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 W
egens gebrek aan 
een viswinkel in 
het Burgemees-

terskwartier toog ik naar 
een winkelcentrum. Ha-
ring, makreel of vissalade 
elders scoren kan, maar het 
is behelpen. In winkelcen-
tra is het wat dit betreft be-
ter shoppen. De klant voor mij bestelt 
vijf haringen voor de prijs van vier. De 
verkoopster vertelt hem vriendelijk 
dat volgende week de echte Hollandse 
nieuwe komen. Zijn reactie: “Als ik er 
dan nog ben.” De bediende - gepokt 

en gemazeld in het viswezen 
- vraagt attent of ie soms met 
vakantie gaat. “Nee, je kunt 
er over één week zomaar niet 
meer zijn.” De verbouwereerd-
heid van het winkelmeisje is 
op haar gezicht te lezen. Je ziet 
haar denken, word ik nu in de 
maling genomen of niet? An-

der personeel en wachtende klanten 
horen en zien het. De man loopt weg 
en zegt op de valreep dat hij volgende 
week toch komt. Haar blik spreekt 
boekdelen. Zoiets als: stik er maar in.
Cees Crone
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 O
p de drempel van de schoolvakanties wil ik u namens 
het bestuur alvast een paar fijne zomermaanden toe-
wensen. Nu de beperkingen als gevolg van de pande-

mie – waar ook onze wijkvereniging in haar activiteiten veel 
last van heeft gehad – gelukkig steeds verder worden versoe-
peld, kunnen we de draad van een min of meer normaal le-
ven weer oppakken. We kunnen er weer op uit, met familie 
of in groepen, we kunnen weer binnen- en buitenactiviteiten 
beleven, daar hebben we met z’n allen naar uitgekeken: een 
herstart van het leven.

Om dat herstart-moment te markeren, hebben we in de 
algemene ledenvergadering van 16 juni jl.. een voorstel 
gelanceerd om elkaar weer in de wijk samen te ontmoeten. 
De eerste gedachten (die in de komende weken nog moeten 
worden uitgewerkt) gaan uit naar een samenkomst van wijk-
bewoners in wijkcentrum Bakermat op een zaterdagmiddag. 

Een bijeenkomst met koffie/thee en 
iets lekkers, een wijk-verhaal en pre-
sentaties van onze commissies, gevolgd 
door groepswandelingen door de wijk 
(en een speurtocht voor de kinderen), 
waarna we weer samenkomen voor een 
borrel met hapjes, mogelijk aangevuld 
met een quiz.

Om dit allemaal mogelijk te maken 
hebben we menskracht nodig en zul-
len we een kleine deelnemersbijdrage 
moeten vragen. Voorlopig denken we 
voor deze herstart aan een zaterdag-
middag in september of oktober. Als 

het idee een concrete vorm heeft , plaatsen we dat op onze 
website www.bwarnhem.nl Hou die site dus goed in de gaten!

In de ledenvergadering hebben we verder de jaarverslagen 
en rekening 2020 en de begroting 2021 behandeld. Geeke 
Hissink is herbenoemd als bestuurslid, Gerard Slag als 
voorzitter. Marlies van den Heuvel is als nieuw bestuurslid 
benoemd. Matthew Pyatt heeft zich niet herkiesbaar gesteld, 
voor hem gaan we op zoek naar een vervanger.

Onze vereniging staat er over het geheel genomen goed voor: 
de financiële basis is solide, het ledental stijgt, de commissies 
gaan hun activiteiten weer oppakken en de relatie met onze 
partners is goed. Wij feliciteren onze buren van de Penseel-
streek met hun 25-jarig bestaan en we verwelkomen Martien 
Louwers als onze nieuwe wijkwethouder.

Maar nu is het eerst genieten van de vakantieperiode. Voor 
degenen die erop uittrekken: veel plezier op reis en op je 
bestemming. Voor de thuisblijvers: ook onze eigen stad biedt 
veel moois.  En we hebben natuurlijk de sportzomer (Olym-
pische Spelen) en de cultuurzomer (Sonsbeektentoonstel-
ling). Veel plezier allemaal en tot ziens in september. 
Gerard Slag, voorzitter

Elkaar ontmoeten 
in de wijk
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Terwijl we vroeger nogal eens laatdun-
kend deden over de zogenoemde putjes-
scheppers, is het reinigen van het riool 
vandaag de dag een tamelijk technische 
aangelegenheid. Het schoonzuigen van 
het riool gebeurt nog steeds, maar de wa-
gens en apparatuur die daarvoor worden 
gebruikt zijn heel wat gespecialiseerder 
en geavanceerder dan in voorbije tijden.

