzon-
dere activiteiten of evenementen kunnen aanbieden, bijvoor-
beeld in het late voorjaar of het vroege najaar (als het verloop 
van de pandemie dat toelaat). Mocht u nog ideeën willen in-
brengen, dan horen we dat graag.    
Om dat en de reguliere activiteiten van onze commissies mo-
gelijk te maken, hopen we dat u als wijkbewoner onze ver-
eniging wil blijven steunen. Juist in deze lastige fase hebben 
we uw support hard nodig. Daarom: als u van onze penning-
meester binnenkort een incasso-opdracht krijgt,  vertrouw ik 
er op dat wij weer op uw lidmaatschapsbijdrage mogen re-
kenen. Dat geeft ons een stevige basis om er te zijn voor een 
prettig woon- en leefklimaat en uw belangen bij instanties 
zoals de gemeente te behartigen. 
Ik dank u op voorhand voor uw medewerking. En voor die 
wijkbewoners, die nog geen lid zijn: u kunt zich heel gemak-
kelijk aanmelden via onze website: bwarnhem.nl. Samen ma-
ken en houden we de wijk als de mooiste van Arnhem!
Gerard Slag, voorzitter

Support gevraagd

uit het bestuur

Nog geen lid: 
meld u aan via 
bwarnhem.nl
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Fout gespeld
Welk van deze 
straatnaambor-
den hanteert 
de juiste spel-
ling? Het boven-
ste bord stond 
vroeger bij de 
toegang vanaf 

de Zijpendaalseweg, het onderste bij de 
G.A. van Nispenstraat.
De straatnamen in onze wijk worden 
vaak fout gespeld, zo ondervindt de 
eindredacteur van de wijkkrant. Veel ge-
maakte fouten zijn:
n Lawick van Pabststraat in plaats van 
Van Lawick van Pabststraat
n Van Pallandstraat in plaats van Van 
Pallandtstraat (dt)
n Izaäk Evertslaan in plaats van Izaak 
Evertslaan (zonder trema)
n Jollestraat in plaats van Jollesstraat 
(dubbele s)
n Burgemeester Weertstraat in plaats 
van Burgemeester Weertsstraat (dub-
bele s)
n Zypendaalseweg in plaats van Zijpen-
daalseweg
n Roëllstraat in plaats van Röellstraat
HD

Veel deelnemers aan
warmtewandelingen

Dit jaar organiseerde de Commis-
sie Duurzaamheid opnieuw een serie 
‘warmtewandelingen’. In december en 
januari zijn er vier gehouden waarbij 29 
adressen werden aangedaan. 

Johan van Rheenen van het Energieloket 
Midden-Gelderland gaat met zijn warm-
tecamera de huizen langs om warmtelek-
ken op te sporen. Het zijn quick scans die 
een globale indruk geven. Bewoners krij-
gen de opnames met tips voor betere iso-
latie. Wilt u ook zo’n quick scan? Meld u 
dan aan bij duurzaamheid@bwarnhem.nl
HD

FOTO JOS ZWAAN

Mariska Kiewit de Jonge met Dokter 
Daan FOTO BRITT VAN UEM 

Kunstkaarten
met Aandacht

Vijf Arnhemse kunstenaars onder wie 
Trudy Koning uit onze wijk (zie pagina 
16-17) hebben een set van tien Kunst-
kaarten met Aandacht samengesteld. 

Met zo’n fysieke kaart kun je iemand in 
dit digitale tijdperk waarin veel mensen 
door corona op zichzelf zijn teruggewor-
pen, extra aandacht geven. De setjes kos-
ten 15 euro per stuk (2 voor 25 euro) en 
zijn te bestellen via sandra@uitjehoofd.
nl. Met een deel van de opbrengst willen 
ze mensen die extra aandacht verdienen 
verrassen. HD

Bijzonder weersverschijnsel: ijsharen

Johan van Rheenen scant met zijn 
warmtecamera een huis op zoek naar 
warmtelekken. FOTO EDWIN RIJKAART

FOTO HENK DONKERS
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ping. “Het enige originele balkonnetje 
in deze rij!”.

Muizenplaag
Ook binnen is er het nodige veranderd. 
“Het pand was gedateerd en niet onder-
houden. Er had een oudere vrouw ge-

woond, die van alles verzamelde zoals fles-
sen wijn, koekjes en chocola. Het rook er 
vies en er was een muizenplaag waar zelfs 
de buren last van hadden. Ik heb alles leeg-
gehaald en ben begonnen met verbouwen. 
Daarbij heb ik geprobeerd de oorspronke-
lijke elementen te behouden uit respect 

voor het karakter van het pand.”
De kamers en suite zijn ruim en hoog 

en de schuifdeuren zitten weer strak in de 
lak. “Moet je voorstellen, dat grenenhout is 
110 jaar oud”, vertelt Faik enthousiast. De 
ruimte boven de schuifdeuren is over de 
hele breedte opengemaakt, waardoor de 
kamers nog meer een geheel vormen. Aan 
de achterkamer is een serre gebouwd met 
een trap naar de tuin. Marmeren traptreden 
leiden naar de iets hoger gelegen moderne 
keuken. In de gang liggen platen van het-
zelfde Bianco carrara-marmer. Daar staat 
ook de schouw uit de achterkamer. Faik 
wijst op de bloemmotieven op de schouw. 
“Bloemmotieven heb ik ook gebruikt in de 

metalen trappen naar de tuin en naar het 
souterrain. Daar heb ik gekozen voor orchi-
deeën. Mijn naam Kinran betekent ‘gouden 
orchidee’.”

Het souterrain is uitgegraven en onder-
metseld, waardoor er hogere ruimtes zijn 
ontstaan. Hier zijn de badkamer en het 
slaapgedeelte.

Faik woont zelf in het benedenhuis. In 
het bovenhuis heeft hij twee appartemen-
ten gebouwd, die verhuurd zijn.

Geëtste pauw
Toen Faik het pand kocht, had hij al-
leen de benedenwoning gezien. “In de 
bovenwoning woonde een huurster, die 

mij in eerste instantie niet binnen wilde 
laten”. Ook de Burgemeesterswijk was 
onbekend terrein voor hem. Hij was blij 
verrast door de betrokkenheid van zijn 
omwonenden. “Terwijl ik bezig was, 
werd ik regelmatig door mensen binnen-
gevraagd. Iedereen was benieuwd wat ik 
van plan was. En toen ik begon met ver-
bouwen, stond er opeens een man op 
de stoep met een houten plaat. ‘Buur-
man, ik kom je gangdeur beschermen!’. 
Dat was Peter. Hij schroefde de plaat op 
de deur in de gang om de ruit met de 
geëtste pauw te beschermen tijdens de 
verbouwing.” De monumentale ruit heeft 
de verbouwing overleefd.

Het grootste deel van de verbouwing 
is nu achter de rug, maar dat betekent 
niet dat alles klaar is. “Ik wil nog iets aan 
de inrichting doen en ik heb nog plan-
nen voor de tuin, maar dat komt later 
wel.” Ook wacht Faik nog op de ijzeren 
leuningen die langs de trappen naar de 
voordeuren moeten komen. “Er stond 
nog een klein stuk van het originele 
hekwerk. Daarmee ben ik naar Cornelis 
Pronk, een smid in Andelst gegaan. Hij 
maakt nu weer de oorspronkelijke leu-
ningen.”

Schildje
Al zijn inspanningen om het pand weer 
zijn monumentale uitstraling te ge-
ven, leverden Faik Kinran het emaillen 
schildje van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed op. “Toen ik het schild-
je ontving, kwam ik erachter dat er een 
vergissing was gemaakt. De vermelding 
‘rijksmonument’ klopt niet. Het pand is 
geen rijksmonument. Ik heb ze gebeld 
en heb nu een schildje met ‘Beschermd 
stadsgezicht – Jugendstil’. Gelukkig heb 
ik ze kunnen overhalen om mij het an-
dere schildje te laten houden. Dat ga ik 
aan de achterkant van het pand hangen. 
Leuk grapje, toch?”
Hanneke Nagel

* Schoperen is het aanbrengen van een 
beschermend laagje van een ander me-
taal door dit er in gesmolten toestand op 
te verstuiven met een spuitpistool. De be-
handeling is vernoemd naar de uitvinder, 
de Zwitserse ingenieur M. Schoop.

 ‘I
n 2017 kocht ik dit pand, een be-
neden- en bovenhuis, en in 2018 
ben ik begonnen met opknap-
pen”, vertelt Faik, eigenaar van 
adviesbureau Kinran Consultan-

cy. “Ik wilde de gevel in de oorspronke-
lijke staat herstellen en daarover had ik 
contact met een ambtenaar van de ge-
meente. Hij kwam regelmatig langs om 
te kijken hoe het vorderde en heeft mij 
geadviseerd bij de werkzaamheden.” De 
gevel is schoongespoten en behandeld, 
en het voegwerk is vernieuwd, mét de 
oorspronkelijke knipvoegen. Het hek 
is door een gespecialiseerd bedrijf in 
Andelst gerestaureerd. “Het is eerst ge-
schopeerd* – een behandeling tegen 
roest - en daarna met de hand geschil-
derd, zoals dat vroeger ook gebeurde.” 

Na het verwijderen van grote hou-
ten platen kwamen twee monumenta-
le voordeuren tevoorschijn. De stenen 
trappen naar de voordeuren zijn ver-
nieuwd waarbij de bovenste trede bre-
der is gemaakt. “Die vond ik toch iets 
te smal”. 

Al het houtwerk is nu weer in de mo-
numentale kleuren groen en roomwit 
geschilderd. ”Op een gegeven ogenblik 
kwam de monumentenambtenaar weer 
langs en begon buiten met een krabber 
een kozijn te bewerken. Ik dacht nog 
even ‘daar gaat mijn kozijn’, maar zo 
kwamen we wel achter de oorspronke-
lijke kleur”, vertelt hij lachend. Terloops 
wijst hij nog naar de bovenste verdie-
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Voor de bloemmotieven 
in de metalen trappen heb 
ik orchideeën gekozen. 
Mijn naam Faik betekent 
‘gouden orchidee’

Geen monument en toch twee schildjes

Een erfgoed-ambtenaar 
van de gemeente was 
zo enthousiast over 
hoe Faik Kinran zijn 
pand aan de Sweerts de 
Landasstraat opknapte 
dat hij hem aanraadde 
een schildje aan te 
vragen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed. Met succes.

voor Faik Kinran in de Sweerts de Landasstraat

Faik Kinran voor zijn beneden- 
en bovenhuis aan de 
Sweerts de Landasstraat 
FOTO’S JOHAN BOSVELD



9

ondertussen in … Tekst Johan Bosveld en Henk Donkers

Pauline Krikkestraat

Nou hadden we 
als wijk zo ge-
hoopt op een Bur-
gemeester Pauli-
ne Krikkestraat. 
Maar vergeet het 
maar. Want hoewel het een vrouw is - dat wil de gemeente 
heel graag - en een burgemeester - dat moet in onze wijk 
– is Pauline nog springlevend en dan mag een vernoeming 
niet. Dus als er al nieuwe namen nodig zijn, hebben we een 
probleem. Want de oproep tot namen van vrouwen en van 
strijders tegen racisme heeft tot nu toe vooral geleid tot 
namen als Vitessenaar Theo Bos (wel dood) en Karel Aal-
bers (niet dood). 

