
Tuiny forest

De fantast

Het vergeten 
hoekje 

Noodhospitaal 
in de wijk

WIJKVERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER

wijkcontact
NR 2 I APR 2021 I JAARGANG 41

Vier generaties Roelofs FO
TO

 B
R

IT
T

 V
A

N
 U

E
M



Magazine van de wijkvereniging Burgemeesters-
kwartier e.o. Verschijnt vijf keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 
zondag 13 juni. Verschijningsdatum 
volgende nummer: vrijdag 2 juli.

Wordt huis aan huis bezorgd in de Burgemees-
terswijk in een oplage van 1950 exemplaren. Losse 
exemplaren zijn af te halen bij de Molenplaats 
Sonsbeek en bij Primera (Van Lawick van Pabst-
straat 109).
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
stukken in te korten of te weigeren zonder opgaaf 
van redenen.

Redactie: Hanneke Nagel (voorzitter), 
Henk Donkers (secretaris en eindredacteur), 
Bruno Heemskerk (vormgeving), Johan Bosveld.
redactie@bwarnhem.nl
Distributie: Harry Bovens (habovens@gmail.com)
Postadres: 
Redactie Wijkcontact, Burg. Weertsstraat 77, 
6814 HN, Arnhem, T 06 261 44 322
Advertenties: Kees van Luijt
penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 
Website: www.bwarnhem.nl 
Jos Zwaan (webmaster).
Artikelen en foto’s voor de website: 
www.bwarnhem.nl/contactwebmaster 

Bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier: 
Gerard Slag (voorzitter), Jeppe Balkema 
(secretaris), Kees van Luijt (penningmeester), 
Marlies van den Heuvel, Geeke Hissink, 
Matthew Pyatt en Frederik van Zeggeren.
bestuur@burgemeesterswijkarnhem.nl
Feestcommissie: 
Carolien Slakhorst (voorzitter), Tanja de Kort 
(penningmeester), Jeroen Kastein, Tessa Sanders, 
Sanne Willemsen, Naomi van Straaten-Shaw, 
Chantal van Diek 
feestbw@gmail.com
Kunst- en Cultuurcommissie:
Ires Manuel (voorzitter), Marjanne Knüppe – Hüsken,
Tjeerd Kootstra, Hanneke Limburg
ires.manuel@gmail.com
Commissie Leefomgeving:
Dick van Aalten (voorzitter), Jan Hettinga, Ans Meex, 
Peter Damen 
leefomgevingBW@live.nl
Commissie Duurzaamheid:
Jeroen Herremans, Lieneke Janssen, Henk Donkers, 
Geeke Hissink, Edwin Rijkaart, Dennis Schiricke, 
Hanneke Spoorenberg.
Duurzaamheid@bwarnhem.nl
Werkgroep Themaochtenden:
Fred Boessenkool
fboessenkool@upcmail.nl

Lidmaatschap wijkvereniging en contributie
Dat Wijkcontact bij u bezorgd wordt betekent niet 
automatisch dat u lid bent van de wijkvereniging. 
Wijkcontact wordt immers bezorgd op alle adressen 
in de wijk. Om de belangen van de wijk goed te kun-
nen behartigen en activiteiten te organiseren, heeft 
de wijkvereniging veel leden nodig. Voor minimaal 
10 euro per jaar kunt u lid worden. Dat kan via de 
volgende link of QR-code:  
https://bwarnhem.nl/lid-worden-wijkvereniging

Wijkagent: telefoonnr. 0900 88 44
Wijkteam; Afspraak maken via Klantencontact 
088 22 60 000
Informatie: https://zodoenwehetinarnhem.nl/is/
wijkteams-arnhem/noordwest

Korte berichten/Uit het bestuur 
4/5

Fietsspeciaalzaak Roelofs al 
vier generaties een begrip 
6/7/9

Korte berichten 
9

2 miljoen bezoekers in Sonsbeek/
Vernieuwde boomspiegels  
10

Maak van je tuin 
een Tuiny Forest
11

Verliefde kijk op de wijk
 12

Ondertussen in … 
13

Traumatische herinnering aan 
ontruiming Jongenshuis (1942) 
14/15

Nieuwe bewoners. Na twintig jaar 
weer terug in de Jollesstraat 
15

Het vergeten hoekje. Annabel Flapper: 
‘Leuk wonen hier, maar de samenhang 
is een beetje weg’ 
16/17/19

Lezersreacties 
19 

In herinnering. Miep Timmermans  
(97): ‘Een vol leven geleefd’ 
21

Aspirant regisseur 
Rosa Meijer (22):
‘Ik wil dat kinderen 
hun eigen  
kwaliteiten leren 
omarmen’ 
22/23/25
222

/23/25

Spaanse Griep pandemie 1918. 
Noodhospitaal in Burgemeesterswijk
26/27

Natuur in de wijk. Help, 
een roofdier in mijn tuin 
29

De constructie van de wereld. Saai  
en voorspelbaar, maar niet helemaal 
30

Boekrecensie. Van den Berg 
‘steelt’ verhalen van Italianen 
31

Weer niet op vakantie 
32

3

wijkcontact

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o

inhoud

 ‘Half gesneden bruin 
mét zonnebloem-
pitten” en dan pre-

cies weten wat er wordt 
bedoeld. Sterker nog, dat 
brood lag dan dikwijls al 
klaar. Hoefde ik alleen nog 
mijn muntjes uit te tellen. 
Dat is allemaal verleden tijd 
nu bakker Reijnen sinds begin april 
zijn deur definitief sloot. Ik wist dat 
de laatste verkoopdag op paaszaterdag 
zou zijn, maar ná Pasen stond ik toch 
voor een gesloten deur. In een brief-
je - eerder op het raam - bedankten 

Stephan en Josita Reijnen voor 
de vele jaren klandizie. Step-
han bakte meer dan vijftig jaar 
brood waar Josita drieëndertig 
jaar in de winkel stond. Ze de-
den het al die tijd met liefde 
en toewijding en zeggen ons te 
zullen gaan missen. Over mis-
sen gesproken, dat geldt voor 

mij en alle andere klanten nu al. Brood 
kun je op vele plaatsen kopen, maar 
voor ouderwetse service en kwaliteit 
ging menigeen toch naar de buurtbak-
ker. Einde van een tijdperk.
Kees Crone

kees’ cursiefje
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 S
ommigen van u wonen misschien nog maar kort in 
onze wijk, anderen (veel) langer. Mijn echtgenote en 
ik behoren tot de laatste categorie. Meer dan 35 jaar 

kochten we onze verse broodjes bij bakkerij Reijnen. Paas-
zaterdag konden we er voor het laatst terecht, want ze zijn 
inmiddels gesloten. En daarmee verdwijnt een iconische 
winkel uit onze wijk. Veel jongeren vonden er hun eerste bij-
baantje. Reijnen was ook een bedrijf dat activiteiten van onze 
wijkvereniging actief ondersteunde. Gelukkig blijven er nog 
voldoende winkels in onze wijk over. Ze zorgen voor leven-
digheid en woongenot. Blijf daarom onze lokale winkels en 
horeca steunen in deze voor hen barre tijden.

Ook het nieuwe wijkcentrum De Bakermat kan bijdragen 
aan ons woongenot. De start ervan is natuurlijk ernstig be-
moeilijkt door beperkende coronamaatregelen. Als wijkver-
eniging zijn we, samen met de Penseelstreek, in goed gesprek 

met het bestuur van de Bakermat. Wat 
zijn de ontwikkelingen? Wanneer kan 
het centrum weer open en wat voor ac-
tiviteiten voor en door wijkbewoners 
staan er dan op het programma? En hoe 
kunnen we elkaar versterken en samen-
werken? U gaat er meer over horen via 
wijkkrant, website en nieuwsbrief.

Een nieuw initiatief van onze kunst- 
en cultuurcommissie vormt een creatief 
contact-gebaar naar al onze leden in 
deze contact-gehinderde tijden. Waar 
heb ik het over? Ja, om dat te weten 
zult u toch echt lid van onze vereni-
ging moeten zijn of worden worden. 

Zie daarvoor het inlegvel bij dit Wijkcontact. Speciaal de be-
woners van het gebied tussen Bovenbrugstraat en Fromberg-
straat (in het vorige Wijkcontact door een van de bewoners 
‘het vergeten hoekje van de Burgemeesterswijk’ genoemd) 
wil ik uitnodigen lid te worden, want ze horen officieel bij 
onze wijk en we willen hen er meer bij betrekken.

Als u lid wordt of bent kunt u direct meedenken en meebe-
slissen over hoe we als wijkvereniging de draad van onze ac-
tiviteiten weer kunnen oppakken zodra de beperkingen wor-
den versoepeld. Als bestuur en commissies willen we graag 
weer volop aan de slag. Hopelijk nog vóór de zomervakantie, 
anders zo snel mogelijk daarna.

Daar gaan we met elkaar over in gesprek tijdens de jaarlijk-
se Algemene Leden Vergadering. Op het moment van schrij-
ven van deze bijdrage kan ik nog niet melden wanneer we die 
gaan houden. Liefst nog in mei of in juni, anders in septem-
ber, en met een sterke voorkeur voor fysiek bijeenkomen. 
Mogelijk in De Bakermat? 

Raadpleeg website en nieuwsbrief voor de laatste informa-
tie. Ik nodig u nu vast uit voor deze ALV en ben benieuwd 
naar uw inbreng.   
Gerard Slag, voorzitter

Steun onze 
lokale winkels 
en horeca
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Nieuw bestuurslid
Marlies van den Heuvel (37) is be-
stuurslid geworden van de wijkvereni-
ging en draait daarin al volop mee (in 
afwachting van goedkeuring door de Al-
gemene Ledenvergadering). 

Marlies is 37 en ver-
huisde in 2019 van-
uit Amsterdam naar 
de Burgemeester 
Weertsstraat, sa-
men met haar man, 
een jongenstweeling 
van 5 en een doch-

ter van 3. Ze zijn hier komen wonen 
vanwege de authenticiteit van de wijk, 
de statige huizen, de gezellige sfeer en 
de ligging dichtbij de binnenstad en de 
natuur. Marlies werkt als Strategisch HR 
Businesspartner in de energiesector. Ze 
wil “met plezier en enthousiasme het be-
stuur versterken en zo bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van de wijk.” HD

Tara Ubachs 
stopt column 

U moet voortaan de column van Tara 
Ubachs helaas missen. Door de coro-
na-crisis heeft ze haar studio Mysore 
Yoga aan de Van Lawick van Pabststraat 
moeten sluiten. 

Ze was daar vlak voor de coronacrisis 
mee begonnen. De studio begon net lek-
ker te lopen. Doordat ze nog maar kort 
bestond kwam ze niet in aanmerking voor 
overheidssteun. Tara is begin april geëmi-
greerd naar Bonaire waar ze wel les kan 
geven en in haar onderhoud kan voor-
zien. Wellicht blikt ze vanaf dit tropische 
eiland nog eens terug op onze wijk. 
HD

De Bakermat zoekt
musici en vrijwilligers

Vanaf dit najaar zal er veel muziek klin-
ken in ons nieuwe wijkcentrum aan de 
Izaak Evertslaan. Onze muziekcommis-
sie is hard aan het werk om voor ko-
mend seizoen een gevarieerd program-
ma samen te stellen. Onze insteek is 
vóór en dóór de wijk. 

We zijn op zoek naar wijkbewoners die 
een instrument bespelen of zingen en 
die in De Bakermat voor publiek van 
zich willen laten horen. Zowel amateurs 
als professionals zijn welkom.

Het wijkcentrum heeft een grote zaal 
voor optredens, maar er zijn ook klei-
nere ruimten beschikbaar. Sinds kort 
beschikt de grote zaal over een mooie 
vleugel. Deze zaal is inclusief vleugel ook 
te huur en zeer geschikt voor muziekuit-
voeringen.

De ambitie is om een paar keer per sei-
zoen gerenommeerde musici uit te no-
digen voor een concert. Gedacht wordt 
musici als jazzpianist Peter Beets, trom-
pettist Erik Vloeimans, pianist Michiel 
Borstlap en violiste Noa Wildschut. 
Sommige van hen traden eerder bij 
huiskamerconcerten in onze wijk. Jong 
muziektalent willen we stimuleren door 
hen in het voorprogramma van topmu-
sici opnemen.

Verder willen we professionele musici 
uit wijk en stad een podium bieden en 
in ons programma een plek geven. Daar-
voor zijn al contacten gelegd met ArtEZ, 

de opleiding voor jazz, pop en muziek-
theater.

Ten slotte willen we regelmatig een 
Open Podium bieden aan startende en 
gevorderde amateurs uit de wijk en ook 
de koffieochtenden van het wijkcentrum 
voorzien van muzikale omlijsting.