Medewerkers van Van der Velden Riole-
ringsbeheer lieten de afgelopen weken in 
onze wijk zien hoe tegenwoordig het ri-
oolonderhoud gebeurt. Een speciale – en 
uit de kluiten gewassen - reinigingswagen 
zorgt er met slangen en pompinstallaties 
voor dat het riool schoongemaakt wordt. 
Daarna laten de rioolwerkers een camera 
in de put zakken om het riool te bekijken. 
De medewerkers zien op een scherm niet 
alleen of het riool schoon is, maar ze in-
specteren ook de staat van het riool. Zo 

kunnen ze op tijd eventuele onregelma-
tigheden ontdekken.

Het rioleringswerk liep overigens wel 
enige vertraging op. Doordat het in de 
maand mei zoveel regende, kon een deel 
van het werk niet op tijd worden uitge-

Het riool is  
weer schoon

Dit voorjaar werden in on-
der meer onze wijk opna-
mes gemaakt voor de kin-
derfilm De fantast. Scena-
rioschrijver-regisseur 
Rosa Meijer woonde in de 
Bovenbrugstraat en ver-
werkte haar jeugdherinne-
ringen in de film. Ook kin-
deren uit onze wijk speel-
den mee als figurant.
De fantast gaat over het 
jongetje Keesje met een 
rijke fantasie, dat niet 
goed past in het school-
systeem (zie ook het vori-
ge nummer van Wijkcon-
tact). Tijdens de lessen 
dwaalt hij rond in zijn zelf 
gecreëerde wondere we-
reld van astronauten, ra-
ketten en planeten. 
Met de film sluit Meijer 
haar opleiding af voor 
scenarioschrijver en film-
regisseur aan de Hoge-
school voor de Kunsten in 
Utrecht. De film werd tij-
dens tien ‘draaidagen’ op 
vijf locaties opgenomen, 

onder meer in Meijers 
ouderlijk huis aan de Bo-
venbrugstraat en de Arn-
hemse Montessorischool 
(AMS) aan de Nicolaas 
Maesstraat. 
Hoewel vrijwel iedereen 
belangeloos aan de film 
meewerkte, kwam Meijer 
toch geld tekort. Crowd-
funding en folders die 
werden verspreid in de 
Burgemeesterswijk en 
Gulden Bodem en op de 
AMS leverden ruim 11.000 
euro op. Rosa Meijer 
hoopt dat de film in sep-

tember in Filmtheater Fo-
cus in première kan gaan. 
Daarna wil ze hem instu-
ren voor vertoning op het 
Nederlands Filmfesti-
val. Ze hoopt ook dat de 
film via Cinekid verspreid 
wordt en vertoond wordt 
op Zapp, net NPO-kinder-
kanaal.
HD

» Volg De Fantast op: 
www.instagram.com/ 
fantast_defilm/ of  
www.facebook.com/ 
fantastdefilm/

voerd. Bovendien werkte Van der Velden 
alleen ’s avonds en ’s nachts om het verkeer 
zo min mogelijk te hinderen. Aan het eind 
van vorige maand was alles echter klaar en 
sindsdien kunnen we met een gerust hart 
de wc weer doortrekken. JB

Film uit wijk nadert zijn voltooiingAfvalcontainers 
van het slot

De Arnhemse burger heeft gesproken. 
In een referendum bepaalde een kleine 
meerderheid van de Arnhemmers dat 
de ondergronds afvalcontainers weer 
open moeten. Sinds 1 juni is dat dan 
ook het geval. Wie nu een zak huisvuil 
weggooit, heeft geen afvalpasje meer 
nodig. 

Tegelijkertijd is besloten dat de openin-
gen van de vuilcontainers weer worden 
vergroot zodat een afvalzak van 60 liter 
erin past. Bij de containers in de Bur-
gemeesterswijk en in de aangrenzende 
Hoogkamp is dat inmiddels gebeurd.

De ophaaldagen voor afval blijven 
voorlopig gelden. Wat verandert zijn de 
afvaltarieven omdat niet meer betaald 
wordt per afvalzak.  De rekening voor 
weggegooide afvalzakken tot 1 juni volgt 
in september. Als er teveel is betaald 
wordt dit automatisch verrekend met 
het nog te betalen bedrag over de rest 
van 2021. Het nieuwe tarief van juni tot 
en met december is € 131,95 voor een-
persoonshuishoudens en € 176,40 voor 
meerpersoonshuishoudens. 
JB

Bert Koene duikt  
in geschiedenis  
van slavenvriend
Wijkgenoot Bert Koene heeft iets ge-
meen met een andere wijkgenoot. Net 
als Remieg Aerts is hij bijzonder geïnte-
resseerd in de vaderlandse geschiede-
nis en beiden schreven een boek over 
de Nederlandse staatsman Thorbecke. 
Hoogleraar Nederlandse geschiedenis 
Remieg Aerts won vorig jaar de Neder-
landse biografieprijs met Thorbecke wil 
het en van Bert Koene verscheen deze 
maand De man die op Thorbecke moest 
passen.