Terwijl elders in de stad 
bijkans een burgeroorlog 
dreigt rond het kappen van 
bomen, biedt onze wijk een 
heel wat vredelievender 
kijk op het openbaar groen. 
In het struikgewas van het 
plantsoentje tussen Sweerts 
de Landasstraat en Bouri-

ciusstraat probeert een heu-
se boom zich te verheffen. 
Om te voorkomen dat die 
het slachtoffer wordt van de 
‘kapmaffia’ is er voor de ze-
kerheid een waarschuwing 
geplaatst. En nu maar hopen 
dat de snoeimannen kunnen 
lezen… 

Foei!
Onze leraar Nederlands schreef altijd ‘Foei!’ bij domme fouten. 
Maar wat als de school zelf domme fouten maakt. Nou, dan ga 
je toch naar een 
goede school! 
Zoals bijvoor-
beeld de nieuwe 
locatie van Win-
ford in onze wijk. 
Daar kost één 
schooljaar tus-
sen de 22.000 
en 30.000 euro, dus dan moet het wel goed zijn. Dat valt helaas 
toch een beetje tegen. Want dames en heren van Winford: uw lo-
catie ligt namelijk niet aan de Izaäk Evertsenlaan, maar aan de 
Izaak (zonder puntjes) Evertslaan (zonder en). Foei!  

Opwarming of nieuwe ijstijd?
In ons vorige nummer schreven we over de plaatsing van een 
reusachtig zwembad. Want, was kennelijk de gedachte, dank-
zij de opwarming van de aarde kunnen we het hele jaar bui-
ten zwemmen. Een geweldig idee dachten ze ook elders in 
de wijk. Want ook daar hees een hijskraan een zwembad in 
de tuin. De meningen over het klimaat zijn echter verdeeld. 
Sommige buurtbewoners rekenen juist op een nieuwe ijstijd 
en plaatsten (tijdelijk) een op hout gestookte hottub. En daar 
ga je – net als bij een sauna - bij voorkeur in als het buiten 
lekker vriest en heeft gesneeuwd.  

Nou nou, het zal maar over je 
worden gezegd: ‘Alles in Park 
Sonsbeek is weelde en groots-
heid’. En dan ook nog uit de 
mond van een kunstpaus als 
Wim Pijbes, oud-directeur van 
de Kunsthal en het Rijksmu-
seum. Pijbes schrijft voor NRC 
over Nederlandse parken. Nu 
is het natuurlijk altijd leuk dat 

een BN’er lovend is over ons 
park. Maar we hebben er geen 
behoefte aan dat ons – door 
lockdown-vluchtelingen toch 
al overvolle - park wordt over-
lopen door Randstedelingen. 
Laten die maar verder dromen 
over hun ‘beroemde en ge-
roemde’ Vondelpark. Wij weten 
wel beter.

‘Weelde en grootsheid’

Boompje

FOTO HENK DONKERS

FOTO JOHAN BOSVELD
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Die praktijk was niet zonder risico. Als 
een bouwer met onverkochte wonin-
gen bleef zitten dreigde faillissement. 

Ook Persijn werkte zo, met dat verschil 
dat hij de woningen niet verkocht maar 
verhuurde. Hij had leningen uitstaan bij 

dertien verschillende geldschieters en 
loste nauwelijks af. 

Erfenis
In 1908 overleed Persijns moeder, in 
1910 zijn vader. Het ouderlijk huis en 
andere bezittingen werden verkocht en 
de aanzienlijke opbrengst werd onder 
de vijf kinderen verdeeld. De ontvangen 
gelden bleven niet renteloos. Broer Pop-
po Jan en zus Anna verstrekten leningen 
voor onroerend goed aan vrienden. Jan 
stak zijn erfdeel in bouwgrond. Met zijn 
zakenvriend Johan Mulder raakte hij 
verzeild in een omvangrijke transactie. 
Mulder was een zoon van de vroegere 
rentmeester Arnold Mulder van Sons-
beek. Hij handelde in bouwmaterialen 
en bouwgrond. Mulder en Persijn woon-

den vlak bij elkaar in de Van Lawick van 
Pabststraat. 

De transactie betrof het onroerend 
goed van ex-wethouder A.R. Jolles. Die 
woonde in een villa aan de Fromberg-
straat 1, hoek Amsterdamseweg. Hij was 
ook eigenaar van de naastgelegen villa 
aan de Amsterdamseweg, die werd ver-
huurd aan oud-officier van Justitie Na-
huijs. Beide villa’s bestaan nog. Door 
verwerving van een brede strook grond 

aan de overkant van de weg, langs de 
Van Pallandtstraat, had Jolles zich verze-
kerd van een vrij uitzicht over de helling 
richting Sonsbeek. In totaal ging het om 
8.400 m2 grond. Bij zijn aankopen had 
hij misschien ook speculatieve motie-
ven, maar zolang hij hier woonde liet hij 
de grond aan de overkant onbebouwd. 
In augustus 1910 nam Jolles ontslag als 
wethouder. Hij was 71 en voor de derde 
keer weduwnaar. Na het huwelijk van 
zijn dochter in november 1910 bleef hij 
alleen in de villa achter. Hij wilde ver-
huizen naar Rotterdam, waar zijn zoon 
woonde, en achtte de tijd gekomen om 
zijn Arnhemse bezittingen van de hand 
te doen. In de loop van 1910 hadden de 
erven Persijn hun ouderlijk huis en an-
der onroerend goed naar de veiling ge-

 N
og eenmaal breidde Jan Per-
sijn zijn eigendom uit met 
een woningbouwproject naar 
eigen ontwerp. In 1910 had 
hij vlak bij de IJzeren Brug, 

op de hoek van de Beaulieustraat en 
Noordelijke Parallelweg, een bouwter-
rein gekocht. Het was een prominente 
plek, maar lastig te bebouwen, een krap 
terrein op een helling en in een scherpe 
bocht. Het lag al jaren braak. Niemand 
zag er wat in. Het was echt een plek die 
wachtte op het oog en de inventivi-
teit van een architect. Persijn ontwierp 
acht beneden- en bovenwoningen in de 
vorm van een hoog middenstuk met bre-
de vleugels. De bovenwoningen kregen 
uitkragende balkons over de volle gevel-
lengte. De gevels waren grijs gestuct met 
bakstenen sierbanden, vergelijkbaar met 
de torenhuizen aan het Van Pallandt-
pleintje. Helaas werd het huizenblok in 
de maanden na de Slag om Arnhem on-
herstelbaar beschadigd. Nu staat er de 
Beaulieuflat.

Continuïteit
Het was voor bouwondernemers, of ze 
nu architect waren of niet, van levens-
belang over voldoende bouwterrein te 
beschikken. Zij wilden niet volledig af-
hankelijk zijn van de grillige aanbeste-
dingsmarkt. In periodes met weinig werk 
bouwden ze aan eigen woningprojecten 
zodat ze hun vaste werklieden in dienst 
konden houden. Ze kochten een stuk 
grond en bouwden er woningen op, 
die goed in de markt lagen. Ze werk-
ten met geleend geld, dat werd terugbe-
taald zodra de woningen waren verkocht. 

De kroon op het werk 
van architect Jan Persijn

In 1908 verhuisde 
Jan Persijn naar zijn 
nieuwe huis aan de Van 
Lawick van Pabststraat 
38 en verlegde hij zijn 
bouwactiviteiten naar 
de andere kant van de 
Amsterdamseweg. 

Door oorlog verwoeste huizenblok van Jan Persijn op de plaats van de huidige 
Beaulieuflat (nummer 10 op kaartje op p.11). FOTO GELDERS ARCHIEF.

De familie Persijn staat klaar voor een uitstapje per rijtuig voor de woning van Jan 
Persijns ouders (Frombergstraat 2). FOTO ARCHIEF PERSIJN-WAARDENBURG 

Tot op heden was vrijwel niets bekend 
over de architectuur van Jan Persijn. 
Het vorig jaar verschenen Arnhemse 
Architectenboek wijdt er maar enkele 
regels aan. In omvang en kwaliteit doet 
zijn werk echter niet onder voor dat van 
Willem Diehl. 
Voor mijn onderzoek heb ik gebruik ge-
maakt van adresboeken, kranten en no-
tarisarchieven. Tijdens mijn zoektocht 
kwam ik in contact met Jan Waarden-
burg, die het familie-archief Persijn-Waar-
denburg beheert. Het bevat helaas geen 
ontwerptekeningen maar wel veel infor-
matie over Persijns leven en bezittingen. 
Daarnaast putte ik uit het kadaster, een 
bron die door onderzoekers van Arnhem-
se architectuur nog te weinig wordt ge-
bruikt. Omdat architect-aannemers voor 
de continuïteit van hun bedrijf struc-
tureel waren aangewezen op het (tijde-
lijk) bezit van bouwpercelen, kunnen de 
plaatsen waar zij op risico bouwden in 
het kadaster worden teruggevonden. Via 
het kadaster zijn hele stukken Arnhemse 
bouwgeschiedenis te reconstrueren, die 
sinds de verwoesting van het gemeente-
lijk bouwarchief in nevelen zijn gehuld.

Persijn voorvoelde 
dat hij niet oud 
zou worden. 
Hij had haast.

Kadaster als 
informatiebron



zorgelijk. Hij onderging diverse operaties, 
maar knapte niet op. De ziekte waaraan 
hij waarschijnlijk leed werd destijds Lupus 
genoemd. Tegenwoordig weten we dat het 
een vorm van tbc was, chronische huidtu-
berculose. De ziekte tast vanuit de neus 
het bindweefsel van de huid aan en laat 
sporen na in het gezicht.

53 jaar oud
Eind 1916 legde Persijn zijn laatste functie 
neer, secretaris van de Raad van Beheer 
van de ziektekostenverzekeraar Voorzorg. 

Jan Persijn trouwde met een Antwerpse 
die hij in zijn studietijd had leren kennen, 
Willie Hamspohn. Zij was van katholieke 
komaf. Haar ouders waren emigranten uit 
Keulen. Haar vader was vroeg overleden.
Het vereiste in die tijd vastberadenheid 
om buiten de eigen gezindte te trouwen. 
Jan verwachtte verzet van zijn ouders. Hij 
pakte het tactvol aan. Hij liet hen enige 
tijd in de waan dat Willie hoorde bij zijn 
Antwerpse vriendenkring, tot hij haar een 
keer in Arnhem te logeren vroeg. Toen ze 
vertrokken was, vertelde hij zijn ouders 
dat hij met haar wilde trouwen. Zij waren 
geschokt.