Voor de uitvoerende organisatie van de 
concerten zoeken wij nog enthousiaste 
gastvrouwen en -heren voor ontvangst, 
kaartverkoop en horeca.

Kortom plannen genoeg. Ik zie uit naar 
een bruisend muziekseizoen 2021-2022 
in De Bakermat. 
Peter Berns, voorzitter Muziek-
commissie De Bakermat

Aanmeldingen:
Open Podium: Niek Bakker, 
niek.bakker@kpnmail.nl
Professionals uit wijk en stad: 
Conny Schreuders-Bais, 
conny.schreuders@gmail.com
Pop- en jazz-musici uit wijk en stad: 
Margaret Dalman, 
margaret.dalman@gmail.com
Koren: Niek Bakker, 
niek.bakker@kpnmail.nl
Vrijwilligers concertorganisatie: 
www.wijkcentrumbakermat.nl/
aanmelding-vrijwilliger/ 
Voor informatie over zaalhuur: 
Han Haarsma, jhaarsma@xs4all.nl

Muzikale omlijsting covid-vaccinatie op woensdag 31 maart. Pieter Griffioen be-
speelt de nieuwe vleugel. FOTO JOHAN BOSVELD

Op 11 maart arriveerde de 
nieuwe vleugel voor de grote 
zaal van wijkcentrum De Ba-
kermat. Deze is aangeschaft 
met steun van het Prins Bern-
hard Cultuur Fonds Gelder-
land en het Buurtfonds van 
de Postcodeloterij. 
Om de kosten van onderhoud 
te dekken en een startka-
pitaal voor de muziekpro-
grammering te vergaren, is 
het vleugelfonds opgericht. 
Inmiddels hebben veel wijk-
bewoners al een bijdrage in 
dit fonds gestort. Daar zijn 

wij reuze blij mee. Onze dank 
daarvoor. Het is nog steeds 
mogelijk om uw bijdrage – 
groot of klein - over te maken. 
Donateurs die een toets van 
de vleugel willen schenken à 
50 euro krijgen een speciale 
uitnodiging voor een feeste-
lijk concert in het najaar. Uw 
bijdrage kunt u overmaken 
naar Stichting Wijkcentrum 
Bakermat, NL65 INGB 0006 
4572 07 o.v.v. bijdrage vleu-
gelfonds.
Peter Berns, voorzitter Muziek-
commissie De BakermatAankomst vleugel voor wijkcentrum  FOTO BRITT VAN UEM

FOTO TESS FLUIT

De Bakermat start fonds
voor nieuwe vleugel
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mijn tijd was de winkel nog maar twin-
tig vierkante meter. We verkochten fiet-
sen, speelgoed en vuurwerk. Ik was goed 
in knikkeren. Mijn moeder verkocht de 
knikkers die ik won dan weer in de win-
kel. Ik verdiende op deze manier een 
zakcentje. Buiten op de stoep en bin-
nen stond het in die tijd vol met fietsen.”  

Rob is veertien jaar oud als hij mee 
helpt in de zaak. ”Hard werken. In win-
ter en in de zomer maakte je zes dagen 
in de week van tachtig uur. We begonnen 
in de ochtend om vijf uur. In de Solex-

tijd waren er veel reparaties. De uitla-
ten moesten ‘ontkoold’ (verwijderen van 
koolstofaanslag) worden. Ze hadden elk 
half jaar een onderhoudsbeurt nodig. 

In de gouden tijd verkochten we rond 
de vijftienhonderd Solexen in een jaar. 
En dat allemaal in een winkeltje van 
twintig vierkante meter.”

Solexen
“Overal waar je kon bedenken, (hij wijst 
naar café La Canette) stonden Solexen 
opgeslagen. Met de komst van concur-

 I
n 1956 bouwt de opa van Marc, Wim 
Roelofs, zijn zaak uit met dealer-
schappen van Solex, Puch en Rap 
bromfietsen. Gedrevenheid en je 
specialiseren door iets eigens maken. 

Je onderscheiden van de rest. Dat ken-
merkt de vier generaties Roelofs. 

Begin jaren zestig is fietsenzaak Roe-
lofs de hoofddealer van Solex, voor Arn-
hem en omstreken. “Dat was toen heel 
wat, want Solex was hét merk op brom-
fietsgebied”, vertelt Rob. ‘Wim Roelofs’ 
heette de winkel in die tijd. “Mijn opa 
is begonnen met zelf fietsen maken. De 
fiets van voor de oorlog staat nog in de 
kelder. Mijn vader was een gedreven en 
sociale man en een harde werker”, ver-
telt Rob.

Als kleine jongen loopt hij altijd door 
de zaak omdat het gezin er boven woont. 
Alle generaties hebben overigens boven 
de zaak gewoond. Rob overweegt om 
na zijn pensioen ook boven de winkel 
te blijven wonen maar wordt door zoon 
Marc ‘weggestuurd’. 

Marc: “Als je met pensioen bent en los 
van de zaak wilt komen, moet je er niet 
boven blijven wonen.” 

Rob: “Je groeit met de zaak op. In 
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Fietsspeciaalzaak Roelofs al 
vier generaties een begrip

Het is 1924 als Wim Roelofs 
in de Nijhoffstraat (Sint 
Marten) als fietsenmaker 
begint. Hij verhuist naar 
een groter pand aan de 
Broekstraat en opent in 
1940 een filiaal aan de Van 
Nispenstraat. Anno 2021 is 
fietsspeciaalzaak Roelofs 
niet meer uit de wijk weg te 
denken. Inmiddels staat de 
vierde generatie Roelofs aan 
het roer. Marc (50) heeft het 
stokje in 2014 overgenomen 
van zijn vader Rob (74). 

rent Kaptein Mobylette in 1960, was het 
bijna afgelopen. Daarna verkocht mijn 
vader nog maar 150 Solexen. Het be-
roerdste was dat hij die Solexen vooruit 
moest afnemen. Dat heeft hem bijna de 
kop gekost. We hebben het nu over co-

rona, dit was net zoiets maar dan op een 
andere manier.” 

Marc vult aan: “Ik denk dat alle gene-
raties Roelofs beseften wat ondernemen 
inhoudt. 

Met alle pieken en dalen. Vroeger 

waren de winters strenger. Als er dan 
sneeuw lag, had je al tien keer de werk-
plaats geverfd. Daarna was er geen werk 
meer. Vreselijk. En als je het scenario 
meemaakt dat iets niet meer hip is, dan 
sta je wel voor een uitdaging. Ik weet 
van mijn pa dat wat we nu hebben ge-
groeid is. Pand na pand is er bij gekocht. 
We hebben ook alles aangehaald, wat pa 
zegt, om dat onderscheid te maken. In 
rustiger tijden moet je nadenken over 
nieuwe dingen. Je moet, als je wilt over-
leven, voortdurend nadenken over hoe je 
weer beleg op de boterham krijgt.” 

Pompstation
Na de Solexperiode is de vader van Rob 
een pompstation voor de deur begon-
nen. 

Rob: “We hadden de eerste goedkope 
witte pomp en begonnen met 40,9 cent 
per liter super. Vijf cent onder de nor-
male prijs. We gingen zaterdagochtend 
om acht uur open. De politie kwam een 
uur daarvoor aan de deur of we alsje-
blieft eerder open wilden gaan. De auto’s 
stonden tot aan de Zijpse poort te wach-
ten. Ik vergeet het nooit. Mijn moeder 
was geld aan het beuren en mijn vader 
maar tanken in zijn overal. Het ging de 
hele dag door. Dat heeft hem er boven 
op geholpen. Tot 1980 heeft de pomp 
er gestaan.” 

In 1978 neemt Rob de zaak van zijn va-
der over. Met als doel overgaan op een 
sportiever segment. De zaak naar een 
hoger niveau tillen en uitbreiden. De 
fietsenmaker begint met verhuur van 
fietsen en sluit een overeenkomst met 
de provinciale VVV. 

Hij heeft veel vaste klanten en een 
groot netwerk. De zus van Rob zit in 
hetzelfde pand met een speelgoedzaak 
tot 1996. Rob koopt het hoekpand er bij, 
verhuurt dat eerst en later komt de ruim-
te er voor de eigen zaak bij.  

Rob richtte een vriendenkring van fiet-
sers op met de naam ‘de Postbanktrap-
pers’. “Op die manier kon je meer men-

Vier generaties Roelofs: Wim, Wim, Rob en Marc

Pand Roelofs op hoek Van Nispenstraat en Burg. Weertsstraat in de jaren 1950

Links zoon Marc (50), rechts vader Rob (74)  FOTO BRITT VAN UEM

We hebben  
van alles gedaan 
om ons te 
onderscheiden
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Adverteren in Wijkcontact?
Stuur een mail naar:
penningmeester@bwarnhem.nl 

sen aan de zaak binden.” Na het 25-jarig 
jubileum is de club gestopt. 

Keuzes
In 1989 komt Marc bij zijn vader in de 
zaak en neemt het in 2014 over. Van zijn 
vader krijgt hij mee dat hij zich moet 
blijven ontwikkelen en specialiseren. 
“Marc is gedrevener dan ik. Vooral in 
het uitbreiden van zijn klantenkring via 
sociale media. Ik ben trots, dat hij, on-
danks de concurrentie, verder bouwt en 
een goede boterham verdient.” 

Marc: “Je moet met je tijd meegaan. Ik 
heb vanaf mijn 19e jaar met mijn vader 
gewerkt, gesport en over fietsen gepraat.  
Ik heb veel gezien en geleerd van wat hij 
heeft gedaan. 

Ik dacht wel: ik ga het anders doen. 
Keuzes maken. Stoppen met een merk 

bijvoorbeeld. Het plafond wit maken. 
Dat hoefde ik niet meer te overleggen.” 

“De maatschappij is veranderd. Je kunt 
niet vijf jaar vooruit kijken. Vroeger kon 
je kopiëren maar vandaag de dag moet je 
snel schakelen en anders ondernemen. Je 
website en de mail bijhouden. Het is niet 
meer te vergelijken met vroeger. Je ziet 
bijvoorbeeld dat autobedrijven als Ekris 
zich op de fietsmarkt bewegen.” 

Marc heeft veel investeringen gedaan. 
De werkplaats laten verbouwen, de winkel 
anders ingericht en het assortiment uitge-
breid. “Het verwachtingspatroon van de 
klant is hoog. Over 2,5 jaar bestaat Roelofs 
100 jaar. De vijfde generatie? Daar heb ik 
met mijn zoon nog gesprekken over. Ik wil 
eerst de honderd jaar volmaken. Daar iets 
bijzonders mee doen.”
Britt van Uem

Rechts: Roelofs in 
de glorietijd van 
de Solex (voor-
grond links), een 
echt ‘rijwiel met 
hulpmotor’. 
Onder: De wie-
lerclub van Rob 
Roelofs (in het 
midden met zon-
nebril), begin ja-
ren 1970. Op de 
achtergrond de 
benzinepomp. 

Wijziging redactie
Henk Donkers verhuist naar een ande-
re wijk en verlaat de redactie. Hij was 
daarvan sinds 2009 lid als secretaris, 
eindredacteur en schrijver van arti-
kelen. Hij blijft af en toe wel artikelen 
schrijven voor Wijkcontact.

Oproep nieuwe redactieleden
De redactie van Wijkcontact zoekt nieu-
we redactieleden. Bent u geïnteres-
seerd, neem dan contact op met voor-
zitter Hanneke Nagel: 06 51330837 of 
hannekenagel@planet.nl

Lotgevallen joodse 
familie De Lange

In Wijkcontact 2020-5 stond het verhaal 
van Marcus en Dina de Lange uit de Bur-
gemeester Weertsstraat. Ze overleefden de 
Holocaust doordat ze in 1943 konden on-
derduiken op een boerderij in Elden nadat 
hun dochters in 1943 opgepakt en gede-
porteerd waren. Wat er met hun dochters 
gebeurd is, was onbekend volgens het ar-
tikel. Daarom een kleine aanvulling. Hun 
oudste dochter Mieke (1912) woonde in 
Amsterdam en is op 21 oktober 1944 in 
Auschwitz omgekomen. Hun jongste doch-
ter (1917) was opgenomen in het Centraal 
Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het 
Apeldoornse Bos in Apeldoorn en werd 
van daaruit afgevoerd naar Auschwitz waar 
ze op 25 januari 1943 omkwam. 
Cees Haverhoek

Geslaagd? Meld je aan! 
Ben je geslaagd voor je 
eindexamen? Of heb je 
een kind dat geslaagd 
is? Meld je bij redactie@
bwarnhem.nl
Wederom is het voor 
eindexamenleerlingen 
door de coronacrisis 

een bizar jaar. Een reden te meer om als 
Wijkcontact de traditie voort te zetten 
om jongeren uit onze wijk die geslaagd 
zijn voor hun eindexamen in het zonne-
tje te zetten. Zoals het er nu naar uitziet 
krijgt iedere eindexamenkandidaat ui-
terlijk 10 juni de uitslag. We willen graag 
een doorsnee van alle geslaagden: van 
alle sexen en schooltypes. HD
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inheemse kruiden, een zakje ‘bodemlief-
de’ (bodemverbeteraar) en instructiemate-
riaal voor aanleg en onderhoud. Waarom 
alleen inheemse soorten? Die zijn veel be-
ter voor de biodiversiteit omdat ze veel 
meer insecten aantrekken dan uitheemse 
soorten. 