Voormalig fysicus Koene houdt zich al 
jaren bezig met historisch onderzoek. 
Van hem verschenen verscheidene 
boeken. Zijn voorlaatste boek handelde 
over de familie Brantsen die haar Huis 

Zijpendaal financierde 
uit de opbrengsten van 
slavenplantages in Suri-
name.

Het nieuwe boek van 
Koene is ‘het relaas 
over politicus, vrijmet-
selaar en slavenvriend 
Jan Nedermeijer van 
Rosenthal (1792-1857)’. 
Volgens Koene was Van 

Rosenthal een standsbewuste aristocraat 
met de instincten van een wereldverbe-
teraar. Zo streed hij voor de afschaffing 
van de slavernij. Van Rosenthal werd 
vanwege zijn vermeende invloed op de 
staatsman Thorbecke medeformateur 
van diens eerste kabinet. Zelf werd hij 
minister van Justitie. Dat werd geen suc-
ces. Thorbecke liet zich niet corrigeren 
en Van Rosenthal bleek te ontvankelijk 
voor het gelijk van anderen om een 
doortastend minister te zijn.

Meer succes had Van Rosenthal in 
de vrijmetselarij, mede dankzij zijn in-
ternationale optreden. Volgens Koene 
verdient hij daarom beter dan alleen 
een vermelding in de voetnoten van de 
geschiedenis. Remieg Aerts noemde het 
boek van Koene ‘een welkome bijdrage 
aan de kennis van de hoofdpersonen en 
de politieke cultuur van de woelige jaren 
rond 1848’.
JB

» Bert Koene, De man die op Thorbecke 
moest passen is een uitgave van Amster-
dam University Press en wordt geleverd 
door Walburg Pers (prijs: 24,99 euro).

Van der Velden reinigt het riool op het Burgemeestersplein. FOTO JOHAN BOSVELD

Rosa Meijer en Keesje tijdens de opnamen. FOTO JULIE PHILIPSE
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

TANDARTSPRAKTIJK
SONSWIJCK

Van Lawick van Pabststraat 120 - 6814HA - Arnhem 
026 44 57 450 

www.tandartspraktijksonswijck.nl

Even leek het of de Zwarte Cross in park 
Zijpendaal zou gaan neerstrijken. Een 
metershoog bouwwerk van lege bier-
kratjes verrees op het grasveld voor 
Huis Zijpendaal. Het waren echter me-
dewerkers van de aanstaande Sons-
beek tentoonstelling die de installatie 
van de Kameroense kunstenares Justi-
ne Gaga opbouwden.
 
Het heeft lang geduurd voordat zeker was 
of de 12e editie van ‘Sonsbeek’ na eerdere 
afgelastingen door kon gaan. Maar nu is 
het zeker: de grootste internationale ten-
toonstelling in Nederland voor kunst in 
de openbare ruimte is definitief van 2 juli 
tot en met 30 augustus. Niet alleen in de 

parken Sonsbeek en Zijpendaal, maar op 
dertien verschillende locaties in en bui-
ten Arnhem.

De organisatie van de tentoonstelling 
is nog wel op zoek naar vrijwilligers die 
informatie willen geven over kunstwer-

ken, kunstroute of andere activiteiten. 
Vrijwilligers hoeven geen kunstkenners 
te zijn, maar wel geïnteresseerd in het 
verhaal achter de kunstwerken.

Belangstellenden kunnen ook een finan-
ciële bijdrage leveren. Voor 100 euro krij-
gen ze een kunstwerk van de uit Arnhem 
afkomstige Jennifer Tee. Zij vormt op de 
weide bij de grote waterval met bakstenen 
een levensboom. De stenen zijn bedrukt 
met de nerven van bladeren uit het park. 
Zo wil Tee het samenleven van bomen en 
planten verbinden aan het samenleven 
door de vele culturen in Arnhem. JB

» Meer informatie op 
www.sonsbeek20-24.org/nl.