Beeldendienst 
Na enige tijd schreef vader Persijn een 
brief aan Willie waarin hij zijn reserves 
uitte: het huwelijk was ‘een band die een 
hemel op aarde te genieten geeft of een 
bron kan worden van eindeloos knellend 
lijden.’ Willie kon volgens zoon Jan dan 
wel niet beschouwd worden als ‘te beho-
ren tot de orthodoxe Roomsch Catholieke 
kerk, waar beeldendienst en priesterheer-
schappij op den voorgrond staat’, toch 
vreesde hij dat verschil van geloofsover-
tuiging tot onenigheid zou leiden. ‘En be-
moeien zich daarmede die zogenaamde 
geestelijke heren, dan is het met de huise-
lijke vrede gedaan.’ 
Maar veel keus had vader niet. Een breuk 
met zijn oudste zoon en beoogd bedrijfs-
opvolger moet hem erger hebben geleken 
dan een katholiek in de familie. Hij stemde 
toe in verdere kennismaking. Direct werd 
de verloving bekend gemaakt. De bruiloft 
was een jaar later, op 9 december 1890, 
binnen een jaar gevolgd door de geboorte 
van Alice, hun enige kind.
 
Chronische ziekte
Persijn heeft mogelijk al vroeg beseft dat 
hij niet oud zou worden. Zijn omvangrijke 
woningbouwproductie in korte tijd getuigt 
van grote gedrevenheid. Hij had haast. 
Zijn huizenbouw kan behalve als verstan-
dig bedrijfsbeleid ook gezien worden als 
een persoonlijke voorzorgsmaatregel. Hij 
werkte aan een onroerendgoedportefeuil-
le die hem in staat zou stellen te leven van 
huurinkomsten als hij niet meer kon wer-
ken. Verhuur van onroerend goed werd 
steeds meer een vervangende inkomsten-
bron voor zijn gezin en zou dat ook na zijn 
dood blijven. In 1915 werd zijn toestand 
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gebouwd als rijtje of twee aaneen met 
een smalle brandgang. Voor f. 5000 werd 
je eigenaar van zo’n woning. De stichters 
waren timmermannen en metselaars zo-
als Evert van Amerongen en Adolf Klijn-

hout. Zij namen een deel van de Jolles-
gronden over. Persijn en Mulder zouden 
de Jolles-deal uiteindelijk afsluiten met 
50% winst, f. 12.000 per persoon. 

Op 1 januari 1912 deed Persijn zijn tim-

bracht. De families Jolles en Persijn wa-
ren 25 jaar buren geweest. Jan Persijn 
wist van Jolles’ verhuisplannen. Hij kon 
hem helpen want hij wist dat Johan He-
deman, een jonge textielfabrikant uit de 
Bergstraat, op zoek was naar een locatie 
bij het station om zijn schortenfabriek 
uit te breiden. Hij polste Hedemans in-
teresse voor de plek. Die zag er wel wat 
in, maar hij had genoeg aan Jolles’ villa 
en tuin. 

Deal
Op 2 januari 1911 kochten Persijn en 
Mulder het hele bezit van Jolles. De vol-
gende dag verkochten ze de villa met tuin 
door aan Hedeman. Ze hielden een hal-
ve hectare grond en de villa van Nahuijs 
over. Hun plan was de grond te verka-
velen met behoud van de villa. Daarmee 
zetten zij de deur open voor midden-
standsbouw langs de Amsterdamseweg. 
Tot 1910 stonden langs de weg een tiental 
villa’s in ruime tuinen, bewoond door ge-
goede burgers. Maar daar zat de klad in. 
Terwijl de middenklasse groeide zocht 
de elite haar heil buiten de stad. Leeg-
komende villa’s vonden steeds moeilijker 
nieuwe bewoners. Ze daalden in waarde 
en als ze al behouden bleven, werden ze 
verbouwd tot kantoor, ziekenhuis of be-
jaardenhuis. 

Binnen tien jaar veranderde de oude 
Amsterdamseweg met zijn statige villa’s 
en tuinen in een straat met aaneengeslo-
ten huizen. Doorgaans waren het stan-
daardwoningen van 6 à 7 meter breed 
met drie raamassen, twee of drie lagen 
hoog. Hun aanzien werd bepaald door 
attributen zoals erkers en balkons en 
enige versiering. De woningen werden 

Jan Persijn met zijn vrouw Willie en 
dochter Alice ter gelegenheid van hun 
koperen bruiloft in 1903. 
FOTO ARCHIEF PERSIJN-WAARDENBURG

FOTO’S AD HABETS

Kunstzijdefabriek aan de Vosdijk die later zou uitgroeien tot 
Enka, AKU en Akzo. AKU: GEDENKBOEK BRANDWEZEN. GELDERS ARCHIEF.

Het Elektrisch Confectie Atelier van Johan Hedeman, ontwor-
pen door Jan Persijn op de plaats van de huidige Fromberg-
flat. FOTO  GELDERS ARCHIEF

merzaak over aan zijn medewerker, ar-
chitect Albert Tooneman. Hij voelde zich 
niet meer opgewassen tegen de druk die 
het runnen van een bouwbedrijf met zich 
meebracht. Hij ging het kalmer aan doen 
maar hij zat niet stil. 

Voor hem zat aan de Jolles-deal nog 
een bonus vast. Hedeman betrok de 
villa van Jolles. In de tuin verrees zijn 
Elektrisch Confectie Atelier, naar ont-
werp en onder leiding van Persijn. Het 
was de eerste fabriek in Arnhem zonder 
hoge schoorsteen want hij draaide op 
elektriciteit. Aannemer van Amerongen 
bouwde de fabriek in slechts een half jaar 
tijd. De Arnhemsche Courant van 25 sep-
tember 1912 prees de nieuwbouw als een 
toonbeeld van moderne hygiënische fa-
brieksbouw, een inrichting waaraan ‘het 
begrip “fabriek” (...) geheel vreemd is. 
Geen schoolgebouw kon beter en mooier 
ingericht zijn (...).’ In het bedrijf werkten 
tweehonderd naaisters aan de productie 
van schorten. Helaas zou ook dit gebouw 
in de Tweede Wereldoorlog worden ver-
woest. Nu staat er de Frombergflat.

Kunstzijdefabriek
Hedemans nieuwbouw wekte de inte-
resse van een andere textielfabrikant, 
Jacques Hartogs, die aan de Vosdijk een 
kunstzijdefabriek had gesticht (voorloper 
van Enka, AKU en Akzo). In 1914 vroeg 
hij Persijn een uitbreiding te ontwerpen, 
een verdubbeling van de oppervlakte van 
de eerste fabriek. Dit werd Persijns laatst 
bekende ontwerp. Het gebouw werd in 
de jaren tachtig gesloopt.

Hedeman en de Kunstzijdefabriek had-
den een schaal die nieuw was voor Arn-
hem. Hier werden duizenden vierkante 
meters ineens gebouwd. Het waren dege-
lijke en sobere gebouwen maar niet zon-
der gratie. Zij waren de kroon op Persijns 
werk.
Ad Habets

In drie artikelen voor Wijkcontact bracht 
stedenbouwkundige Ad Habets een eer-
betoon aan architect Jan Persijn die in on-
ze wijk zoveel moois heeft nagelaten. Hij 
ontwierp en bouwde veel beeldbepalende 
huizen. Persijn was tot nog toe als archi-
tect onbekend; sommige van zijn gebou-
wen werden gemakshalve toegeschreven 
aan Willem Diehl. De twee eerdere artike-
len verschenen in mei en oktober 2020.

Lang vond ik de gevelor-
namenten van Burge-
meestersplein 1, drie tul-
pen en een vleermuis, 
raadselachtig tot ik on-
langs in de entreehal nog 
een pauw ontdekte. Alle 
beelden zijn effectvol ge-
plaatst en zeer kunstig 
gehouwen. Het zijn geen 
geabstraheerde symbolen 
in de trant van de Nieuwe 
Kunst. Integendeel, deze 
beelden zijn echter dan 
echt. Ze treden uit hun 
vlak naar voren: de tulpen 

uit de geboortesteen van 
de loggiabogen, de vleer-
muis uit de hoeksteen, 
de pauw uit de wand van 
de hal. Aan de tulpen val-
len de bekoorlijke wel-
vingen van blad en kelk 
op, aan de vleermuis zijn 
afschrikwekkende beha-
ring. De pauw is koket. Zij 
zetten luister bij aan het 
langs- en binnengaan van 
dit huis, dat ook, Persijn 
had dit goed gezien, de 
hoeksteen van de Burge-
meesterswijk is. Zij doen 

dat naast drie huizen die 
vrouwennamen uit Per-
sijns familie dragen. Is het 
vergezocht dat de beel-
den bedoelen een ode 
te zijn aan de liefde en 
het huwelijk, dat ‘een he-
mel op aarde te genieten 
geeft’, en een bede dat 
de bewoners van dit huis, 
van alle huizen van de 
wijk, voor onheil worden 
behoed? Het huis van Jan 
Persijn kende liefde en 
voorspoed, maar onheil 
bleef haar niet bespaard. 

Beelden

Uit het persoonlijk 
leven van Jan Persijn

Op 20 april 1917, overleed hij, 53 jaar oud. 
Bij overlijden bezat Persijn 30 woningen 
met een fiscale waarde van f187.000 en 
een hypotheeklast van f156.000. Zijn 
vrouw verkocht een deel en loste de 
schuld af. Tot haar dood in 1926 bleef zij 
wonen op Van Lawick van Pabststraat 
38. Dochter Alice trouwde in 1913 met de 
oogarts en geneticus Piet Waardenburg. 
Zij vestigden zich in Arnhem. Jan Persijn 
zag een kleindochter geboren worden en 
een kleinzoon vroegtijdig overlijden. Hij 
ligt begraven op Moscowa samen met zijn 
vrouw Willie en kleinzoon Jan Hendrik.
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 K
ort na zijn overlijden vertelt 
ze met liefde over haar man, 
de vader van hun dochters 
Maartje (38) en Lieke (36) en de 
opa van hun zes kleinkinderen.  

Frits Roelofs was een echte Ernemmer. 
Opgegroeid in een warm gezin met vier 
kinderen. Vader was Indië-veteraan. Na 
korte tijd psychologie psychologie gestu-
deerd te hebben in Nijmegen gaat hij Ne-
derlands studeren. Hij en Inge komen in 
1976 naar Arnhem en gaan samenwonen. 
Ze trouwen in 1983.  

Frits werkt jarenlang als docent Ne-
derlands. Vanaf 1978 op het Thomas a 
Kempis College, de school waar hij zelf 
als leerling begon. Hij zorgt ervoor dat er 
een gymnasium + wordt opgericht. Zijn 
levenswerk. In zijn vrije tijd wordt car-
naval met de Tomaat en de On Ganse-
feesten in Musis Sacrum ‘A way of life’.