Het pakket is geschikt voor alle grond-
soorten. Door de bomen en struiken dicht 
op elkaar te planten groeit het bosje snel 
en verbetert de bodem in rap tempo. Bin-
nen twee jaar heb je een kleine wildernis 
waar vogels, egels, vlinders en tal van in-
secten gek op zijn. Het is goed tegen de 
hittestress en verdroging, en goed voor 
het bodemleven. Voor het pakket zijn bo-
men en struiken geselecteerd die je goed 
kunt snoeien en toppen. Je kunt ze dus zo 

hoog laten groeien als je wilt.
Nadat het concept uitgetest was werd 

het Tuiny Forest in juni 2019 tijdens de 
Nationale Tuinweek gelanceerd. Alle 
600 pakketten zijn verkocht en in het 
najaar van 2019 ingeplant. In november 
2020 zijn er 800 pakketten uitgeleverd. 
En voor 2021 heeft het IVN een pakket 
samengesteld. Jeroen heeft zijn pakket in 
maart gekregen en aangeplant. De volgen-
de gelegenheid om een tuiny forest aan te 
planten is het najaar. 
Henk Donkers

» Vanaf juni kunnen de pakketten daar-
voor besteld worden via www.sprinklr.co/
products/tuiny-forest-najaar-2021.  
Als u er een wil, snel bestellen!

 J
eroen Herremans heeft een grote 
tuin achter zijn huis aan de Zij-
pendaalseweg. Een paar jaar ge-
leden waaide er tijdens een storm 
een oude boom om en verdween 

ineens een stuk van de optische scheiding 
met zijn achterburen aan de Sweerts de 
Landasstraat. Die kwamen ineens een stuk 
dichterbij wonen. Daarom én omdat hij 
vergroening van de leefomgeving belang-
rijk vindt, wilde hij zijn tuin veranderen 
in een zogenaamd tiny forest. Dat is een 
minibosje van 100 tot 400 vierkante meter 
beplant met inheemse bomen en struiken. 

Het IVN (Instituut voor natuureducatie 
en duurzaamheid) en de provincie Gel-
derland stimuleren de aanleg ervan. Je-
roen diende een aanvraag in, was één van 
de 33 uitverkorenen uit de 125 aanvragen 
en volgde een tweedaagse cursus over 
aanleg en onderhoud. “Ik kreeg een sub-
sidie van 1.300 euro toegewezen voor een 
tiny forest van 100 vierkante meter. Maar 
toen bleek dat je bestaande bomen niet 
mocht kappen (wat ik overigens ook niet 
van plan was) en de ruimte onder die bo-
men niet meetelde, hield ik maar 60 vier-
kante meter over en voldeed ik niet meer 
aan de subsidievoorwaarden. Ik moet het 
geld dus terugstorten.”

Tuiny forest
Maar gelukkig heeft het IVN voor men-
sen met een kleine (stads)tuin het concept 
‘tuiny forest’ ontwikkeld. Het is een stukje 
inheemse wildernis van 6 vierkante me-
ter. IVN heeft daarvoor met plantenkwe-
ker Sprinkl een pakket ontwikkeld dat je 
voor 119,95 euro kunt bestellen (gespon-
sord door de ASN-bank). Het bestaat uit 
5 inheemse boomsoorten en 5 inheemse 
struiken, een kruidenmix van 27 soorten 

Maak van je tuin een Tuiny Forest
In de strijd tegen 
klimaatverandering (hitte, 
droogte, hoosbuien) en 
biodiversiteitsverlies kunnen 
we ook zelf wat doen 
door onze omgeving te 
vergroenen. Bijvoorbeeld 
door een Tuiny Forest aan 
te leggen. Kan al vanaf 6 
vierkante meter.

Duurzaamheid

Veel wijkbewoners beschouwen Park 
Sonsbeek als hun achtertuin en maken 
er vaak een wandeling, velen zelfs da-
gelijks. Sinds vorig jaar wordt het aan-
tal bezoekers niet meer geschat maar 
daadwerkelijk geteld. Dat blijken er ver-
rassend veel te zijn: 1,9 miljoen en waar-
schijnlijk meer. 

Bij de vijftien toegangen tot het park staan 
palen met sensoren. Ze reageren op pas-
serende warmtebronnen. Dat kunnen in-
dividuele personen zijn maar ook groep-
jes mensen. Mensen die dicht bij elkaar 
lopen ziet de sensor als één warmtebron/
bezoeker. Het aantal bezoekers ligt dus 
waarschijnlijk dik boven de 2 miljoen. De 
sensoren zitten zo hoog dat honden en 
kleine kinderen er onder door lopen en 
niet worden meegeteld. 

De drukste maand in 2020 was augus-
tus met ruim een kwart miljoen bezoe-
kers. Het drukste weekend was dat van 8 
en 9 augustus met ruim 25.000 bezoekers. 
Op zomerse topdagen is het rond 21u het 
drukste met veel jongeren op de weide 
voor de witte villa. Nogal wat van die jon-
geren bestellen dan maaltijden wat weer 
tot veel af-en-aan-gerij van scooters van 
maaltijdbezorgers leidt. De tellingen leve-
ren kennis voor het beheer. Zo hoefden 
schoonmakers tot voor kort prullenbakken 
na 18u niet te legen met in de weekenden 
en late avonduren overvolle afvalbakken 
en rotzooi ernaast tot gevolg. Inmiddels 
is het schoonmaakbeleid bijgesteld. De 
cijfers kunnen ook aanleiding zijn om het 
onderhoudsbudget te verhogen. De Vrien-
den van Sonsbeek dringen al jaren aan op 
verhoging van dit budget. De gemeente 
neemt er binnenkort een beslissing over. 
Henk Donkers

» Bron: Bulletin Vrienden van Sonsbeek 
Voorjaar 2021

Sinds een aantal jaren leasen Rénoud 
Kroeze en John ten Böhmer een boom-
spiegel van de gemeente. Ze wonen 
aan de Van Lawick van Pabststraat, 
in de bocht naar het Burgemeesters-
plein. 

Rénoud: “We zaaiden en plantten er van 
alles in, maar er reden regelmatig auto’s 
doorheen of mensen parkeerden er hun 
auto. Ook lieten hondenbezitters er hun 
hond zijn behoefte doen. Daar hadden 
we genoeg van. We wilden een oplos-
sing zoals in het Spijkerkwartier waar de 
bewoners bij het onderhoud steun krij-
gen van het gemeentelijk groenbedrijf. 
Aan Fred de Bruijn van Team Leefom-
geving van onze wijk vroegen we een 
bijdrage in natura. Daardoor konden we 
in het Spijkerkwartier paaltjes en wil-
gentenen halen waar we zelf een hek-
werkje van gevlochten hebben. Daarna 
heeft de gemeente zwarte aarde ge-
bracht en de tegels aangepast. Met een 
bevriende hovenier (midden) hebben 
we geschikte planten uitgezocht en het 
perk ingeplant. Er staan veertien soor-
ten in. Er moet elk seizoen wat bloeien; 
dat is goed voor bijen en insecten.”

“Zo’n openbaar tuintje is goed voor 
de sociale cohesie. Veel buurtgenoten 
spreken ons aan en prijzen ons initia-
tief. Iets verder naar boven is ook al een 

nieuw tuintje aangelegd en buren op het 
Burgemeestersplein zijn nu een initia-
tief gestart om er meer aan te leggen.”

Adopteren
Die buren zijn Maarten van der Valk en 
Hlíf Svavarsdöttir. Ze hebben op advies 
van Fred de Bruijn bij alle buren rond-
om het Burgemeestersplein een brief 
in de bus gedaan om samen een aantal 
boomspiegels te adopteren. Zo kunnen 
ze krachten bundelen en verantwoor-
delijkheden delen. Ze gaan samen een 
aanvraag indienen bij de gemeente. Dat 
scheelt logistiek en kosten. Tien plein-
bewoners reageerden positief en willen 
meedoen. Inmiddels is Mirjam van Buu-
ren een initiatief gestart om in het bo-
venste deel van de Sweerts de Landas-
straat gezamenlijk acht boomspiegels te 
adopteren.

Bewoners elders in de wijk kunnen 
zich hierbij aansluiten. De Commissie 
Duurzaamheid stimuleerde in het voor-
jaar van 2019 in een actie om de wijk 
te vergroenen de adoptie van boom-
spiegels ook al (zie Wijkcontact april 
2019. ‘Adopteer een boomspiegel. Ze 
fleuren de straat op, en de vlinders en 
bijen zijn er blij mee’). Wie bij het initi-
atief wil aanhaken kan zich melden bij  
duurzaamheid@bwarnhem.nl
Henk Donkers

2 miljoen bezoekers 
in Park Sonsbeek 

Paal met sensor  FOTO HENK DONKERS

Vernieuwde boomspiegels
om de wijk op te fleuren

Duurzaamheid

Rénoud Kroeze (links) en John ten Böhmer (rechts) FOTO HENK DONKERS

Foto’s boven: Tuiny Forest-pakket zoals het wordt aangeleverd. FOTO JEROEN HERREMANS.
Onder: Jeroen Herremans bij zijn tuiny forest. Het bestaat uit wilde kardinaalsmuts, 
rode kornoelje, veldesdoorn, sporkehout, gewone haagbeuk, egelantier, zoete kers, 
boswilg, sleedoorn en wilde lijsterbes. FOTO HENK DONKERS
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FOTO’S AD HABETS

De Zijpendaalseweg heeft allure. Dit huis op nummer 73 dateert van 1896 en is 
een gemeentelijk monument, gebouwd in een neorenaissancestijl. Het pand schittert 
in de gevelwand tussen het Burgemeestersplein en de Van Pallandtstraat.

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

verliefde kijk op de wijk ondertussen in …

Slangenkuil
Onder de bewoners van 
het voormalige Diacones-
senterrein is een harde 
strijd gestreden over duur-
zaamheid. Men vond de 
lavendel in de perkjes niet 
mooi meer. Er kwamen 
nieuwe plantjes. Maar het 
duurzame plan om ze te 
begieten met opgevangen 
regenwater sneuvelde. 
Dan maar water uit de vij-
ver oppompen. Maar de 
pomp zou teveel lawaai 
maken. Uiteindelijk liggen 
er nu ouderwets rubbe-
ren slangen die kostbaar 
kraanwater aanvoeren.

Quarantaine
In Zijpendaal is de beeldengroep bij de 
spiegelvijver van haar sokkel gehaald 
en kennelijk in quarantaine gegaan. In 
hoeverre Asklepios, Hygieia en Tele-
sphoros zijn getroffen door corona is 
niet bekend. Maar verwacht wordt dat 
de goden van ‘genezing’, ‘gezondheid’ 
en ‘herstel’ goed voor zichzelf kunnen 
zorgen. 
Overigens zijn er viruswappies die be-
weren dat de beeldengroep is wegge-
haald voor onderhoud. Wie het weet 
mag het zeggen.

Lente
Nu de lente is begonnen, komen 
steeds meer dieren in onze streken te-
rug. Zo ook veel vogels die het warme 
zuiden hebben verlaten voor onze 
aanstaande zomer. Onder hen juf-
frouw ooievaar. Zij heeft onmiddellijk 
haar werkzaamheden weer opgepakt, 
zoals te zien is bij een woning aan de 
Van Lawick van Pabststraat. Het pak-
ketje is naar alle tevredenheid be-
zorgd.

Van uitstel naar uitstel

Bor de Wolf
‘Wat leuk’, riep menige passant die begin 
van deze maand een vrolijke paashaas 
aantrof op de hoek van de Amsterdam-
seweg en de Burgemeester Weertsstraat. 
Het kunstwerk van Klaas Gubbels bleek 
omgetoverd in iets dat inderdaad leek op 
het oud-Germaanse motief voor de lente. 
Maar zelfs zoiets simpels als de paashaas 
roept controverses op. ‘Nee, dit is geen 
paashaas’, wist iemand te melden. ‘Hier 
is duidelijk sprake van Bor de Wolf!’. Bij 
nadere beschouwing zijn we geneigd de 
Bor-aanhanger te steunen.