Inge: “Frits was een echte sportman. 
Wielrennen, waterpolo, hardlopen en la-
ter veel naar de sportschool. Hij had ook 
veel belangstelling voor klassieke muziek 
(Mahler) en beeldende kunst.”

Van 2008 tot zijn pensioen in 2018 
was hij werkzaam bij de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN).  “Een-
maal met pensioen vond hij het jammer 
dat hij geen veranderingen meer in gang 
kon zetten in het onderwijs. Frits was op-
recht betrokken. Sociaal en barmhartig. 
Gaf bijles en onderhield intensief contact 
met zijn leerlingen”, vertelt Inge.  

Na zijn pensioen geniet hij van het sa-
menzijn met hun kleinkinderen. Inge: 
“Het zijn jaren waarin hij zichzelf om-
armt en waarin hij met warmte op zich-
zelf kan terugkijken en zeggen: wat heb 
ik het goed. Tijden van ontspanning en 
contemplatie.” 

Tot hij een jaar na zijn pensioen ziek 
wordt. Lymfeklierkanker. Hij overlijdt 
uiteindelijk aan corona. “Domme pech, 
hij had er, als er geen corona was ge-
weest, nog kunnen zijn”, zegt Inge. 

In anderhalve dag moest ze afscheid 
van hem nemen. 

Mijn grote lieve broer
Broer Bob Roelofs: “Frits wilde gezien, 
gehoord en erkend worden. Hij was mijn 
grote lieve broer die mij een groot fa-
miliegevoel gaf. Hij was er voor mij op 
de belangrijkste momenten. Getuige van 
mijn huwelijk en als eerste bij de geboor-
te van mijn kinderen. Ik ben heel dank-
baar dat hij mijn boeken nog kritisch 

heeft nagelezen. Hartverscheurend blijft 
zijn app op vrijdag 6 november: Bob, ik 
nader mijn einde.”

Uitvaart
Op de dag van de uitvaart vormen op de 
weg naar de begraafplaats van Moscowa 
vrienden, oud-leerlingen en docenten 
een erehaag. Zijn trouwe dweilorkest 
De Bloaspoeperij loopt voor de kist uit. 
In de aula mogen, wegens corona, slechts 
dertig vrienden en familie aanwezig zijn. 
Naast Inge, komen dochters, vrienden en 
broer Bob aan het woord die zijn werk en 
leven samenvatten. Zijn favoriete muziek 
van Randy Newman en Ry Cooder wordt 
gedraaid. Als afsluitend muziekstuk Arvo 
Pärt met Spiegel im Spiegel. 
Inge: “Frits heeft van het leven genoten. 
Dat had nog langer mogen duren. Het 
heeft niet zo mogen zijn.”
Britt van Uem

» Kent u iemand uit de wijk die overleden 
is en die u in deze rubriek in herinnering 
wil brengen, stuur dan een mail naar 
redactie@bwarnhem.nl

Frits Roelofs was een mensenmens

Een mensenmens in hart en 
nieren die genoot van zijn 
kleinkinderen, moderne 
kunst, muziek, sport en 
carnaval. Met een groot 
netwerk. Wijkgenoot Frits 
Roelofs (68) overleed op 7 
november 2020 aan corona. 
Zijn vrouw Inge van Velzen 
(66) herdenkt hem.

In herinnering

Frits Roelofs tijdens een vakantie in Venetië in 2015. FOTO INGE VAN VELZEN

‘Domme pech. Als 
er geen corona was 
geweest, had hij er 
nog kunnen zijn.’
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inspiratie is juist deels weg. Ik mis het 
ritme van mijn museale werk en de ont-
moeting met mensen. Die wisselwerking 
heb ik nodig. De reuring is verdwenen.”

Wat drijft je in je beeldend werk? 
“Ook als ik niet achter een doek zit ben 
ik met mijn kunst bezig. Opeens zie ik 
iets dat me pakt, een gekke vorm, een 
bijzondere kleur of ritme van lijnen. Die 
impulsen vertaal ik in een eigen beeld. 
Ik voed me met wat ik zie; mooi of gru-
welijk. Een tijd lang focuste ik op con-
flicthaarden in de wereld. Ik maakte bij-
voorbeeld een schilderij van dode kin-
deren die op een rij liggen; een werk dat 
hard bij je binnen kan komen.

“Naar aanleiding van een bezoek aan 
Ouwehands Dierenpark maakte ik een 
schilderij van flamingo’s. Ik creëerde 
een spannende combinatie van een 
architectonische, ijzeren kooi en het 
organische, zachte van de dieren. Het 
schilderij is een momentopname, zoals 
een beeld dat je in een flits ziet als je er 
langs loopt. Ik schilder het losjes, niet 
met te veel details. De uitdaging is om 
zo’n moment te pakken.”

Hoe kom je tot een werkstuk?
“Het is steeds een zoekproces. Dat kan 
behoorlijk confronterend zijn. Soms 
voel ik onrust. Het kost me moeite om 
mijn ei te leggen. Als ik eenmaal iets te 
pakken heb en goed op gang ben, kom 
ik in een flow en dan kan er heel snel 
een resultaat op het doek verschijnen. 
Er ontstaat iets dat me verrast.

“Ik kan in mijn atelier zitten en me 
vervelen; ik kijk om me heen, mijn oog 
valt op een plastic zakje. Als ik de trans-
parantie weet te verbeelden ontstaat er 
iets bijzonders.

“Toen ik thuis verwelkte Amaryl-

lissen opruimde en in een tafelkleed 
vouwde,zag ik opeens hoe mooi dat 
was; het zag er bijna uit als een foetus. 
Dan dient zich een bijna obsessieve be-
hoefte aan om dat te schilderen.”

Wat gebeurde er na het verlies van je 
man met je beeldende werk? 
“Ik heb destijds een serie zelfportretten 
in zwart/wit gemaakt en gebundeld in 
een boek over rouw. Zo heeft zijn over-

lijden me er toe aangezet om aan het 
werk te blijven. Ik ging weer naar mijn 
atelier. Als ik één portret gemaakt had, 
was het genoeg voor die dag. Het boek 
bestaat uit zich herhalende beelden met 
een rauwe ondertoon die verschillende 
stemmingen uitdrukken.

“Ik ben opnieuw een serie zelfportret-
ten aan het maken. Maar nu werk ik met 
gekleurd pastelkrijt; dat past beter bij 
mijn huidige gemoedstoestand.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
“Eind april exposeer ik in Huis Kern-
hem in Ede. Drie weekenden is het mo-
numentale pand met zijn mooie exposi-
tieruimte open voor mijn solotentoon-
stelling. Deze expositie sluit aan bij mijn 
behoefte om mijn werk meer te laten 
zien. Maar erkenning heeft niet mijn 
hoogste prioriteit want boven alles wil 
ik mooie dingen blijven maken.” 
Ida Bontius 

» De solotentoonstelling met werk van 
Trudy Koning vindt van 24 april tot 9 mei 
plaats in Huis Kernhem, Kernhemseweg 
7 in Ede. Elk weekend geopend van 12 
tot 17 uur.
» Trudy Koning maakte na het overlijden 
van haar man een serie zelfportretten 
in zwart-wit. Koning: “Tekenen is een di-
recte weergave van de ziel. Ik heb gelet 
op ritme, lijn, licht, donker, hard, zacht 
en spanning, en niet op het bereiken van 
een goed gelijkend portret. De dood van 
de ander is wreed. Er blijft een rauwe 
werkelijkheid over.” 
Het boek Rouw met 69 zelfportretten is 
te koop voor 15 euro en te bestellen via 
trudygjkoning@gmail.com. Een deel van 
de zelfportretten is in te zien op
https://trudykoning.nl/mijn-boek/

 A
ls kind tekende en schil-
derde Trudy Koning (1958) 
al veel. In 1989 streek ze 
met haar gezin neer in de 
Van Pallandtstraat. Haar 

drie kinderen zijn inmiddels de deur 
uit. Haar man overleed eind 2014. 

Trudy heeft thuis een klein atelier 
op zolder en sinds enige jaren ook een 
groter atelier in De Transformatie, een 
kunstenaarsverzamelgebouw aan de 
Van Oldenbarneveldtstraat. 

Zij volgde de Academie in Kampen 
(nu onderdeel van ArtEZ) en behaal-
de aansluitend een eerstegraads lesbe-
voegdheid voor kunstgeschiedenis en 
tekenen. Hoe belangrijk ze opleiding 
ook vindt, voor haar staat voorop: kun-
stenaar dat word je niet, dat ben je!

Wat typeert jouw werk? 
“In mijn beeldende werk richt ik me 
op enkele klassieke thema’s: stillevens, 
portretten en landschappen. Ik schilder 
graag florale motieven, soms in combi-
natie met architectuur. In ben bijvoor-
beeld bezig met dat mooie boeket rozen 
dat daar staat, op dat tafeltje met die 
gekke gedraaide poten.

“Mijn eigen beeldtaal vond ik al op 
de Academie. Daar ontwikkelde ik een 
vlotte kwaststreek. Ik zoek met mijn 
penseel de grens tussen realistisch en 
abstract. Ik wil niet exact iets naschil-
deren maar neem het figuratieve wel als 
vertrekpunt. Ik voel me verwant met 
kunstenaars als Marlene Dumas, Gior-
gio Morandi of Natasja Kensmil.

“Door mijn ervaring weet ik dat het 
niet erg is als niet alles lukt; rommelen 
hoort erbij op weg naar iets dat wel lukt. 
Ook heb ik gaandeweg geleerd niet te-
veel na te denken, dan gaat de schwung 
eruit!”

Trudy Koning: ‘Kunstenaar 
word je niet, dat ben je!’ 

Hoe werkt beeldend kunstenaar Trudy Koning? Waar haalt ze haar 
inspiratie vandaan? Komend voorjaar heeft ze een solotentoonstelling.

FOTO JOHAN BOSVELD

‘Niet te veel 
nadenken; dan 
gaat de schwung 
eruit.’

Je bent naast beeldend kunstenaar 
ook museumdocent. Hoe combineer 
je dat?
“Mijn beeldende werk is de basis, ook 
voor mijn activiteiten als museumdo-
cent. Voor de coronalockdown werkte 
ik meerdere dagen per week in musea: 
dat deed ik bij het Kröller-Müller Mu-
seum en doe ik nu bij Museum MORE 
in Gorssel. Ik verzorg rondleidingen. 
Met een eigen verhaal en in heldere 
taal wil ik bezoekers de ogen openen 
voor kunst. Ook geef ik lezingen bij 
exposities en verzorg ik workshops. 
Voor Museum MORE heb ik recente-
lijk ook lesbrieven gemaakt. Heel leuk 
om te doen. Leerlingen ontdekken hoe 
ze, door goed te kijken, scherp kunnen 
tekenen. Het project ligt door corona 
helaas stil in afwachting van een pilot.

“Door corona heb ik nu meer tijd maar 
ben ik toch niet veel productiever. Mijn 

Een portret uit de serie ‘Tronie a la Rem-
brandt’.
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 ‘A
ls mensen vragen waar ik 
woon, zeg ik naast de Bur-
gemeesterswijk”, zegt Wil-
lem van Elk in de Boven-
brugstraat. “Als ze dat aan 

mij vragen, zeg ik Heijenoord”, zegt zijn 
vrouw Marijke. 

Volgens de wijk- en buurtindeling van 
de gemeente Arnhem hoort hun straat 
officieel bij de Burgemeesterswijk, maar 
ik wil graag weten of de bewoners van 
die straten dat ook zo beleven. Er is 
immers een verschil tussen de offici-
ele grenzen en afgebakende gebieden 
op papier versus die in de hoofden van 
mensen. Het gaat behalve om de Boven-
brugstraat ook om de Beaulieustraat, een 
deel van de Noordelijke Parallelweg, de 
Frombergstraat, de Frombergdwars-
straat en het Meester D. van Ruijvenpad. 
Daarom heb ik willekeurig aangebeld bij 
een aantal bewoners. Willem en Marij-
ke wonen met hun gezin sinds een jaar 

of zes in deze straat tegenover het Ci-
to. Ze zijn een beetje verbaasd over hun 
verschillende antwoorden op dezelfde 
vraag. “Eigenlijk horen we nergens bij”, 
zegt Marijke. “Van geen van beide wijken 
krijgen we bijvoorbeeld een wijkkrant.”

August Peters, hun buurman van een 
paar deuren verder die hier al 25 jaar 
woont, heeft hetzelfde gevoel. “De druk-
ke Amsterdamseweg voelt als een bar-
rière die ons scheidt van de Burgemees-
terswijk”, zegt hij, “maar Heijenoord ligt 
gevoelsmatig weer heel ver weg. We zijn 
een beetje een vergeten hoekje.” Hij 
komt vaker in de Burgemeesterswijk 

dan in Heijenoord en zou graag beter 
op de hoogte gehouden willen worden 
wat daar speelt. 

Eward Timmerman uit de Beaulieus-
traat is ook meer op de Burgemeesters-
wijk gericht. “Maar dat komt ook door-
dat ik vroeger boven La Canette woonde 
en de buurt goed ken.” Zijn overbuurman 
die daar al twintig jaar aan het Van Ruij-
venpad woont maar niet met zijn naam 
in de wijkkrant wil, voelt zich daarente-
gen weer een “echte Heijenoorder”. In 
zijn straat wordt de wijkkrant van He-
ijenoord/Lombok, die Langs Rijn & Rails 
heet, weer wel bezorgd. Wijkcontact, het 
magazine van de Burgemeesterswijk, 
wordt in geen van de straten bezorgd 
terwijl ze officieel wel bij die wijk horen.

Aan de andere kant van de wijk wordt 
Wijkcontact vanouds weer wel bezorgd 
in de Johannes Vermeerstraat, Rem-
brandtlaan en Frans Halsstraat, terwijl 
die straten buiten de Burgemeesters-

De fluïde grenzen van 
de Burgemeesterswijk

Waar houdt de Burgemeesterswijk eigenlijk op? Het 
verschil tussen administratieve en mentale grenzen.

We zijn een 
beetje een 
vergeten hoekje.

Bovenbrugstraat: wel of 
geen Burgemeesterswijk? 

FOTO HENK DONKERS

www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl
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Persoonlijke begeleiding

Claim uw gratis proeftraining 
(incl. gezondheidsmeting, lichaamsscan 
en een volledige instelling + training)

• Effectiever trainen dan ooit op volautomatische Milon toestellen
• Altijd persoonlijke aandacht en begeleiding
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Snoeien doet bloeien

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

Zorg voor mooie struiken in uw 
tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor 
snoei-advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw struiken 
en bomen neem contact op met: 



Fr
om

be
rg

str
aa

t

Burgemeester Weertsstraat

van Pallandtstraatvan Lawick van Pabststraat

va
n P

all
an

dts
tra

at

Amsterdamseweg

Be
au

lie
us

tra
at

Frombergdwarsstraat

Bovenbrugstraat
Noordelijke Parallelweg

Pels R
ijck

enstra
at

Amsterdamseweg

Bur
g. 

W
ee

rts
str

aa
t

Roëllstraat

Jollesstraat

van N
ispenstraat

Izaak Evertslaan

Zijpendaalseweg

Sweerts de Landasstraat

Sweerts de Landasstraat

BouriciusstraatBrantsenstraat

Bo
ur

ici
us

str
aa

t

Burge

van Lawick van Pabststraat

van Eckstraat

Cordesstraat

Zijpendaalsew
eg

Zijpendaalseweg

Bakenbergseweg

meestersplein

Tamboerpad

21

wijk liggen. Ze behoren namelijk tot de 
Gulden Bodem, één van de drie buur-
ten van wijkvereniging De Penseelstreek 
(waar bijna alle straten naar schilders 
vernoemd zijn). Zij krijgen twee wijk-
kranten in de bus. 

Gulden Bodem
In bovengenoemde straten wonen nogal 
wat mensen die zich vanouds nauw ver-
bonden voelen met de Burgemeesters-
wijk en (soms) ook lid zijn van de wijk-
vereniging. Dick Caderius van Veen die 
sinds jaar en dag pentekeningen maakt 
voor Wijkcontact en in de Vermeer-
straat woont, voelt zich een inwoner 
van de Burgemeesterswijk. Bij Marjanne 
Knüppe uit dezelfde straat ligt dat weer 
anders. Voordat wijkvereniging De Pen-
seelstreek (die volgend jaar 25 jaar be-
staat) werd opgericht was ze al lid van 
de wijkvereniging die officieel ‘Burge-
meesterskwartier en omgeving’ heet 
en in 2020 40 jaar bestond. “Ik ben in 
1984 in de Frans Halsstraat komen wo-
nen en woon vanaf 1988 in de Johannes 
Vermeerstraat, en heb dus nooit in het 
Burgemeesterskwartier gewoond. Ik ben 
in 1988 wel lid geworden van de wijk-
vereniging daar en daarbinnen altijd ac-
tief geweest. Eerst als voorzitter van de 
feestcommissie, later van het bestuur en 
van de kunst- en cultuurcommissie. Ik 
ben lid van twee wijkverenigingen. Ik 
voel me nauw verbonden met de Bur-
gemeesterswijk, maar als mensen vragen 
waar ik woon zeg ik ‘vlakbij het Sons-
beekpark’ of - als mensen Arnhem goed 
kennen - ‘Gulden Bodem’.”

Grensstraten
Een geval apart zijn de grensstraten van 
de Burgemeesterswijk. Met de klok mee: 
Amsterdamseweg, Bakenbergseweg,  
Izaak Evertslaan en Zijpendaalseweg. 
De officiële grens loopt midden over de 
straat en dat zou betekenen dat de over-
kant bij een andere wijk hoort. Bij de 
meeste grensstraten wordt Wijkcontact 
aan beide kanten bezorgd, behalve bij 
de Amsterdamseweg. Die scheidt buur-
ten blijkbaar meer dan de andere straten. 
Gerard Slag, de huidige voorzitter van de 

grenzen van de wijk woont en je ermee 
verbonden voelt kun je lid worden. Op 
papier zijn grenzen misschien hard en 
duidelijk, maar in de praktijk zijn ze dy-
namisch en fluïde.”

Twee voormalige collega’s die het fe-
nomeen grens wetenschappelijk bestu-
deren, introduceerden ooit het begrip-
pentrio bordering>ordering>othering. 
Het trekken van grenzen kan praktisch 
handig zijn en zaken overzichtelijk orde-
nen, maar kan ook leiden tot uitsluiting 
van zogenaamde ‘anderen’ en conflicten. 
Gelukkig is dat bij het Burgemeesters-
kwartier en aangrenzende wijken/buur-
ten niet het geval.
Henk Donkers

Gemeenten bepalen zelf hoe 
hun grondgebied wordt opge-
deeld in wijken en buurten. Wij-
ken zijn clusters van buurten. 
In 1993 bepaalde de gemeente 
Arnhem dat Burgemeesters-
wijk/Hoogkamp een wijk is en 
dat deze bestaat uit zes buur-
ten: Transvaalbuurt, Burge-
meesterswijk, Gulden Bodem, 
Sterrenberg, Hoogkamp en 
Sonsbeek/Zijpendaal. 
Paul Getz van de afdeling On-
derzoek en Statistiek van de 
gemeente is medeverantwoor-
delijk voor (aanpassingen in) 
de wijk- en buurtindeling. Vol-
gens Getz wordt die gemaakt 
op basis van richtlijnen van het 
CBS (Centraal Bureau voor 
Statistiek). De belangrijkste is 
dat ‘wijken en buurten worden 
ingedeeld op basis van ruim-
telijke ordening en historische 
dan wel stedenbouwkundige 
kenmerken’. Om ontwikkelin-
gen goed te kunnen volgen en 
periodes te kunnen vergelijken 

wijkvereniging, woont aan zo’n overkant, 
namelijk die van de Izaak Evertslaan. Hij 
is ook al heel lang lid van de wijkvereni-
ging en sterk georiënteerd op de Bur-
gemeesterswijk. “Onze wijkvereniging 
heet niet voor niets ‘Wijkvereniging Bur-
gemeesterskwartier en omgeving’”, zegt 
hij. “Ook als je buiten de administratieve 

Boven: Amsterdamseweg in de richting van Ede/Utrecht omstreeks 1905. De villa’s 
links tussen Bovenbrugstraat en Beaulieustraat zijn afgebroken. Er staat nu een 
kantoor van Arcadis. De villa’s rechts zijn – op enkele uitzonderingen na – in de ja-
ren ’30 vervangen door etagewoningen en aaneengesloten huizenrijen.
Onder: Amsterdamseweg nu. Foto vanuit dezelfde positie genomen. 
FOTO HENK DONKERS

Officiële grenzen

Arnhem 1925

blijft de indeling zoveel moge-
lijk onveranderd. Volgens Getz 
zijn er nog geen redenen ge-
weest de grenzen van de Bur-
gemeesterswijk te wijzigen.
Dat ‘de overkant van de Am-
sterdamseweg’ tot de Burge-
meesterswijk gerekend vindt 
zijn oorsprong in het feit dat 
de huizen in dezelfde tijd ge-
bouwd werden en er qua stijl 
op lijken. De ‘overkant’ ont-
stond in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, de rest van 
de Burgemeesterswijk groten-
deels begin twintigste eeuw. 
Op oude kaarten is te zien dat 
Van Pallandtstraat en From-
bergstraat naadloos in elkaar 
overliepen evenals de Pels Rij-
ckenstraat en de Bovenbrugs-
traat. Ze kruisten weliswaar de 
Amsterdamseweg (voorheen 
Harderwijkerweg) maar dat 
was destijds allerminst een 
drukke weg. 