De beeldententoonstelling 
in Sonsbeek laat zich niet 
ontmoedigen door het zo-
veelste uitstel. Vorig jaar 
zomer werd de expositie 
vanwege de corona-uit-
braak doorgeschoven naar 
april van dit jaar. Nu is er 
weer uitstel tot juni of juli, 
vanwege diezelfde viru-
sellende. Inmiddels begin-
nen we de naam van de 
expositie wel steeds beter 
te begrijpen. Aanvankelijk 
werd gezegd dat Sons-
beek20>24 vanaf 2020 
zou doorlopen tot 2024. 
Maar nu snappen we dat 

met die naam voor de ze-
kerheid alvast wordt voor-
gesorteerd op nieuw uit-
stel. De twaalfde editie van 
Sonsbeek komt gewoon 
in 2024.

Sonsbeek expo 1958 
FOTO GELDERS ARCHIEF

‘NK Tegelwippen? Persoonlijk geef 
ik de voorkeur aan een bed.’
Gehoord bij de Albert Heijn

FOTO HENK DONKERS

FOTO HENK DONKERS

FOTO JOHAN BOSVELD

FOTO HANNEKE NAGEL

Tekst Johan Bosveld
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de nonnen niet zachtzinnig omgingen 
met kinderen. Mijn moeder kon daar 
hele verhalen over vertellen. Ze werd 
regelmatig geslagen met stokken en rie-
men. Toen ze zes was moest ze in het lij-
kenhuisje dat bij het tehuis hoorde, hel-
pen met het verzorgen en aankleden van 
overledenen. Dat is nu bijna niet meer 
voor te stellen. Mijn moeder heeft tot 
haar 21e  in het tehuis gewoond.

“Toen ze elf was brak de oorlog uit. De 
eerste dagen waren wennen. De kinde-
ren mochten niet naar buiten. Toen al-
les een beetje gewoon werd, mochten ze 
weer naar school en mijn moeder moest 
weer mee naar het lijkenhuisje. De non-
nen gingen regelmatig met de kinderen 

naar buiten en liepen dan ook langs het 
Joodse kindertehuis aan de Amsterdam-
seweg dat ook bekend stond als Het Jon-
genshuis.

Overstuur
“Op 11 december 1942 lopen ze daar ook 
weer. Over wat ze dan ziet, zal ze haar 
hele leven blijven praten en het zal haar 
blijven achtervolgen.

“Voor het tehuis zien ze Duitse trucks 
staan met allemaal Duitse soldaten. Ze 
zijn het tehuis aan het leeghalen. De kin-
deren en volwassenen moeten allemaal 
de trucks in. Op een gegeven moment 
ziet mijn moeder dat een paar kleine 
kinderen niet zelf in de trucks kunnen 

 ‘B
ij ons thuis draaide vroeger 
alles om de Tweede We-
reldoorlog. Zowat elke dag 
werd er over gesproken. 
De gebeurtenissen hebben 

mijn moeder haar hele leven achtervolgd. 
Tot aan haar overlijden in 2015.

“Mijn moeder Louisa van Dijk is op 5 de-
cember 1929 geboren in Eisden, België. Ze 
had een verschrikkelijke kindertijd. Haar 
vader was aan de drank en daardoor was 
er te weinig geld voor eten. Waarschijn-
lijk was er ook sprake van kindermisbruik. 
Mijn moeder had het daar terloops wel 
eens over, maar er is geen bewijs voor.

“Toen ze vier was, is ze uit huis ge-
plaatst. Ze kwam terecht in het R.K. Kin-
dertehuis Imelda aan de Sonsbeeksingel 
in Arnhem. Dat stond erom bekend dat 
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Allard en Inge van Rijn 
wonen samen met hun 
twee kinderen Simon en 
Hugo sinds vorig jaar aan de 
Jollesstraat 7. Bekend terrein, 
vooral voor Allard. Hij 
woonde er al eerder. 

 D
e ouders van Allard van Rijn 
kochten het huis begin jaren 
negentig, Allard was toen 12 
jaar oud. In 2000 verlaat hij 
het ouderlijk huis en in 2003 

ontmoet hij Inge. Zijn ouders verhuizen in 
2008 naar Dronten. Inge kent het huis dus 
ook al langer.

Het pand aan de Jollesstraat bestond 
oorspronkelijk uit twee woningen. De ou-
ders van Allard hebben er één woning van 
gemaakt. “Ik herinner me nog dat we eerst 
boven woonden en dat onze eetkamer in 
de hal stond”, vertelt Allard. 

Inge werkt als intern consultant bij zorg-
verzekeraar VGZ in Arnhem. Allard is busi-
ness development manager bij farmaceut 
Orifarm in Tiel en heeft een eigen bedrijf 
in online marketing.

Wennen
“Ons eerste huis was in de Van Goghstraat. 
Daarna zijn we naar Schuyt graaf verhuisd, 
maar deze buurt bleef toch trekken”, ver-
tellen ze. “Ik had het eigenlijk meteen 

naar mijn zin in Schuyt graaf, maar Allard 
heeft wel een jaar nodig gehad om daar 
te wennen”, zegt Inge. “Ik werkte toen in 
Den Bosch en was zo bij het station. Ook 
de omgeving vond ik prettig”. Toch bekij-
ken ze een paar keer per jaar woningen in 
de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk, 
maar tot een aankoop komt het niet. Uit-
eindelijk hakken ze de knoop door en ne-
men een makelaar in de arm. Op de vraag 
van de makelaar naar wat voor soort huis 
ze op zoek zijn, antwoordt Allard gek-
scherend: “Een huis zoals de Jollesstraat 
7”. Niet veel later horen ze via via dat het 
huis te koop komt en besluiten ze te ver-
trekken uit Schuytgraaf. Ook zijn ouders 
zijn enthousiast over de aankoop.

Het huis is niet hetzelfde als toen Allard 
het voor het laatst zag. De vorige bewoners 
hebben de indeling veranderd, een nieuwe 
keuken geplaatst en openslaande deuren 
naar de tuin gemaakt. Toch is er nog veel 
dat herinnert aan vroeger. “De werkbank 
die mijn vader heeft gemaakt, staat er nog”, 
vertelt Allard. “Dat is nu mijn werkbank. 
En ook de regenton in de tuin is er nog, 
die moet nu wel 30 oud zijn!” De klusjes-
man herkende zelfs nog het windscherm 
in de tuin, dat hij jaren geleden hersteld 
had. Bekendheid met het huis kwam ook 
van pas toen de taxateur hen erop wees 
dat de pilaren van het balkon weleens met 
asbesthoudend materiaal bekleed zouden 
kunnen zijn. Allard kon dat meteen ont-
krachten. “Mijn moeder heeft die pilaren 
indertijd met glasvezelbehang beplakt.”

In de hal hangt weer de lamp die er oor-
spronkelijk hing. “Mijn moeder had hem 
meegenomen bij de verhuizing, maar nu 
is ie weer terug”. 

De voor- en achtertuin zijn aangelegd in 
de tijd dat Allards ouders in het huis woon-
den. De basis is hetzelfde, maar er is de 
afgelopen tijd wel flink gesnoeid. “We heb-
ben de taxushaag drastisch ingekort. Nu 
hebben we veel meer licht in huis en zon 
in de tuin”.

Het ziet ernaar uit dat de familie Van Rijn 
voorlopig niet vertrekt uit de Jollesstraat. 
Ze hebben het erg naar hun zin. Net als 
Allards ouders indertijd. `Mijn vader leest 
nog steeds online alle nummers van Wijk-
contact”.
Hanneke Nagel

Traumatische herinnering aan 
ontruiming Jongenshuis (1942)

76 jaar bevrijding

Een deel van de bewoners van Het Jongenshuis in betere tijden, nog onwetend van wat er zou 
volgen. Deze foto is gemaakt op 4 mei 1941; op 11 december 1942 werden ze gedeporteerd naar 
Westerbork en vervolgens Auschwitz en Sobibor. In het midden op de eerste rij dr. Siegfried Wolff. 

Nieuwe bewoners 

Na twintig jaar weer 
terug op de Jollesstraat

klimmen. Een paar Duitse soldaten lo-
pen naar hen toe. Ze pakken hen bij 
hun enkels en smijten ze als oud vuil de 
trucks in. Mijn moeder, de andere kin-
deren en de nonnen raken erg overstuur. 
Een Duitse soldaat komt naar hen toe en 
stuurt ze weg. Ze keren om en lopen te-
rug naar het kindertehuis.

Trauma
“Dat mijn moeder een trauma heeft op-
gelopen van deze gebeurtenis blijkt in 
1975, meer dan dertig jaar na de bevrij-
ding. Ze is inmiddels getrouwd en woont 
met mijn vader, mijn zus, mijn broertje 
en mij aan het Cremerplein in Haarlem. 
Niet ver van ons huis vinden op dat mo-
ment in de Barteljorisstraat de filmopna-
mes plaats van het boek ‘De schuilplaats’ 
van Corrie ten Boom. Corrie’s vader had 
daar een klokkenwinkel. In de oorlog was 
daar een schuilplaats voor onderduikers 
en mensen die op de vlucht waren voor 
de Duitsers. Ze worden verraden en er 
volgt een inval door de Duitsers. Ze wor-
den afgevoerd naar Duitse concentratie-
kampen.

“Dat zijn ze aan het opnemen als mijn 
ouders er op een avondwandeling langs-
lopen terwijl mijn zus op mij en mijn 
broertje past. Er staan Duitse trucks en er 
liggen acteurs verkleed als Duitse solda-
ten op het dak en op de grond. Als mijn 
moeder dat ziet raakt ze helemaal bui-
ten zinnen en in totale paniek. Ze ziet 
weer voor zich hoe het Joods kinderte-
huis in Arnhem wordt leeggehaald door 
de Duitsers.

“De filmploeg probeert haar te kalme-
ren, ze zeggen dat het om een film gaat, 
maar niets kan haar tot bedaren brengen. 
De politie komt erbij, maar weet ook niet 
wat te doen. Mijn vader vertelt waarom 
ze zo buiten zinnen is. De agenten bren-
gen hen naar huis. Als de politieauto voor 
ons huis stopt, ziet mijn zus mijn ouders 
uitstappen. Als ze de deur opent vertellen 
mijn vader en de politie wat er is voorge-
vallen. Na lang praten weet mijn zus mijn 
moeder tot rust te brengen.

“Jaren later vertelt mijn zus over deze 
dag dat ze nooit meer iemand heeft mee-
gemaakt die zo bang en angstig was.”
Henk Donkers

Louisa van Dijk als 16-jarige na de 
oorlog. Ze woonde toen nog in het 
kindertehuis.

Het Jongenshuis heet-
te officieel ‘Voormalig 
Rotterdams kinderte-
huis’ en was gevestigd in 
Villa Marquerita aan de 
Amsterdamseweg. Deze 
stond op de plek waar nu 
het Cito gehuisvest is. De 
Berlijnse arts Siegfried 

Wolff ving hier Joodse 
kinderen op die door hun 
ouders uit Duitsland en 
Oostenrijk na de Kristal-
lnacht (1938) naar Ne-
derland gestuurd waren 
(de zogenaamde kin-
dertransporten). Na het 
bombardement van Rot-

terdam vond Wolff een 
onderkomen in Arnhem. 
Naast jongens en jonge-
ren kwamen er later ook 
mannen, vrouwen en ge-
zinnen wonen, niet alleen 
vluchtelingen, maar ook 
Joden uit Nederland en 
zelfs Arnhem.

‘Voormalig Rotterdams kindertehuis’

Allard en Inge van Rijn FOTO JOHAN BOSVELD

Als 13-jarig meisje zag Louisa 
van Dijk hoe de Duitsers 
de 141 Joodse mannen, 
vrouwen en kinderen uit 
‘Het Jongenshuis’ afvoerden 
naar Westerbork. Haar zoon 
Klaas Korver (1968) deelt 
haar herinneringen met ons.



Annabel Flapper:
‘Leuk wonen 
hier, maar de 
samenhang is 
een beetje weg.’
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te wonen? Wat speelt er zoal in deze 
buurt?