Voorbij de Frombergstraat ver-
anderde het karakter van de 
bebouwing ineens. Daar ver-
rees het grootste industriepark 
van Arnhem bestaande uit 
Bierbrouwerij De Kroon (recla-
me: ‘Ons Pilsner kan zoowel 
voor kinderen als voor vol-
wassenen worden beschouwd 
als uitnemend geschikt voor 
dagelijksche tafeldrank’), Ma-
chinefabriek Thomassen, ta-
bakspakhuis Valburg (tabak 
uit de Betuwe, pand veilinghuis 

Derksen), de Arnhemsche Fay-
encefabriek (beschilderd sie-
raardewerk), de Arnhemsche 
Bandfabriek (berucht vanwege 
kinderarbeid en het kleineren 
van vrouwelijke werknemers) 
en het schoorsteenloze Elec-
trisch Confectieatelier He-
deman (ontworpen door Jan 
Persijn; zie ook het artikel Ad 
Habets in dit nummer). Vlakbij 
de industrieën werden arbei-
derswoningen gebouwd, o.a. in 
Rozenstraat en langs de Brou-
werijweg. Het eigenlijke Heijen-
oord is van veel latere datum 
(jaren ’30). Kortom: qua histo-
rische en stedenbouwkundige 
kenmerken sluit het gebied 
tussen Bovenbrugstraat en 
Frombergstraat aan bij de Bur-
gemeesterswijk. 
Er is echter ook wel wat op af 
te dingen. In de ruimtelijke or-
dening wijkt de gemeente af 
van de wijkindeling. Zo is het 
bestemmingsplan Burgemees-
terswijk-Transvaalbuurt uit 
2013 niet van toepassing op dit 
gebied. Het bestemmingsplan 
Heijenoord – Het Dorp daaren-
tegen loopt door tot en met de 
Bovenbrugstraat, net als het 
project Buiten Gewoon Beter 
Heijenoord.

Officieel hoort 
de overkant van 
een grensstraat bij 
een andere wijk.

De officiële grenzen van de 
Burgemeesterswijk volgens 
de wijk- en buurtindeling van 
de gemeente Arnhem. 
KAART AD HABETS



» Het boek ‘Landgoed 
Zypendaal en de familie 
Brantsen door Sjon 
Onnekink is voor € 14,95 
(excl. portokosten) 
te bestellen via 
j.onnekink@solcon.nl
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stenen en stoffige wegen en het stonk er. 
Het landhuis dat Hendrik Willem kocht, 
zag er heel anders uit dan heden ten da-
ge. Het toenmalige Huis ‘Zypendal’ was in 
1650 gebouwd. Na de sloop in 1760 werd 
een relatief eenvoudig landhuis gebouwd 
in een vijver die was uitgegraven in de Sint 
Jansbeek.  Onnekink gaat uitgebreid in op 
de details van het eerste landhuis en de 
latere aanpassingen. Het begon met een 
vierkant bakstenen gebouw. Onnekink gaat 
ervan uit dat stadstimmerman (lees archi-
tect) Hendrik Viervant het landhuis heeft 
ontworpen. Viervant was ook de architect 
van de Stadswaag die in dezelfde periode 
werd gebouwd en gelijkenis vertoont met 
Zypendaal. 

Aanleg Zypendaalseweg
Hendrik Willem liet ook het koetshuis en 
de orangerie (voor overwintering van de 
tropische planten) bouwen. In de jaren 

daarna veranderde er weinig. Maar nadat 
Hendrik Willems kleinzoon Gerard ‘kas-
teelheer’ werd in 1802 besloot die dat het 
landgoed en landhuis opgeknapt moesten 
worden.  Gerard was de eerste Brantsen 
die permanent op Huis Zypendaal ging 
wonen. Een van zijn eerste ingrepen was 
de aanleg van de Zypendaalseweg, waar-
door het landgoed ook in de winter goed 
bereikbaar was. De weg kronkelde flink 
doordat zoveel mogelijk de hoogtelijnen 
werden gevolgd. Het hoogteverschil tussen 
Schelmseweg en de huidige Van Heemstra-

 B
ijna 200 jaar lang was landgoed 
Zypendaal in bezit van de fami-
lie Brantsen. Die periode begon 
toen Hendrik Willem Brant-
sen het landgoed in 1743 voor 

21.000 gulden kocht als zomerverblijf voor 
zijn gezin. De geschiedenis vanaf dat mo-
ment wordt beschreven in het boek Land-
goed Zypendaal en de familie Brantsen dat 
onlangs verscheen. 

Auteur Sjon Onnekink maakte van het 
boek een soort routebeschrijving door 
Zypendaal, Gulden Bodem en een stukje 
Schaarsbergen. Onnekink overleed ruim 
twee jaar geleden, net nadat hij het ma-
nuscript had voltooid. Later besloot zijn 
familie het boek uit te geven. Voor Onne-
kink was het schrijven een ‘thuiswedstrijd’. 
Want zowel hij als zijn grootvader woonde 
in het zogeheten Gouverneurshuisje, het 
pittoreske huisje achter het landhuis (zie 
kader). 

Buitenplaats
Hendrik Willem Brantsen was secretaris 
van de stad Arnhem. Hij was in 1734 ge-
trouwd met Johanna Elisabeth de Vree, de 
dochter van Gerard de Vree, een man die 
rijkdom had vergaard met onder meer sui-
kerplantages in Suriname. Volgens Onne-
kink kocht Hendrik Willem het landgoed 
(en later ook landgoed Gulden Bodem) 
omdat dat nu eenmaal bij zijn stand hoor-
de. Zijn twee oudere broers hadden na het 
overlijden van hun vader de landgoederen 
Hulkestein en Rhederoord geërfd en zijn 
jongere broer via zijn huwelijk het land-
goed Lichtenbeek.

Hendrik Willem kon dus niet achterblij-
ven. En Zypendaal was relatief goedkoop, 
hij schatte het op 20.000 gulden en nog 
eens 2.000 voor de bomen die in die tijd 
waardevol waren als timmerhout.  Een 
landgoed in het groen (buitenplaats) was 
in die tijd wel zo prettig. Arnhem was ’s 
zomers geen pretje: de stad bestond uit 
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 I
k zit achter een bakbeest van een computer met een zwart 
bolstaand scherm. Een groen lichtgevend blokje knipoogt 
verleidelijk naar mij; vul hier je letters in. Ik werp nog eens 

een blik in de syllabus naast het toetsenbord, zoekend naar 
mijn volgende stap in WP 4.1. Buiten hoor ik het uitbundige 
gekakel van mijn klasgenoten die massaal voor een middag je 
sporten hebben gekozen. Ik investeer mijn tijd liever in toe-
komstperspectief, want door het wisselen van school heb ik 
de 10 computerlessen die deel uitmaken van het zesjarige 
vwo curriculum gemist.

35 jaar later word ik op een frisse winterochtend gewekt 
door een vredig muziekje dat langzaam aan volume toe-
neemt. Ik gris het 7,5 mm dikke stuk glas, dat precies de 
grootte van mijn kleine hand heeft van het nachtkastje. ‘6:00’ 
staat er met grijswitte cijfers op het scherm. Ik veeg met mijn 
duim van onder naar boven over de glasplaat die vrijwel di-

rect gevuld wordt door een raster van 
kleurige pictogrammen, helder als de 
kaft van een boek. Ik zoek het licht-
blauwe pictogram met de camera op, 
eronder staat in kleine letters: ‘zoom’. 
Ik tap er met mijn duim op en er ver-
schijnt een rits aan afspraken. Achter 
de bovenste - ‘Ashtanga Mysore 6:00 - 
9:00’ - staat een blokje met het woord 
‘start’ dat ik aanraak. In beeld verschijnt 
Victoria, die als eerste de virtuele yo-
gastudio betreedt. Ik schakel het mi-
crofoontje uit dat links onder in beeld 
te zien is en verstop de zakcomputer 
onder mijn kussen om me nog een half 

uurtje lekker om te draaien. 
Om 6:30 sta ik op. Inmiddels is het beeldschermpje gevuld 

met vier minuscule videobeeldjes van yogastudenten. De een 
staat op zijn hoofd, de ander zit in een lotushouding, weer 
een ander reikt de armen omhoog. Ik krijg zin om mee te 
doen. Vlug poets ik mijn tanden en hijs mijzelf in een legging 
met sport bh. In de hoek van de slaapkamer ligt een stapeltje 
tijdschriften. Het bovenste heeft een harde kaft van alumini-
um die ik als een schelp open klap. Na wat toetsen in te heb-
ben gedrukt op het liggende deel van de schelp verschijnen 
er acht videobeeldjes van yogabeoefenaars op het verticale 
deel van de schelp dat een beeldscherm blijkt te zijn. Victoria 
is klaar en zwaait naar mij voordat haar videobeeld van het 
scherm verdwijnt.

Ik schrik op door het klappen van een deur. Wauw, wat een 
visioen, zou dat het nieuwe normaal zijn later?
Tara Ubachs
Januari 1987

» Tara Ubachs woont in onze wijk en is full time yogipreneur: 
ondernemer in yoya (www.mysoreyoga.nl)

Later

Zou dat het 
nieuwe normaal 
zijn later?
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laan bedroeg 70 meter, voor een koets met 
paarden ervoor geen sinecure. Het kasteel 
werd flink gerestaureerd, variërend van 
nieuwe ramen tot nieuw stucwerk op de 
plafonds. Gerard huurde de Duitse tuin-
architect Johan Philip Posth in voor de 
aanleg van een nieuwe, landschappelijke 
tuin in een geometrische, Franse stijl. Van 
dat ontwerp resten nog de langwerpige 
spiegelvijvers en de daarnaast gelegen ba-
roklaan met de enigszins vervallen terras-
sen. Gerards zoon Derk Willem liet later 
het gouverneurshuisje bouwen.

Engelse landschapsstijl
Gerards kleinzoon Willem Gerard stond 
bekend als een beschaafde Gelderse 
edelman; een landgoedeigenaar met hart 
voor zijn bezit. In 1894 liet hij een vleugel 
aan het kasteel bouwen om zo een gro-
tere ontvangstkamer te creëren (de rode 
salon). Verder kwamen er een nieuwe en-
tree en een klok, en werden balkons en 
dakkapellen aangebracht. Ook de toren 
aan de oostzijde was zijn idee. Intussen 
kwam in Europa de Engelse landschaps-
stijl in zwang. Willem Gerard liet daarom 
de Engelse tuinarchitect Carl Petzold een 
nieuw tuinontwerp voor zowel Zypendaal 
als de Gulden Bodem maken. Petzold gaf 
de beide landgoederen het uiterlijk dat ze 
nu nog hebben, met bochtige paadjes en 
laantjes, bomengroepen en coulissen waar-
door het uitzicht telkens verandert. 

Willem Gerard overleed in 1899. Zijn 
dochter Alwina erfde de landgoederen en 
ging wonen in het later gesloopte land-
huis Het Jachthuis in park Gulden Bodem. 
In 1930 werd landgoed Zypendaal eigen-
dom van de gemeente Arnhem. Sinds 1975 
maakt de Stichting Geldersch Landschap 
en Kasteelen gebruik van en de bijgebou-
wen.
Johan Bosveld

Van sijpeldal tot Landgoed Zypendaal
Boekbespreking

Het gebied werd sijpeldal 
genoemd, een dal waar water 
uit de grond sijpelt. Totdat de 
grondeigenaar besloot er een 
landhuis te bouwen. Toen 
werd sijpeldal Zypendaal.

Derk Willem Gerard Brant-
sen en zijn vrouw hadden 
acht kinderen. Volgens 
Sjon Onnekink genoeg om 
een eigen schooltje voor 
te bouwen met een privé-
leraar. Dat werd het rond 
1840 gebouwde Gouver-
neurshuisje. Het werd la-
ter uitgebreid en er kwam 

een sierlijk dak op. In het 
trappenhuis hangt nog 
altijd de originele school-
bel. Nadat de gemeente 
Arnhem het landgoed in 
1932 kocht, ging politiere-
chercheur J. Onnekink er 
met zijn gezin wonen. In 
de oorlog zat Onnekink bij 
het verzet, waarna hij naar 

Engeland vluchtte. Na de 
oorlog was hij betrokken 
bij de opsporing van oor-
logsmisdadigers en bij de 
zuivering an de Arnhem-
se politie. Hij overleed in 
1981. Vanaf 2002 huurde 
zijn kleinzoon Sjon (de 
schrijver van het boek) 
het gouverneurshuisje. 

Gouverneurshuisje

Boven: tuin in  Franse stijl
Rechtsboven: tuin in Engelse stijl
Rechts: Willem Gerard Brantsen



25

 U 
kent Barbara van der Wagen 
misschien nog uit het vori-
ge nummer van Wijkcontact. 
Daarin bedacht zij het toetje 
voor ons kerstdiner. Ze hield 

altijd al van koken en bakken, en nu verwe-
zenlijkt ze haar droom van een eigen zaak: 
Lawick van Babs. Lawick van Babs zit in 
hetzelfde pand als Dreamzzz Montessori 
kinderopvang aan de Lawick van Pabst-
straat en dat is niet toevallig, vertelt ze.

“Chantal Hartvelt, eigenaresse van 
Dreamzzz, was een paar jaar geleden gast-
ouder voor onze kinderen. In die tijd was 
ik ook al vaak aan het bakken. Ze was en-
thousiast over wat ik maakte en het idee 
ontstond om ooit iets samen te gaan doen. 
Chantal vertrok bij ons toen ze een klein-
schalige kinderopvang in de Achterhoek 
kon overnemen.” 

Samen met haar man opende zij dit 
jaar haar tiende vestiging in Arnhem. Een 
mooie gelegenheid dus om de samen-
werkingsplannen weer op te pakken. Be-
gin dit jaar openden Lawick van Babs en 
Dreamzzz de deuren. Lawick van Babs zit 
in de voorruimte van het pand, de kinder-
opvang met tuin in het achterste gedeelte.

Minder suiker
Het assortiment van Lawick van Babs 
bestaat uit verschillende soorten kof-
fie, thee en koude dranken met daar-
bij allerlei lekkernijen zoals tartelettes, 
brownies, blondies en fudge. Hiervoor 
gebruikt Barbara een kwart tot de helft 

minder suiker dan gebruikelijk is. 
Ook aan de veganisten is gedacht. Ma-

de By ME Patisserie uit de Bouricius-
straat levert plantaardige zoetigheden 
die glutenarm en lactosevrij zijn. Bar-
bara woont zelf in de Lawick van Pabst-
straat  en vindt het belangrijk om samen 
te werken met ondernemers uit de buurt. 
Zo haalt ze haar bloem bij De Witte Mo-
len in Sonsbeek en heeft ze plannen om 
producten van Alledagenlekker uit de 
Van Nispenstraat te gaan verkopen. 

Hoewel de mogelijkheden Van Lawick 
van Babs beperkt zijn door de corona-
maatregelen, heeft dat ook voordelen. 
“Ik kan nu rustig beginnen en kijken wat 
goed loopt en of ik nog dingen ga ver-
anderen”. Plannen heeft ze genoeg. Nog 

meer samendoen met de kinderopvang 
bijvoorbeeld. “De kinderen kunnen nu al 
door de glazen scheidingswand zien wat 
er in de keuken gebeurt. Maar ze zouden 
zelf ook aan de slag kunnen gaan. En hoe 
mooi zou het zijn als ouders die hun kin-
deren wegbrengen hier een gezond ont-
bijtje kunnen halen? Of een workshop 
voor kinderen gegeven kan worden?”

Tijdens de coronaperiode is Lawick van 
Babs open van woensdag tot en met vrij-
dag van 10 uur tot 16 uur. Op bestelling 
kunnen ook sandwiches en taarten naar 
wens worden gemaakt.
Hanneke Nagel

» www.lawickvanbabs.nl
Instagram: lawickvanbabs

Lawick van Babs voor 
koffie met iets lekkers

Een plek voor een goede 
kop koffie met iets lekkers 
erbij. Veel mogelijkheden 
hebben we hier niet voor in 
onze wijk. Dat is veranderd 
met de komst van Lawick 
van Babs aan de Van Lawick 
van Pabststraat 69. Door de 
coronamaatregelen nu alleen 
nog ‘to go’, maar de stoelen 
voor straks staan al klaar.

Bedrijf in de wijk

FOTO JOHAN BOSVELD

Drs. G.L. (Ard) Kelderman
Bakenbergseweg 72
6814 MK  Arnhem
Correspondentieadres:
Reuvekampstraat 5
6665 GM  Driel
085-0020014
info@arnhemnoordfysiotherapie.nl

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

Voor volwassenen
•  yoga (o.a. hatha, zwangerschapsyoga,  

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

Gezondheidscentrum Gulden Hart | Bakenbergseweg 72 | 6814 MK Arnhem | www.mindfulnessinmotion.nl |    

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.
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door schone grond. De bodemsanering 
van het Nepromaterrein was een van de 
grootste en duurste in Nederland. In 2010 
was de grond zodanig gereinigd dat er 
geen direct gevaar voor de volksgezond-
heid meer was. 

Desondanks werden in de jaren daarna 
bodem en grondwater doorlopend ge-
controleerd. Die periode van constante 
monitoring kan volgens de gemeente nu 

nog licht verontreinigd is. Op een diepte 
vanaf 15 meter is er zelfs sprake van ster-
ke grondwaterverontreiniging met oplos-
middelen. Maar in de praktijk betekent 
het geen gevaar voor de bewoners, aldus 
de gemeente. Zolang er maar niet onder 
de straat wordt gegraven en er geen bo-
demwater wordt opgepompt. In die ge-
vallen moet eerst toestemming van de 
gemeente worden gevraagd.  

In opdracht van de gemeente heeft 
advies- en ingenieursbureau Tauw als 
sluitstuk van de sanering plattegronden 
gemaakt met daarop de nog aanwezige 
verontreiniging. Eén kaart heeft betrek-
king op de zogeheten restverontreini-
ging onder het wegdek van de Sweerts de 
Landasstraat en enkele tuinmuren. Daar-
uit blijkt dat vooral onder het middelste 
deel van de straat, tussen de nummers 27 

en 49, sprake is van restverontreiniging 
in de bovengrond. En ook de grond waar 
de kastanjeboom aan de Bouriciusstraat 
staat, is verontreinigd. Elders is er alleen 
sprake van restverontreiniging in  de die-
pere ondergrond. 

Pluim
De andere plattegrond die Tauw heeft 
gemaakt, betreft de zogeheten pluim 
van verontreinigd grondwater. Die ‘pluim’ 
loopt door tot aan de Rijn, waarin het 
verontreinigde grondwater uitstroomt 
en verdunt. Uit onderzoek is overigens 
gebleken dat de verontreiniging van het 
grondwater binnen de toegestane waar-
den ligt, mede doordat de kwaliteit van 
het grondwater als gevolg van de sanering 
fors is verbeterd. De gemeente verwacht 
bovendien niet dat in de toekomst nog 
gevaarlijke concentraties optreden. Om 
de verplaatsing van de ‘pluim’ te blijven 
volgen zal in opdracht van de gemeente 
de komende jaren nog wel gemonitord 
worden. Op basis van doorlatendheid 
en doorspoeling verwacht men dat het 
honderd jaar duurt voordat de verontrei-
niging nagenoeg helemaal verdwenen is. 
Johan Bosveld

D
e ooit sterk verontreinigde 
grond onder het gebied tus-
sen Sweerts de Landasstraat, 
Bouriciusstraat, Brantsen-
straat en Amsterdamseweg is 

na bijna dertig jaar saneren min of meer 
schoon verklaard. Min of meer omdat de 
vervuiling die tussen 1905 en 1979 werd 
veroorzaakt door chemische wasserij Ne-
proma nog steeds niet geheel is verdwe-
nen. Maar volgens de gemeente Arnhem 
is de restverontreiniging zo gering dat er 
geen gevaar meer is voor de gezondheid.

In 1992 bleek het Nepromaterrein tot 
een diepte van tientallen meters zo ern-
stig verontreinigd dat onmiddellijk maat-
regelen moesten worden genomen om 
de gezondheid van de aangrenzende be-
woners niet langer in gevaar te brengen. 
Er stegen namelijk schadelijke vluchtige 
dampen op. Die waren afkomstig van de 
verontreinigingen die tot in het grondwa-
ter op 18 meter diepte waren weggezakt. 

Een ingrijpende en langdurige sanering 
bleek noodzakelijk. Er werden miljarden 
liters met oplosmiddelen verontreinigd 
grondwater opgepompt en met perslei-
dingen afgevoerd naar een zuiveringsin-
stallatie in de Kleefse Waard. Daarnaast 
werden duizenden kubieke meters ver-
vuilde grond afgegraven en vervangen 

Dertig jaar na het begin van de 
bodemsanering van het Nepromaterrein 
is alles veilig, zolang een paar zaken met 
rust worden gelaten. Zo is graven onder de 
straat en grondwater oppompen in een deel 
van de Sweerts de Landasstraat verboden. 

Bodemsanering 
is klaar, maar 
graven en water 
oppompen 
zijn verboden

veilig worden beëindigd omdat er geen 
sprake meer is van uitbreiding of verer-
gering van de bestaande grondwaterver-
ontreiniging.   