Annabel is geboren en getogen op de 
Hoogkamp en lerares zorg en welzijn 
op het Liemers College in Zevenaar. 
Ooit woonde ze als kraker in het Ves-
tia-gebouw aan het Willemsplein. In 
1987 betrok ze een appartement in de 
statige, neoclassicistische Beaulieu-villa 
(kader). Annabel: “Dat pand was nadat 
het gekraakt was, aangekocht door ge-
meente. Stichting Volkshuisvesting Arn-
hem heeft het toen gerenoveerd en er 
33 wooneenheden in ondergebracht. 
In het bijbehorende koetshuis kwa-
men ook nog eens zeven woningen. In 

diezelfde tijd zijn er op het terrein ook 
nog eens 26 nieuwe gezinswoningen 
en appartementen, die nu van woning-
corporatie Mooiland zijn. Ik heb eerst 
zestien jaar in de villa gewoond, maar 
vond het appartement wat klein wor-
den. Daarom ben ik in 2003 verhuisd 
naar dit wat grotere appartement van 
Mooiland, waar ik nu ook al weer ze-
ventien jaar woon.”

Gemengde buurt 
“Ik ben erg gehecht aan deze plek. 
Daarom wilde ik heel graag in dit buur-
tje blijven wonen. Je woont hier vlakbij 
de binnenstad, het station, het park en 
de bossen. Ik heb een tuin en een ge-
weldig, wijds uitzicht. Het is een rustig 
buurtje met een autovrij pleintje met in 
het midden met grote, oude bomen. De 
bebouwing is gevarieerd; oud en nieuw, 

 D
e zon schijnt, de magno-
lia is ontbolsterd, de tulpen 
en madelieven bloeien. Het 
is een prachtige dag en het 
uitzicht wijds. De tuin is An-

nabels lust en leven. Ze woont in een 
appartement op de begane grond op 
de hoek van het Mr. D. van Ruijvenpad 
en de Noordelijke Parallelweg. Annabel 
woont als sinds 1987 in dit deel van de 
Burgemeesterswijk, dat een buurtge-
noot in het vorige nummer van Wijk-
contact ‘het vergeten hoekje van de 
wijk’ noemde. 

Ik ga er op ontdekkingstocht en An-
nabel is mijn gids. Hoe is het om hier 
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huur en koop, villa’s, herenhuizen en 
appartementen. Ook de bevolking is ge-
mêleerd: oud en jong, gezinnen en al-
leenstaanden, eigenaren en huurders. 
We zijn in veel opzichten een echte 
gemengde buurt.”

Wel is er in de loop der jaren nogal 
wat veranderd. Met enige weemoed 
kijkt Annabel terug naar de beginjaren 
dat ze hier woonde. “Eind jaren tach-
tig kwamen er tegelijk enkele tiental-
len nieuwe bewoners in de villa en de 
huurhuizen. Veel starters en gezinnen 
met jonge kinderen. Die wilden er sa-
men wat van maken. We organiseerden 
pleinfeesten, er waren optredens, ’s 
middags dronk je wat met elkaar onder 
de grote kastanjeboom… Het was een 
echte, hechte gemeenschap.

“Dat is in de loop der jaren minder ge-
worden. Er is veel doorstroming, vooral 

in de villa. De bevolking vergrijst. Men-
sen die vroeger allerlei initiatieven na-
men, zijn ermee opgehouden. Begrij-
pelijk, maar jammer dat nieuwkomers 
het niet overnemen. We hebben een 
buurt app, we letten op elkaar, er wordt 
onderling zorg verleend als dat nodig is 
…, maar toch is er minder samenhang. 

Ik zou het fijn vinden als mensen de bij-
zondere plek waar ze wonen wat meer 
zouden waarderen, er wat meer binding 
mee zouden hebben, er meer sociale 
cohesie zou zijn.”

Crematiegroen
Annabel betreurt het dat de buurt min-
der groen geworden is. Door de ver-
breding van het spoor zijn er veel bo-
men verdwenen. Het talud dat vroeger 
vol bomen stond is vervangen door een 
loodrechte betonnen muur en voor de 
Beaulieu-flat door een balkon. De bo-
men langs dit deel van de Noordelijke 
Parallelweg zijn daarvoor ook gekapt. 
Voor de spoorverbreding keek je tegen 
groen aan, nu tegen het gebouw van Al-
liander aan de overkant. Er zou groen 
terugkomen, maar dat is slechts deels 
gebeurd. Voor de Beaulieu-flat (koop-

Annabel Flapper (64) woont al sinds haar 
dertigste in ‘het vergeten hoekje’ van de 
Burgemeesterswijk. Ze kent haar buurtje als 
haar broekzak en heeft het zien veranderen. 

‘Ik zou het waarderen 
als mensen meer 
binding hebben  
met de plek waar  
ze wonen.’

Het vergeten hoekje van de Burgemeesterswijk

Voor de koopapparte-
menten zijn planten-
bakken gemaakt op de 
uitkragende balkons.
FOTO’S HENK DONKERS

Annabel Flapper in haar tuin 
met uitzicht op overkant 
spoor en (tussen de huizen 
door) de Rijn.

henkdonkers
Notitie
Foto Henk Donkers
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appartementen) is wat groen aangelegd 
en daar zijn op het uitkragende balkon 
grote plantenbakken gemaakt met een 
boom erin. Verderop (sociale huurwo-
ningen) kijk je tegen een kale betonnen 
muur met graffiti aan. Annabel: “Daar 
zou ook beplanting komen, maar dat 
krijgen we niet voor elkaar. Prorail en 
de gemeente schuiven het op elkaar af. 
Alleen met klimop – wat ik crematie-
groen noem – zou de aanblik al flink 
verbeteren.” 

Hoewel er altijd was te wensen over-
blijft en sommige dingen vroeger beter 

waren, noemt Annabel zichzelf “een blije 
huurder” die zich gelukkig prijst met de 
plek waar ze al 34 jaar woont. Ze vindt 
het leuk dat er vanuit de Burgemeesters-
wijk aandacht komt voor ‘het vergeten 
hoekje’ en dat de wijkkrant er nu ook be-
zorgd wordt. Maar ze blijft actief in de 
‘groengroep’ van Heijenoord/Lombok, 
die zich inzet voor de bloemrijke be-
planting van boomspiegels en daarvoor 
jaarlijks een plantenmarkt organiseert. 
Daar kan de ‘de overkant’ van de Burge-
meesterswijk wat van leren.
Henk Donkers

KADOWINKEL

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

06 29057774 | arnhem
bruno@brunoheemskerk.nl
www.brunoheemskerk.nl

bruno heemskerk
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De Beaulieu-villa werd 
in 1852 gebouwd door 
projectontwikkelaar/ar-
chitect Hendrik Willem 
Fromberg op het terrein 
van rentmeester Jan Ja-
cob van Braam. Fromberg 
ontwierp ook Music Sa-
crum, de stadspaleisach-
tige neoclassicistische 
huizenrij aan het Willem-
splein en Rosorum. Van 
Braam hoopte dat koning 
Willem III Beaulieu zou 
aankopen als stadsver-
blijf voor zijn gasten. Die 
had landgoed Bronbeek 
ook al van hem gekocht 
voor zijn Russische moe-
der Anna Paulowna. Wil-
lem III en zijn moeder lo-
geerden vaak in hotel Bel-
levue aan de Utrechtse-
weg dat recht tegenover 
Beaulieu lag. Willem III 
ging echter niet over tot 
aankoop. Van Braam ver-
kocht de villa aan iemand 
anders. Ook Fromberg 
heeft er nog in gewoond. 
Tot 1908 bleef het in ge-
bruik als woonhuis. Toen 
vestigde de Arnhemsche 
Inrichting voor Ooglijders 
zich hier en werd het ver-
bouwd tot oogkliniek. In 
1930 kwam het pand in 
handen van de Vrijmet-
selaarsloge De Gelder-

sche Broederschap. Die 
liet er een verdieping op 
bouwen. Om die te ver-
bergen werd er een mo-
numentaal fronton boven 
de twee zuilengalerijen 
gezet. Na de oorlog was 
het districtstelefoonkan-
toor er in gevestigd tot 
1960. Toen dat er uit was 
wilden de vrijmetselaars 
de villa slopen en er een 
nieuw pand bouwen. De 

gemeente wilde de vil-
la behouden en kocht 
het pand aan. De Stich-
ting Volkshuisvesting 
renoveerde het daarop en 
maakte er 33 wooneen-
heden in. HD

» Bron: J. Vredenburg 
(2005). Heijenoord en 
Lombok. Van landgoed tot 
stadsuitbreiding in Arn-
hem. Uitgeverij Matrijs

Beaulieu-villa

» De uitbreiding van het verspreidings-
gebied van onze wijkkrant is niet onop-
gemerkt gebleven. We kregen veel positie-
ve reacties van bewoners aan de overkant 
van de Amsterdamseweg en er hebben 
zich uit het gebied al verschillende nieu-
we leden bij de wijkvereniging aangemeld.
Uit het artikel dat wij over de uitbreiding 
publiceerden zou de indruk kunnen ont-
staan dat een deel van het gebied het tot 
voor kort zonder wijkkrant moest doen. 
Dat is niet het geval laat Alex Hanssen na-
mens de redactie van Langs Rijn & Rails 
ons weten. “Alle adressen in het gebied 
tussen de Frombergstraat, Noordelijke 
Parallelweg, Bovenbrugstraat en Amster-
damseweg krijgen Langs Rijn & Rails, de 
wijkkrant van Arnhem-West, behalve als 
er een nee-nee-sticker op de brievenbus 
zit.” En dat blijft zo. Niet alleen een ver-
geten hoekje van de Burgemeesterswijk 
dus, maar ook een buurtje met maar 
liefst twee wijkkranten!
» Geertruida en Jeroen Geerdes uit de 
Beaulieustraat waren blij met het artikel 
over Jan Persijn. “Sinds de aankoop van 
ons huis zijn we op zoek naar de architect 
van ons pand”, schrijven ze. “En dat zou 
zomaar Jan Persijn kunnen zijn geweest, 
al weten we dat nog niet zeker. Hij was 
wel degene die onze grond aankocht.” 
Geertruida en Jeroen hebben inmiddels 
contact met Ad Habets, de schrijver van 
het artikel over Jan Persijn. Het onder-
zoek naar de architect van hun huis is in 
volle gang.
» Het huis aan de Van Pallandtstraat 
56 roept herinneringen op bij Otto Dijk-
stra. Hij kreeg onlangs een Wijkcontact 
uit 2016 onder ogen en zag daarin een 
pentekening van Dick Caderius van Veen 
van het pand. Dat is voor hem aanleiding 
ons deelgenoot te maken van zijn familie-
geschiedenis. Zowel zijn grootouders van 
moeders kant, zijn moeder, zijn oom en 
zijn vader hebben in het pand gewoond.
» “Een verrassing en geen onaangena-
me”, laat Marijke Noteborn ons weten. 
Op de achterpagina staat een foto van 
het herinneringsbankje van haar in 2011 
overleden echtgenoot die zich de laatste 
jaren van zijn leven met hart en ziel inzet-
te voor Park Sonsbeek. “Met het bankje 
wilde ik mijn man ‘vereeuwigen’. Met uw 
publicatie is dat ‘vastgelegd’. Mooier kan 
niet? Dank!”
Hanneke Nagel

WAT U ONS LIET WETEN

Lezersreacties

Annabel Flap-
per met Beau-
lieu-villa op de 
achtergrond. 
FOTO HENK DONKERS
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 V
rienden Frans Brüning (72) 
en Annelies Hol (64) hebben 
sculpturen en dozen vol va-
kantiedia’s en andere dierbare 
spullen georven van Miep. Het 

echtpaar kende haar van de Trimgroep Ba-
kenbergseweg en onderhield tot het laatst 
van haar leven een hechte band met haar.

Marie Johanna Timmermans werd op 
2 april 1923 in Waalwijk geboren als enig 
kind in een katholiek gezin. Haar ouders 
hadden tot in de jaren dertig een schoe-
nenfabriek. Miep vond het jammer dat ze 
geen broers en zussen had. Veel familie-
leden zaten in het klooster, maar dat was 
niets voor haar. Ze bad vaak dat ze geen 
roeping zou krijgen.

Werk
In haar werk als maatschappelijk werkster 
kwam haar sociale kant en oprechte be-
langstelling voor anderen van pas. “Miep 
knoopte met iedereen een praatje aan. 
Vooral met jongeren. Ze was altijd oprecht 
geïnteresseerd en stelde veel vragen”, ver-
telt Annelies. 

Miep had haar opleiding gevolgd op een 
internaat in Maartensdijk. Na  jongerenad-
vieswerk voor het ministerie, was zij in de 
jaren zeventig oprichter van het Jongeren 
Advies Bureau, door Miep consequent JAB 
genoemd. Het bureau zat aan de Sweerts 
de Landasstraat. 