Restverontreiniging
Uit de laatste onderzoeken blijkt ove-
rigens wel dat de bovengrond onder de 
Sweerts de Landasstraat op sommige 
plekken en onder sommige tuinmuurtjes 

De bodemsanering van 
het Nepromaterrein was 

in 2002 in volle gang. Het 
was een van de grootste en 

duurste van Nederland. 
FOTO MICHIEL WIJNBERGH

Links: In het rood de rest-
verontreiniging in de bo-
vengrond (niet graven). 
In het roze de restveront-
reiniging in diepere on-
dergrond (geen grondwa-
ter oppompen).

Rechts: In het blauw de 
‘pluim’: verontreiniging 
Neproma stroomt weg 
richting Rijn. 

Neproma-terrein
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Een karakteristiek herenhuis aan de Van Pallandtstraat 26. Het is opgetrokken in histori-
serende stijl en dateert van omstreeks 1905. Dikwijls hebben deze huizen enige Jugend-
stil-ornamenten.

» www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone

verliefde kijk op de wijk

Welkom bij Yoga Libra Arnhem Voor: • persoonlijke groei • yoga 1 op 1
• deskundigheid • jarenlange ervaring

Ook bij blessures, al dan niet tijdelijk

Groepslessen op 6 dagen van de week (ook online):
• yoga Pilates  • Kundalini yoga 
• Yin yoga  • Zachte yoga 
• Mannen-yoga  • Yin Yang yoga 
• Early Birdlessen  • Hatha fl ow yoga

www.yogalibra.nl / cindy@yogalibra.nl

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten 
in Arnhem en omgeving

Telefoon 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

Jachthoornlaan 1A, 
(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

	
●			Houdingverbetering: scoliose, kyfose en lordose 

	 ●			Rug-, nek-, schouder- en armklachten 
	 ●			Begeleiding na heup- en knieoperatie
	 ●			Chronische klachten
	 ●			Hulp bij slaapproblemen

VAN PALLANDTSTRAAT 24
06 28 43 49 34
WWW.JACOWIEGERSMA.NL

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR
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innering aan de actrice geopend. Bij de 
ingang kwam een bronzen borstbeeld 
van Audrey Hepburn, dat was gemaakt 
door Kees Verkade. Hepburn woonde 
de laatste dertig jaar van haar leven in 

Tolochenaz en ligt er ook begraven.
Twee jaar eerder was al een beeld van 

Hepburn onthuld aan het Burgemees-
tersplein, ook gemaakt door Verkade. 
Het Zwitserse beeld leek daar inderdaad 
sprekend op. Helaas kunnen we niet meer 
aan de kunstenaar vragen hoe het precies 
zat met die twee beelden. Wat we wel we-
ten is dat het museum in Tolochenaz in 
2002 moest sluiten nadat de zoons van 
Hepburn de inventaris hadden terugge-
vraagd.  Ze vonden het paviljoen te com-
mercieel en niet passen bij de nalaten-
schap van hun moeder.

Het beeld van Verkade verdween ver-
volgens in de opslag. En in 2012 kreeg To-
lochenaz een nieuw en veel vriendelijker 
beeld ter herinnering aan Audrey Hep-
burn. Vervolgens kreeg het eerdere beeld 
van Verkade alsnog een nieuwe bestem-
ming. In 2013 verhuisde het naar Elsenge 
(Ixelles) bij Brussel, de geboorteplaats van 
Audrey Hepburn.  

Er bestaan dus inderdaad twee vrijwel 
identieke beelden van Audrey Hepburn. 
En hoewel de Audrey op het Burgemees-
tersplein niet ‘moeders mooiste’ is, stond 
het er wel eerder dan dezelfde bronzen 
Audrey in België.
Johan Bosveld 

 V
orige maand overleed kun-
stenaar Kees Verkade, de 
maker van beeld van Audrey 
Hepburn op het Burgemees-
tersplein. Niet iedereen is 

onverdeeld enthousiast over de buste 
die ogen ontbeert en de uitstraling heeft 
van een strenge schooljuf. En nu wa-
ren er ook nog wijkgenoten die vertel-
den dat elders in Europa een identiek 
beeld staat. 
Was hier sprake van ‘plagiaat’? Of was 
het geen na-apen, maar een broodje 
aap? 

Geen van beide blijkt. Als er al sprake 
is van na-aperij, dan is het Verkade zelf 
die zijn eigen beeld heeft nagemaakt. 
Dat zit zo. In 1996 werd in het Zwit-
serse Tolochenaz een museum ter her-
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n Nederland nog maar weinig plek-
ken waar het ‘s nachts echt donker 
is. Dat geldt ook voor de Burge-
meesterswijk. Wat zijn de gevol-
gen van te veel licht voor dieren en 

eventueel ook mensen?
Ik beweeg graag: ik fiets veel, wandel 

veel, dans. Bewegen is goed voor je her-
senen, zegt professor Scherder, maar 
ik deed dat al voordat ik van deze man 
gehoord had. Dikwijls maak ik ‘s avonds 
een ommetje door onze buurt. 

De duisternis is al ingetreden terwijl 
ik al mijmerend door de Van Palland-
straat loop, kijkend naar de sterrenhe-
mel, die helder is, nog wel, maar met 
het jaar een neveliger sluier vertoont 
vanwege de verlichting van de aarde 
die het beeld op de sterren vertroebelt. 
Kijken naar  de hemel maakt me rustig, 
het verwondert mij door haar oneindig-
heid die voor mij onbegrijpelijk is. Ik 
word teruggeworpen in mijn kindertijd 
toen mijn grote broers me wezen op de 
Grote beer,  de Kleine beer en  de hel-
dere noordpoolster. De verwondering 
verbindt me met het heelal, waardoor 
ik voor een moment verwijderd ben van 
al het kwaad dat de aarde wordt aange-
daan. Het is een wonderlijk fenomeen, 
al die sterren en planeten, zo ver weg, 
zo onbereikbaar.

Terwijl ik diep in gedachten nadenk 
over de tijd die nodig is om een ster te 
bereiken heb ik het gevoel dat er iets 
achter me loopt, geen mens maar iets 
anders. Hoewel ik me voortdurend ver-
wonder over alles wat er gebeurt in de 
wereld en wat ik niet begrijp, gaat wat ik 
nu zie, iedere vorm van begrip te boven. 

Geruisloos komt een grote stoet die-
ren me voorbij: een vos, een kat, een 
hond, een mol, een egel, een wolk mug-
gen, enkele muizen, geëscorteerd door 
een boven de stoet vliegende uil. 

“Waar gaan wij naar toe?”, vraag ik. . 
“Wij gaan demonstreren tegen de 

te grote hoeveelheid verlichting in de 
wijk”. 

“Gelijk hebben jullie.”” 
“Kunt u ons interviewen voor de wijk-

krant?” 
“Jazeker. 
“Wie wil eerst?” 
“Ik” zegt de hond. 
“Vertel.” 

“Mijn buurman heeft de hele nacht 
de verlichting aan in zijn tuin. Ik slaap 
in de keuken. Het licht schijnt me recht 
in de ogen waardoor ik niet kan slapen. 
Mijn hele bioritme wordt verstoord, 
waardoor ik mijn hele dag-en-nachtrit-
me kwijtraak. En ik erger me eraan dat 
mensen de tijd manipuleren. De enige 
die de juiste tijd weet ben ik. Ik heb een 
biologisch horloge. Om vijf uur precies 
zit ik voor het raam omdat dan mijn 
baasje van zijn werk komt. Door de tijd 
een uur achteruit of vooruit te zetten 
raak ik in de war. Jullie stakkers hebben  
een horloge nodig, waarmee je denkt 
met de tijd te marchanderen.” 

“Je hebt gelijk “zeg ik.  
“Nu wij”, schreeuwden de muggen. 

“Jullie plaatsen overal lampen, die voor 
ons een enorme seks appeal hebben. 
Dus gaan wij met een hele zwerm naar 
het licht toe.” 

“En?” 
“Zijn wij een makkelijke prooi voor 

zwaluwen en vleermuizen. Hebben jul-

lie mensen niet in de gaten met hoe 
weinigen wij nog zijn? En als we pech 
hebben zijn het blauwe loklampen 
waardoor we op een afgrijselijke manier 
levend verbranden. Wij haten mensen.” 

“Jullie kunnen ons bloed wel drinken?” 
“Ja letterlijk.” 
Van achter de tuinhekjes schreeuwen 

de planten in koor: “Wij hebben ook 
last van al dat  licht. Wij groeien op basis 
van daglichtlengte. Als het langer licht 
is moeten wij langer zuurstof leveren 
waardoor wij geen nachtrust meer heb-
ben. Het licht put ons uit” 

“Nou ik”, miauwde de kat. “Ik vang 
mijn prooien doordat ik als nachtdier 
goed in donker kan zien. Ik moet mijn 
prooi verrassen. Maar dat wordt steeds 
moeilijker door al dat licht. Soms be-
sluip ik een mogelijke prooi, schiet er 
ineens zo’n enorm felle lamp aan. Niet 
alleen ik, maar ook mijn prooi schrikt 
zich een hoedje. Ik heb steeds vaker last 
van een lege maag.” 

“Hi hi hi”, piepen de muizen, “Daar zijn 
wij juist blij mee.”

“Nou jongens, mijn artikel mag maar 
600 woorden lang zijn, ik zal jullie pro-
bleem aan de orde stellen in de wijk-
krant.” 
“Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”, roepen alle 
dieren in koor.
Jaap van den Berg 

Dieren protesteren tegen lichtoverlast
Natuur in de wijk

Jullie stakkers 
hebben een horloge 
nodig; ik heb een 
biologische klok.

Nachtverlichting verstoort slaap-waak-ritme van vogels.
Twee identieke beelden van Audrey 
Hepburn: Wie aapte wie na?

Sinds 1994 staat Audrey 
Hepburn in brons op het 
Burgemeestersplein. Het 
overlijden van de maker van 
dat beeld, Kees Verkade, 
gaf opnieuw voedsel aan 
het verhaal dat elders een 
identiek beeld staat.

De twee vrijwel 
identieke beelden 
van Audrey Hep-
burn. Links die 
aan het Burge-
meestersplein 
en rechts die in 
Elsene (Ixelles) 
in België. 
FOTO’S JOHAN BOSVELD 
EN ANGEL OF OZ

Het nieuwe beeld van Audrey Hepburn 
in Tolochenaz (Zwitserland)



Om nooit te vergeten

Herinneringsbankjes worden ze vaak genoemd. Zitbanken die 
herinneren aan iemand. Soms zijn het ook banken die zijn gedo-
neerd door een bedrijf; denk daarbij aan notarissen, Lionsclubs 
en accountants. In Park Sonsbeek staan enkele tientallen her-
inneringsbankjes. Op de foto’s van linksboven met de klok mee 
herinneringen aan: Edzard Gelderman & Dirk Gaasbeek; Tom en 
Harriët; Anneke en Koen de Haan;  Vrienden van Sonsbeek; Her-
man Hofman; Paul Wijtvliet; Frans-Jozef Duijnstee.
TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