Miep kreeg voor haar werk nog een rid-
derorde.  “Dat vond ze niet nodig want ze 
was bescheiden”, herinnert oud-collega Ti-
neke Wijrdeman (89) zich. “Haar schoenen 
waren altijd gepoetst. Als ik tegen Miep 
zei dat haar schoenen altijd zo blonken, 
zei ze dat haar vader daar zo op gesteld 
was. Als ik op wandelsandalen op het werk 

verscheen was haar reactie: ‘Heb je de va-
kantiesandalen nog aan.’?  Zelf was ze was 
nooit op tijd. Ze was een lieve hartelijke 
vrouw en een ster in het vinden van on-
betaalde krachten. Dapper dat ze altijd de 
regie in eigen hand wilde houden.” 

 
Privé
In Arnhem woonde ze samen met Miep 
Sprangers die ze van vroeger kende. Eerst 
aan de Van Heemstralaan en later aan de 
Bouriciusstraat. ‘De twee Miepen’ werden 
de vrijgezelle vrouwen genoemd. Ze waren 
alle twee maatschappelijk werkster, deel-
den een heel leven en gingen vaak samen 
op vakantie, onder andere naar Wallis in 
Zwitserland. Tien jaar geleden overleed 
vriendin Miep Sprangers. Miep bleef in de 
flat aan de Bouriciusstraat wonen en verza-
melde een heel ‘zorgteam’ om zich heen. 
Voor de administratie, de boodschappen, 
de krant en diepgaande gesprekken. “Ze 
was alleen, maar niet eenzaam”, zegt Frans 
Brüning. 

Onderbuurman en uitvaartverzorger Pe-

ter Kolff (59) regelde de uitvaart van Miep. 
Hij kende haar sinds 1988. “Een bijzonder 
warme, geïnteresseerde vrouw vol humor 
en een echte levensgenieter. Ik wil graag 
dat jij mij wegbrengt”, had ze tegen Peter 
gezegd. Hij nam haar vaak mee naar zijn 
moeder en sprak veel met haar. 

Ze wilde haar uitvaart bewust sober hou-
den. Met Frans besprak ze de invulling. 
Miep had drie klassieke muziekstukken 
en een gedicht uitgezocht van Hans Sahl. 
Er waren een paar goede vrienden aan-
wezig op haar uitvaart op 1 februari in het 
rouwcentrum.  Samen met de as van Miep 
Sprangers, is Miep inmiddels uitgestrooid 
op de trimroute bij Warnsborn waar Miep 
Sprangers vele kilometers heeft gerend. 
Zelf zei Miep Timmermans over haar le-
ven. ‘Ik heb een vol leven geleefd.’ 
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

Miep Timmermans (97): ‘Een vol leven geleefd’

Wijkgenoot Maria Johanna 
Timmermans ‘Miep’ 
was tot op het laatst 
zelfstandig maar niet 
geheel onafhankelijk. Ze 
was sociaal, empathisch,  
geëngageerd en had een 
grote belangstelling voor 
kunst en cultuur. Miep 
overleed op 26 januari 2021 
op 97-jarige leeftijd. Naaste 
vrienden herdenken haar. 

In herinnering

Miep Timmermans op haar 90e verjaardag in beeldengalerij Het Depot, museum in 
Wageningen. FOTO FRANS BRÜNING.
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 V
oor Rosa Meijer (22) is het 
een spannende tijd. Eind de-
ze maand worden namelijk 
in onze wijk de opnamen ge-
maakt voor de film die ze al-

tijd al wilde maken. “Toen ik vier jaar ge-
leden op de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht (HKU) begon aan de opleiding 
voor scenarioschrijver en filmregisseur, 
moesten we een stukje schrijven over ons 
grootste persoonlijke probleem en daar 
een kort filmpje over maken. Ik heb toen 
als onderwerp de problemen genomen 
die ik op de lagere school tegenkwam. Ik 
kon niet goed meekomen in het schoolsy-
steem, wilde liever verhalen schrijven dan 
taal en rekenen, ontwikkelde leerachter-
standen, kreeg allerlei testen en onder-
zoeken, voelde me dom en onbegrepen … 
Dat tastte mijn zelfbeeld en zelfvertrou-
wen aan. Gelukkig had ik ouders die ver-
trouwen in me hadden, heb ik mijn eigen 
ontwikkeling door mogen maken en is het 
helemaal goed met me gekomen. Daarom 

vind ik het heel tof dat ik nu – met alle 
kennis en vaardigheden die ik de afge-
lopen vier jaar heb opgedaan – over dát 
onderwerp een film mag maken als afron-
ding van mijn opleiding. Vroeger dacht ik 
dat ik de enige was met zo’n probleem. 
Maar er blijken heel veel van die kinde-
ren te zijn. Met mijn film wil ik hun een 
podium geven zodat ze hun eigen kwali-
teiten kunnen omarmen.”

Dromer
Rosa is geboren in de Burgemeester 
Weertsstraat en groeide op in de Boven-
brugstraat. Zelf woont ze nu op kamers 
in Utrecht, maar haar moeder woont nog 
aan de Van Lawick van Pabststraat. Haar 
basisschooltijd bracht ze door op de Arn-
hemse Montessorischool (AMS). “Daar 
was ik een dromer, een fantast die het 
liefste verhalen schreef. Vanwege leerach-
terstanden in taal en rekenen lieten mijn 
ouders me – op advies van de school - 
uitgebreid testen op dyslexie, dyscalculie, 
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IQ enzovoorts tot hersenscans in het zie-
kenhuis aan toe. Een duidelijke diagnose 
leverde dat niet op. Als kind vond ik al die 
onderzoeken best heftig en belastend.”

“Na de AMS heb ik een jaar Jan Lig-
thart gedaan waar ik hoge cijfers haalde 
wat me weer zelfvertrouwen gaf. Daarna 
heb ik op het Beekdal College de Havo 
gevolgd met zoveel mogelijk kunstvakken: 
Kunst Algemeen 1 en 2, Drama en Mu-
ziek. Ik wilde eerst actrice worden, maar 
daar bleek ik toch te weinig passie voor 
te hebben. Er is ook heel veel concurren-
tie. Zo kwam ik weer bij mijn oude liefde: 
verhalen en filmscripts schrijven.”

Vier jaar research
“Voor de film die ik nu ga maken heb ik 
vier jaar research gedaan, eigenlijk vanaf 
mijn eerste opdracht aan de HKU. Ik heb 
veel gepraat met kinderen, onderwijs-
specialisten, docenten, ouders, orthope-
dagogen, psychologen … Eerst dacht ik 
vooral vanuit mijn eigen ervaringen, maar 

Aspirant-regisseur Rosa Meijer (22)

ik moest het breder trekken en achter-
gronden kennen. En daarna moesten die 
ervaringen en inzichten omgezet worden 
in een boeiende film voor zowel kinderen 
als volwassenen. Ik wilde geen film die de 
problemen uitvergroot en laat zien hoe 
vervelend die zijn voor kinderen, maar 
een positieve film die kinderen leert hun 
eigen kwaliteiten te omarmen. Die het 
niet erg vinden dat ze anders zijn, maar 
daar juist blij mee zijn en een eigen weg 

gaan. Er zijn veel kinderen die prima pas-
sen in het schoolsysteem, maar nergens 
een passie voor hebben. Maar er zijn ook 
kinderen voor wie het omgekeerde geldt. 
Over zo’n kind gaat mijn film.”

Rekentijger
“Mijn film draait om Keesje, een jonge-
tje van tien met een rijke fantasiewereld 
maar weinig concentratievermogen voor 
vakken die op school belangrijk zijn. Tij-
dens de lessen dwaalt hij rond in zijn zelf 
gecreëerde wondere wereld van astro-
nauten, raketten en planeten. Keesje is 
een fantast. Daardoor loopt hij leerach-
terstanden op en ondergaat hij allerlei 
onderzoeken. Maar hij wil ook graag ‘re-
kentijger’ worden, de beste rekenaar van 
de klas. Zo wil hij zich bewijzen tegen-
over zijn ouders, zijn klasgenoten en zijn 
vriendinnetje Mathilda. Keesje wordt ge-
stimuleerd en geholpen door een oude, 
wijze tijger. De astronautjes in Keesjes 
fantasiewereld plagen de tijger. Het zijn 

Eind deze maand 
wordt in onze wijk de 
kinderfilm De fantast 
opgenomen. Regisseur 
Rosa Meijer, die ook 
het scenario schreef, is 
in onze wijk geboren 
en getogen. In de film 
heeft ze veel eigen 
ervaringen verwerkt.

‘Ik wil dat kinderen hun eigen kwaliteiten leren omarmen’

Links cameravrouw Pascalle Olthof, rechts scenarist en regisseur Rosa Meijer. Inrichting opnamelocatie op de Arnhemse Montessori School (AMS)

‘Ik wilde geen film 
die problemen 
uitvergroot maar 
een positieve film 
over kinderen die 
een eigen weg gaan.’
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drukke wezentjes met weinig doorzet-
tingsvermogen die er bij Keesje op aan-
dringen dat hij de raket afmaakt waarmee 
zij weg kunnen vliegen. De raket symboli-
seert Keesjes drang om te vluchten. Maar 
om in de raket weg te kunnen vliegen en 
zijn vriendinnetje mee te kunnen nemen, 
moet Keesje wel een rekenprobleem op-
lossen.”

Rosa is ervan overtuigd dat ze een 
spannende film bedacht heeft die kinde-
ren aanspreekt, en docenten en ouders 
inzicht geeft in de belevingswereld van 
kinderen die zich niet begrepen voelen.

Cast en crew
Er komt ontzettend veel kijken bij de re-
alisatie van zo’n project. “Allereerst moet 
je geschikte locaties vinden voor de op-
names. De twee belangrijkste zijn de AMS 
en mijn oude woonhuis aan de Boven-
brugstraat. Ik ben nog op zoek naar een 
leeg kantoor en zandverstuiving. Het al-
lerbelangrijkste is natuurlijk goede spelers 
vinden, zowel hoofdrolspelers als figuran-
ten. De drie hoofdrolspelers -  dagdromer 
Keesje, zijn slimme vriendinnetje Mathil-
da en pestkop Boyd - worden geworven 
via een castingsbureau dat het gratis doet 
voor studenten zoals ik. Daarnaast heb ik 
zo’n twintig figuranten nodig als klasge-
noten van Keesje en vijftig voor op het 
schoolplein. Die werf ik via de AMS en 
mensen die het project sponsoren.”

“Voor de productie heb ik een crew 
van meer dan twintig mensen, allemaal 
studenten van de HKU en de Filmacade-
mie in Amsterdam. Zij doen het geluid, 
de belichting, maken animaties, staan 
achter de camera, doen de montage, ver-
zorgen de muziek, handhaven het co-
ronaprotocol en nog veel meer. Zij doen 
dit allemaal onbetaald, net als de hoofd-
rolspelers en figuranten, maar toch is 
voor de productie naar schatting 10.000 
euro nodig voor zaken als de huur van 
apparatuur en de catering.” Dat bedrag is 
inmiddels bijeengesprokkeld via crowd-
funding. Dat gebeurde via cinecrowd en 
folders die Rosa zelf verspreid heeft in 
de Burgemeesterswijk en Gulden Bo-
dem. Voor donateurs heeft ze allerlei 
leuke rewards bedacht. Bij 15 euro krijg 
je een link naar de film, bij 75 euro mag 
jij (of je (klein)kind) een tekening van een 
planeet maken die opgenomen wordt in 
het decor van de film, bij 300 euro mag 
je kind optreden als figurant en mag je 

naar de première in Focus. Op de laatste 
dag van de actie was er 11.332 euro op-
gehaald, 113% van de geschatte kosten.

Singer-songwriter Philip Kroonenberg, 
die drie cd’s met kinderliedjes maakte, 
heeft voor de film een prachtige titel-
song geschreven die De fantast heet, de 
kern van de film raakt en vanaf 1 mei ook 
op Spotify te beluisteren is. 

Als regisseur moet je – samen met de 
productieleider en de regieassistent - het 
overzicht over het geheel houden. Het 
meest uitdagende is misschien wel de re-
gisseren van de jonge spelers. Hoe krijg 
je het voor elkaar dat iemand als Keesje 
de rol gaat spelen zoals jij die in je hoofd 
hebt zitten? Rosa: “Ik laat kinderen geen 
teksten uit hun hoofd leren, ze moeten 
situaties aanvoelen en vandaaruit han-
delen. Ik wil voorkomen dat ze gaan ‘ac-
teren’, ik wil dat ze ‘naturel’ overkomen. 
Dat geldt ook voor de figuranten.”

Na al het voorbereidende werk breekt 
eind april eindelijk de periode aan 
waarin de film daadwerkelijk gepro-
duceerd wordt. In juni moet hij af zijn. 
Rosa hoopt dat tegen die tijd een pre-
mière in het Arnhemse filmtheater Fo-
cus mogelijk is. Haar ambitie is dat De 
fantast daarna geselecteerd wordt voor 
vertoning op het Nederlands Filmfes-
tival, Zapp (het NPO kinderkanaal) en 
verspreid wordt via Cinekid.
Henk Donkers

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.

Keesje in zijn fantasiewereld. Hij wil als astronaut in een raket naar een andere planeet vliegen.

‘Het meest uitdagend 
vind ik het regisseren 
van jonge spelers’
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de de krant dat ‘bij de gemeentetelefoon 
ongeveer een derde gedeelte van het per-
soneel lijdende is aan griep’. Ook veel an-
dere bedrijven draaiden vanwege het gro-
te aantal zieken op halve kracht of moes-
ten zelfs tijdelijk sluiten. Maar, voegde de 
krant er geruststellend aan toe, ‘uit een 
en ander blijkt wel dat hier te stede van 
overheidswege alle mogelijke maatregelen 
worden genomen om in den noodtoestand 
te voorzien en de epidemie te bestrijden’.

Pas in de loop van 1920 werd de situatie 
weer normaal. De Spaanse griep die als 
een ziedend vuur had huisgehouden, ver-
dween min of meer geruisloos. In de Tam-

doods, de lucht is zwanger van de dood. 
Kerels als boomen worden in één dag 
door de Griep weggemaaid.’ En een huis-
arts meldde: ‘Wie besmet raakte, takelde 
razendsnel af. Soms bleek de ziekte in en-
kele uren fataal. Des morgens zag je ze ge-
zond, des avonds kon je het overlijdens-
certificaat tekenen’. Eind 1919 waren in 
Nederland 40.000 mensen overleden aan 
de ziekte. Hoeveel doden Arnhem telde, is 
niet duidelijk, maar het moeten er, gezien 

de berichtgeving in de Arnhemse Courant 
van toen, vele honderden zijn geweest op 
een bevolking van toen zo’n 70.000 inwo-
ners.

Maatregelen om het virus te bestrijden 
werden grotendeels overgelaten aan lo-
kale overheden. Er was wel een Nationa-
le Gezondheidsraad, maar die adviseerde 
slechts. Bijvoorbeeld om een ‘goede per-
soonlijke hygiëne in acht te nemen’ en te 
zorgen voor ‘eene krachtige luchtverver-
sching om de smetstof te verdrijven’. Ver-
der waren er volgens de raad geen maat-
regelen nodig, omdat de ziekte volgens 
artsen ‘een goedaardig karakter’ had. Het 
vermijden van ‘volksophoopingen’ was 
voldoende.

Nationale biddag
Maar toen het aantal doden onbeheers-
baar dreigde te worden, drong het toch tot 
de autoriteiten door dat de ziekte niet zo 

‘goedaardig’ was. Zelfs de regering kwam 
in actie en riep op tot een nationale bid-
dag. Iets anders wist Den Haag niet te 
verzinnen, want volgens minister Aalber-
se van Arbeid waren er ‘geen maatregelen 
bekend die kans van slagen hadden tegen 
een zóó besmettelijke en zich zóó snel 
verspreidende aandoening’. De biddag en 
het massale kerkbezoek leidde uiteraard 
weer tot veel nieuwe besmettingen. 

Hoewel de Eerste Wereldoorlog in no-
vember 1918 was afgelopen, waren de ge-
volgen ervan voor ons land zeer ingrij-
pend. De socialist Troelstra riep (tever-
geefs) op tot revolutie, soldaten waren 
aan het muiten geslagen, zo’n beetje alles 
was op de bon zodat er voedseltekorten 
heersten en het land was overstroomd 
door vluchtelingen uit België. Grote ver-
schillen dus met de huidige coronatijd. 

Er was echter ook een overeenkomst. 
Ook tijdens de Spaanse grieppandemie 
werden er fabeltjes verspreid over genees-
middelen. Zo verschenen in de Arnhemse 
Courant advertenties voor middeltjes die 
tegen de ziekte zouden helpen en werd er 
geëxperimenteerd met het inspuiten van 
levensgevaarlijke kwikmengsels. En net 
zo vanzelfsprekend klonk van de kansels 
dat de Spaanse griep een ‘gesel Gods’ was. 
Staatsman en oprichter van de ARP, Abra-
ham Kuyper sprak van ‘de hand Gods, die 
komt tuchtigen’. De roep van de kansel 
werd ruim honderd jaar later opgevolgd 
door een dominee in Krimpen aan de IJs-
sel die corona een ‘straf van God’ noemde.
Johan Bosveld

 Z
elden kwam een onbekende 
ziekte zo snel zo dichtbij als 
de Spaanse griep. Dat iedereen 
getroffen kon worden door het 
virus was al snel duidelijk; ook 

in Arnhem, waar het aantal gevallen in de 
loop van 1918 dramatisch toenam.

Eind oktober 1918 besloot het Arnhem-
se gemeentebestuur de openbare scholen 
een maand te sluiten. Over de bijzonde-
re scholen had de gemeente niets te zeg-
gen. Ook de openbare gebouwen moes-
ten dicht, maar dat gold niet voor cafés 
en restaurants. En thuiswerken was al he-
lemaal niet aan de orde. Voordat de Arn-
hemse scholen weer open gingen, werden 
ze ‘als hygiënische maatregel enige dagen 
gelucht’. De lesdagen die de kinderen had-
den gemist, moesten ze inhalen. 

Kennis van virussen had men in die tijd 
nauwelijks, maar het was duidelijk dat 
de Spaanse griep zeer besmettelijk was. 
Daarom probeerde men de slachtoffers 
te isoleren, nu zouden we zeggen in qua-
rantaine te plaatsen. In Arnhem nam het 
aantal zieken echter zo schrikbarend toe 
dat isolatie volstrekt onmogelijk bleek. Zo 
moest het Gemeenteziekenhuis extra zie-
kenbarakken laten bouwen. Het bleek niet 
voldoende waarna in onze wijk een nood-
ziekenhuis werd ingericht. Dat gebeurde 
in het gymlokaal van de Tamboersbosje 
School, de lagere school die tot 1999 aan 
de Brantsenstraat stond.

Noodziekenhuis
De Arnhemse Courant schreef niet veel 
later dat het aantal zieken onder het ver-
plegend personeel in het noodziekenhuis 
in de Burgemeesterswijk zo groot was dat 
ook ‘Roode Kruiszusters als plaatsver-
vangende verpleegsters werden ingezet 
en ‘hospitaal-soldaten’ voor het zieken-
transport. En in een ander bericht meld-

Corona is niet de eerste pandemie die ons treft. Ruim een eeuw geleden zuchtte 
de wereld onder de Spaanse griep. In onze wijk werden patiënten opgevangen 
in een soort noodhospitaal in het gymlokaal van een lagere school.

Noodhospitaal in 
Burgemeesterswijk 

boersbosjesschool werd weer gewoon les 
gegeven. In het gymlokaal stonden geen 
bedden meer.

Ruim honderd jaar later worden we 
weer getroffen door een verwoestend vi-
rus. En sinds corona over de wereld raast, 
is het vergelijken met de Spaanse griep 
een geliefde bezigheid. Beide griepvi-
russen kostten veel levens, hoewel wat 
aantallen slachtoffers betreft de verge-
lijking mank gaat. Tot nu toe overleden 
wereldwijd naar schatting zo’n 3 miljoen 
mensen aan corona, terwijl de Spaanse 
griep tussen 1918 en 1920 tussen de 50 
en 100 miljoen mensen het leven kostte. 
Dat zijn geen verschillen om de ernst van 
corona te bagatelliseren, maar het plaatst 
de huidige pandemie wel in enig histo-
risch perspectief. En tegelijkertijd bewijst 
het dat we veel sneller ontdekten hoe we 
met levensbedreigende virussen moeten 
omgaan.

Toen de Spaanse griep aan het eind van 
de Eerste Wereldoorlog de eerste slacht-
offers maakte, was vrijwel niemand van 
de ernst ervan doordrongen. Vergelijk 
het met de corona-uitbraak in Italië in fe-
bruari vorig jaar, waarvan bijna iedereen 
aanvankelijk ook dacht dat het een lokale 
aangelegenheid was. Net als bij de Spaanse 
griep duurde het echter niet lang voordat 
de ziekte de grenzen overstak en uitein-
delijk ook onze stad en uiteindelijk onze 
wijk bereikte. Begin april telde het RIVM 
in Arnhem zo’n 10.000 corona-besmet-
tingen en ruim 150 corona gerelateerde 
doden.

Windvlaag des doods
Hoe was dat ten tijde van de Spaanse 
griep? Zoals gezegd werd het gevaar aan-
vankelijk onderschat. Totdat in ons land 
de eerste doden vielen, of zoals een krant 
schreef: ‘De Griep is een windvlaag des 

Spaanse Griep pandemie 1918

Boven: Ziekenzaal in Ge-
meenteziekenhuis Arn-
hem tijdens de Spaanse 
griep-pandemie
Links: Gymzaal Tamboer-
bosjes School waarin 
noodhospitaal werd inge-
richt. Op deze plek staat 
nu kantoor Hoogwegt.
FOTO’S GELDERS ARCHIEF

‘Zorg voor 
eene krachtige 
luchtverversching  
om de smetstof  
te verdrijven.’

Berichten en advertenties uit de  
Arnhemsche Courant
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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

 D
e Burgemeesterswijk ligt dicht 
tegen de stad aan. Je zou ver-
wachten dat menig in het 
wild levend dier onze wijk 
zou mijden om veiligheidsre-

denen. De vraag is dan of er nog bijzon-
dere dieren in onze wijk aangetroffen 
kunnen worden. Vorig jaar juni schreef 
ik over een bosuil die zich ophield in 
de tuinen tussen Röellstraat en Jolles-
straat. Daar blijkt zich nog een bijzonder 
dier te bevinden, een echt roofdier nog 
wel. Terwijl de tuin onder een dik pak 
sneeuw lag, filmde de camera die vorig 
jaar de bosuil vastlegde nu een diertje dat 
zich huppelend een weg baande door de 
maagdelijke sneeuw. 

Het beest was klein, smal, behendig en 
snel. Het was me meteen duidelijk. Dit 
was een steenmarter.

De marter behoort in Nederland tot de 
beschermde diersoorten. Dat betekent 
dat het dier daardoor ook dichter bij de 
mens durft te komen. Het kan ook vrij 
gemakkelijk toegang vinden tot kruip-
ruimtes, spouwmuren en zolders. Hij is 
sterk genoeg om tegen een muur op te 
klauteren en slank genoeg om door klei-
ne openingen naar binnen te kruipen. 

Alle soorten marters zien er prachtig 
uit en hebben een hoge aaibaarheids-
factor. Je zou een marter zo op je schoot 
willen nemen, maar pas op. Hij heeft 
vlijmscherpe tanden en kan een konijn 
dat veel groter is, met één beet in de hals 
doden. Het verbaast me altijd dat zo’n 
klein dier in staat is een veel groter beest 
te verslaan. Het zit hem voornamelijk in 
twee wapens die het bezit: zijn gebit en 
zijn instinct voor de zwakke plek, de hals 
waar de halsslagaders lopen. Een hele 
kippenren uitmoorden? Daar draait een 
marter zijn hand niet voor om. Hij is dol 
op vlees (muizen, ratten, eekhoorns, kik-
kers), maar eet ook insecten, bessen en 
eieren.

Een vriend van me ging eens met zijn 
vrouw per auto op vakantie naar Enge-
land. Vlak voor de reis kwam zijn buur-
man naar hem toe met de vraag of hij 
Pluisje, het konijn van zijn kinderen, had 
gezien, want het was ineens verdwenen. 
“Nee, ik heb hem niet gezien”, was het 
antwoord van mijn vriend. Onderweg 
ontstond er een onaangename stank in 
de auto die verergerde naarmate de reis 

langer duurde. Thuisgekomen namen ze 
een kijkje onder motorkap. En warem-
pel: daar zat het konijn, morsdood en 
verschroeid na hun vakantiereis op en 
neer naar Engeland. . “Buurman! Ik heb 
hem!”, riep hij. “Het is hem!”, constateer-
de de buurman.  Het was duidelijk. Een 
marter had Pluisje te pakken genomen en 
bewaard onder de motorkap.

Er zijn veel verhalen over marters die 
steeds brutaler worden en overlast ver-
oorzaken. Het beestje kiest steeds vaker 
een schuilplaats onder de motorkap (lek-
ker warm en droog) en knaagt daar de 
bekabeling door. Daar sta je dan met je 
dure auto, die niet meer naar zijn baasje 
wil luisteren. Het zo aaibare beestje heeft 
je dag verpest, je auto onklaar gemaakt 
en je op kosten gejaagd. Heel vervelend. 

Omdat de marter een beschermde 
diersoort is, mag je hem niet doden. Ken-
nissen in Nijmegen hadden een paar jaar 
geleden last van een ondraaglijke stank 
die van onder de vloer opsteeg naar de 
woonkamer. Af en toe hoorden ze ook 

geluiden die ze niet kon thuisbrengen. Ze 
schakelden de ongediertebestrijding in. 
Die concludeerde dat het om een steen-
marter ging die zich (soms) ophield in de 
kruipruimte. Hij kwam daar binnen door 
een kapot ventilatierooster waar hij zijn 
prooien door naar binnen sleepte die 
daar vervolgens lagen te rotten. Vandaar 
de stank. Mijn vriendin wilde het ventila-
tierooster dicht maken, maar dat mocht 
niet. Ze mocht de marter niet opsluiten 
of buitensluiten want hij had misschien 
een nest met jongen in de kruipruimte.

Wat kun je dan wel doen? Voorkomen 
dat ze je huis binnen komen door ope-
ningen en kieren te dichten. Je kippen-
hok kun je beschermen met stevig, fijn-
mazig gaas. En als je geen marters onder 
de motorkap wil hebben? Koop dan een 
elektronische ‘marterverschrikker’ die 
een ultrasoon geluid maakt dat marters 
afschrikt. En kijk even of je autoverzeke-
ring ‘marterschade’ dekt. 

De Zoogdierenvereniging wilde de 
marter een aantrekkelijk onderkomen 
bieden en ontwikkelde een speciale 
steenmarterkast. Die is vooralsnog geen 
succes. Het diertje laat zich niet verlei-
den.

Jammer dat marters (soms) overlast ver-
oorzaken. Ze zien er zo schattig en pien-
ter uit. Nemen wij mensen te veel ruimte 
in en blijft er te weinig over voor wilde 
dieren? 
Jaap van den Berg

Help, een roofdier in mijn tuin
Natuur in de wijk

Omdat een marter 
een beschermde 
diersoort is mag je 
hem niet doden.

Een steenmarter knaagt aan de bekabeling van een auto.
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destijds voor hen in de tuin aanlegden, is 
in ere hersteld voor onze vier kleinkin-
deren. 

Onze wijk is vertrouwd, relatief vei-
lig; we weten wat we eraan hebben.  De 
wijk heeft een goede infrastructuur voor 
wandelaars, fietsers en automobilisten 
en een groen imago met aan de rand 
het mooie en beroemde park Sonsbeek. 
Supermarkten, kleine middenstand, ba-
sisscholen, kinderopvang en sportfaci-
liteiten vinden we er op loop- of fiets-
afstand. De wijk heeft aansluiting op de 
snelwegen naar de rest van Nederland en 
Duitsland, en heeft een eigen ingang van 
Arnhem Centraal. 

Karakteristiek zijn de grote monumen-
tale panden die een rijke architectuur-
geschiedenis representeren. Het vast- en 
erfgoed is een belangrijke waarde en 
wordt met energie en geld gelukzalig ge-
koesterd. Opvallend is dat na verkoop 

van een pand de nieuwe eigenaar gaat 
renoveren en veelal direct een nieuwe 
keuken en badkamer laat plaatsen. De 
sociale cohesie in de wijk wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de ei-
genaren van de woningen, die binnen de 
wet- en regelgeving redelijk autonoom 
zijn. Verder vieren we het leven met of 
zonder buurtbewoners. Net als elders 
worden er kinderen geboren en overlij-
den er mensen, en zijn er overwinningen 
en drama’s die aan het oog onttrokken 
worden door de voordeur. Collectieve 
activiteiten zoals meeslepende en luid-
ruchtige buurtfeesten, oproer en demon-
straties vinden zelden of nooit plaats, of 
aan de overkant van de Zijpendaalseweg, 
in park Sonsbeek. Slachtoffers in de wijk 
van het kinderopvangtoeslagenschan-
daal, zo die er al zijn, kwamen niet in 
de media. Zichtbare armoede is er niet, 
wel werkt met Kerst een bekende super-
markt in de wijk mee aan een inzameling 
voor de voedselbank. In de straten van 
onze gelukzalige wijk groeit het aantal 
Tesla’s.

In de pandemie voelen we de positieve 
invloed van ons huis en de wijk.  Marga 
doet onderzoek voor een nieuw boek en 
houdt digitaal contact met haar weten-
schappelijk netwerk en ik maakte in mijn 
atelier 45 tekeningen in kleur, geïnspi-
reerd op corona met als titel: Omtrent C. 
Enkele ervan staan bij deze column.  

Leven in deze wijk lijkt misschien saai 
en voorspelbaar, maar dat is het niet. 
Ruim twintig jaar geleden ging het NS-
station op de schop. Lang kon ik vanuit 
het raam van mijn atelier in de verte, in 
het lager gelegen centrum van de stad de 
kerktoren van de Eusebius zien. Dat uit-
zicht had grandeur. Het is nu verdrongen 
door een wand van massieve grootstede-
lijke nieuwbouw. Recentelijk kwam daar 
achter ons huis een fors gebouw bij. In-
middels kijken we tegen een hoge gevel 
aan die tegen onze achtertuin aangeplakt 
lijkt te zijn. Op de ontwerp- en situatie-
tekeningen die we voor de bouw zagen 
maakte hij een luchtige indruk. Schijn 
bedriegt, het pakte anders uit. Wel heb-
ben we nu zicht gekregen op de witte 
boorden die het pand bevolken, ook in 
coronatijd, en een enkel luchtig, goed 
uitgelicht en allerminst saai bloesje. 
Albert van de Weide

 D
e Burgemeesterswijk is een ge-
lukzalig saaie woon- en werk-
omgeving! Waar het vastgoed 
de identiteit bepaalt en de 
succesvolle burgers comfor-

tabel en weldoorvoed  hun monumentale 
panden koesteren. Met een goedlopend 
‘nextdoor’ netwerk, soms een tweede huis 
elders en vakanties op andere continenten 
- toen dat nog kon. Of hoort de bewoner 
liever net iets anders? Deze column is mijn 
honderdvijftigste voor www.arnhemaan-
zee.nl. Hij wordt daarom ook afgedrukt in 
Wijkcontact en gaat over de Burgemees-
terswijk.  

De kunstenaar Servet Kocyigit zei ooit 
in een interview : “Geboren worden is 
geen keus, ergens geboren worden ook 
niet.” De rest is talent ontplooien, geluk 
hebben en zelf keuzes maken, vulde ik 
er voor mezelf aan toe. Met Marga van 
Mechelen – kunsthistorica en publiciste 
– woon ik bijna vijftig jaar in de Burge-
meesterswijk. Ons gerieflijke huis, met 
voor- en achtertuin, zonnepanelen en 
sedum op de platte daken, is ons bezit. 
Toen we het kochten was in de progres-
sieve kringen waarin we verkeerden het 
adagium ‘eigendom is diefstal’. Onze kin-
deren zijn er opgegroeid en hebben in-
middels gezinnen. De zandbak die we 
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 W
ie van zuidelijke sferen 
houdt zal zich met ple-
zier onderdompelen in 
de autobiografische ro-
man ‘Verwondering’ van 

Jaap van den Berg. De auteur neemt de 
lezer mee in zijn monologue intérieur 
over Italië en zijn gesprekken met zijn 
Italiaanse vrienden. 

Van den Berg (1946) woont in het Bur-
gemeesterskwartier. Samen met zijn 
vrouw verkast hij al zo’n twintig jaar in 
de zomer een paar maanden naar cam-
ping Valdisole aan het Meer van Bolsena.

Je waant je bij het lezen van de korte 
stukjes soms even op een Italiaans ter-
ras of op het strand van het Lago di Bol-
sena. De palmbomen wuiven en de witte 
wijn smaakt goed. De moordende hitte 
weerhoudt Van den Berg er niet van zijn 
observaties vast te leggen. Hij schrijft: 
‘Wat is er mooier dan het menselijke ge-
drag te observeren? Voor mij is het ver-
maak.’ Zijn vaste terras is volgens de au-
teur een levensles die bestaat uit kijken, 
voyeren zelfs, want hij kijkt niet alleen 
maar steelt als een dief de verhalen die 
mensen hem vertellen.

Het zijn vooral de gewone mensen 
die hem een verhaal brengen. Het is de 
rijkdom van de gewoonheid waar de au-
teur veel voldoening uit put. ‘In alle ste-
den waar ik geweest ben, waar ik zoveel 
pracht heb gezien, ben ik nog nooit zo in 
verwondering geraakt als in mijn onge-
makkelijke stoel op de camping.’ 

Van den Berg schrijft poëtisch en te-
gelijk documentair. Steeds over andere 
thema’s, met een wervelwind aan asso-
ciaties en mijmeringen.

 
Tussenkop
Als bioloog deelt hij kennis over dieren 
zoals over een vos die zich op de cam-
ping gevestigd heeft, of de vogels van 
zijn vriend Maurizio, die zijn belangrijk-
ste inspiratiebron is. Ook thema’s als het 
roemruchte verleden van Italië, de ma-
nier waarop Nederland en Italië zich in 
EU-verband tot elkaar verhouden en de 
klimaatcrisis komen voorbij. Met de blik 
van een man van zijn leeftijd doet hij 
bovendien graag verslag van zijn obser-

vaties van de vrouwen die langskomen. 
Natuurlijk ontbreekt ook de pande-

mie niet, die speciaal Bergamo hevig ge-
troffen heeft. Hij schrijft over zijn zor-
gen over de gezondheid van zijn goede 
vriend Maurizio die in het centrum van 
Bergamo woont en die hij in Italië vrij-
wel dagelijks sprak en, terug in Neder-
land, nog steeds vaak spreekt. Dit alles 
steeds ingebed in korte verhaaltjes. Het 
boek is doorspekt met levenswijsheden 
zoals over zijn vriendschappen: ‘Iedere 
vriendschap is een ontdekkingstocht 
naar het wezen van de ander, de ander 
toelaten tot jezelf, jezelf openstellen 
voor de ander’.

De korte columnachtige verhaaltjes 
waarin Van den Berg zijn verwonde-

ring over, en zijn waardering en liefde 
voor het Italiaanse leven vastlegt ont-
staan vaak in gesprekken op het terras. 
De lezer kan het boek, tussen de bedrij-
ven van zijn eigen drukke leven door, 
steeds weer ter hand nemen om even 
weg te dromen. De verhalen zijn door-
spekt met zinnen in het Italiaans, want 
Van den Berg spreekt die taal vloeiend. 
Het boek laat veel plezier in schrijven, 
de Italianen en de taal zien. Als schrijver 
speelt hij met de werkelijkheid. ‘Er zijn 
zoveel dingen in Italië die smeuïgheid in 
het leven brengen.’ Het leven moet vol-
gens de auteur een vraagteken blijven. 
Het terras op de camping geeft hem een 
antwoord op vele vragen. Il paradiso si 
trova di fronte ai suoi piedi. Het paradijs 
ligt voor je voeten. 
Ida Bontius

» ‘Verwondering’ door Jaap van den 
Berg. Uitgeverij Aspect: 2020 Prijs: 
18.95.  Te bestellen via de boekhandel of 
via de auteur (026 4437677 of j.vanden-
berg44@telfort.nl) die zijn boek dan zelf 
bezorgt. 
» Kent u iemand uit onze wijk die een 
boek geschreven heeft of iemand die een 
boek over onze wijk geschreven heeft, 
meld het ons: redactie@bewarnhem.nl 

Van den Berg ‘steelt’ verhalen 
die Italianen hem vertellen

Boekrecensie

Jaap van den Berg (rechts) met Maurizio, zijn Italiaanse vriend uit Bergamo

De auteur 
put veel 
voldoening uit 
de rijkdom
van de 
gewoonheid.

Saai en voorspelbaar, 
maar niet helemaal

We hebben uitzicht op 
de witte boorden die het 
pand bevolken en een 
enkel luchtig bloesje
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Kent u iemand uit onze wijk die een boek geschreven heeft of boek waarin onze wijk een rol speelt, meld het ons: redactie@bewarnhem.nl 



Weer niet 
op vakantie
Een tweede zomer met coro-
na levert opnieuw een luxepro-
bleem op. Want wat doen we 
met het vakantiegeld? Net als 
vorig jaar moeten we daarover 
moeilijke beslissingen nemen 
nu de Spaanse costa’s, de Ita-
liaanse heuvels en Noorse fjor-
den onbereikbaar zijn. Geluk-
kig is er altijd onderhoud aan 
het huis nodig. De aannemers, 
schilders én steigerbouwers 
doen in onze wijk dan ook weer 
goede zaken.
FOTO’S EN TEKST JOHAN BOSVELD