De Bakermat durft 
het weer aan

Voor wie wil je weten hoe 
oud zijn/haar huis is of dat 
van de buren, kan terecht 
op de website parallel.
co.uk/netherlands/. Dank-
zij de Technische Universi-
teit Delft is inmiddels van 
10 miljoen gebouwen in 
Nederland die informatie 
in 3D beschikbaar. Tik een 
plaatsnaam in en zoom 
in op het pand waarvan je 
het bouwjaar wil weten. 
Met de rechterknop van 
de computermuis kun je 

het beeld vervolgens in al-
lerlei kijkrichtingen draai-
en. 
De 3D-mogelijkheden zijn 
vooral interessant voor 
wie met bouwen en ruim-
telijke ordening te maken 
heeft. De makers noemen 
als voorbeelden niet voor-
ziene tochtgaten in een 
kantorenwijk en verkeerde 
lichtinval in een school. 
De 3D-kaart combineert 
de gegevens uit de Basis-
registratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) en het 
Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN). Het re-
sultaat is een vrijwel vol-
ledige driedimensionale 
kaart van Nederland. Vol-
gens de makers van de 
kaart is de informatie zo 
actueel mogelijk. Een test-
je bewijst de actualiteit: 
volgens de kaart stamt 
het gebouw van internet-
bedrijf Breedband (tegen-
over de Sonsbeekzijde van 
het station) uit 2019. JB

Het bouwjaar van de woning aan het Burgemeestersplein 23. 

FOTO PARALLEL | 3D GEOINFORMATION GROUP

Hoe oud is je huis?

Kratjes bier voor Sonsbeek tentoonstelling

Het wijkcentrum De Bakermat ging hal-
verwege juni weer open. Door de coron-
acrisis moesten alle activiteiten maan-
denlang worden gestaakt. Dinsdag 15 juni 
was dan ook een heuglijke dag: voor het 
eerst openden de deuren voor een kof-
fieochtend. Ruim twintig mensen wisten 
hun weg te vinden naar de zonnige Rem-
brandtzaal.

Het bestuur van het wijkcentrum rekent 
erop dat ook de andere activiteiten in het 
wijkcentrum weer spoedig door kunnen  
gaan, zeker als iedereen in juli is gevac-
cineerd. Want ‘de stilte die lange tijd in en 
rond de Bakermat heerste bekende geen 
stilstand’, aldus voorzitter Toon Gode-
frooij. Er staat van alles op stapel, zoals de 
25 bestaande en nieuwe activiteiten en er 
komen tal aanpassingen in het gebouw. JB

» Alle informatie over het wijkcentrum is te 
vinden op www.wijkcentrumbakermat.nl. 

 FOTO JOHAN BOSVELD

 FOTO JOHAN BOSVELD
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Tekst Ida Bontius en Hanneke Nagel
Foto’s Ida Bontius en Johan Bosveld

Jip van de Geijn (19)
slaagde aan het Thomas 
a Kempis College voor 
gymnasium.  Door corona 
had hij een turbulent jaar 
totdat in januari de lessen 
op school weer door gin-
gen.  Hij gaat psychologie 

studeren in Nijmegen en 
heeft daar ook al een ka-
mer gevonden. Deze zo-
mer gaat hij zijn nieuwe 
woonplek verkennen en 
intussen werken bij AH. 
Hij denkt genoeg tijd over 
te houden voor relaxen. 

Anouk van Ladesteijn 
(17) heeft haar vwo-di-
ploma (NG-NT) gehaald 
aan het Thomas a Kem-
pis College. Vorig jaar wa-
ren veel lessen nog onli-
ne, maar dit jaar moch-
ten de examenkandida-
ten gelukkig naar school. 
Anouk gaat in Utrecht 

Kunstmatige Intelligentie 
studeren. Nu de stren-
ge coronamaatregelen 
achter de rug zijn, is ze 
blij dat ze weer kan doen 
waar ze zin in heeft. Met 
vrienden was ze al in Al-
bufeira in Portugal, maar 
ze maakt ook nog nieuwe 
vakantieplannen. 

Thijmen Schildmeijer 
(18) slaagde voor havo 
aan het Beekdal College. 
Als eindexamen leerling 
kreeg hij ondanks coro-
na gelukkig toch veel les 
op school. Hij werd op 
de dag van de uitslagen 
pas laat gebeld, maar ei-
genlijk twijfelde hij er niet 

aan dat hij geslaagd was 
omdat hij er goed voor-
stond. Thijmen gaat hbo-
recht studeren aan de 
HAN. Maar eerst binnen-
kort op examenreis met 
vrienden naar Albufeira 
in Portugal. 

Geslaagd!

Rosemarijn Daniels (19) 
slaagde aan het Stede-
lijk Gymnasium. Na de 
zomer gaat ze aan de 
universiteit in Rotterdam 
criminologie studeren. 
Haar aanvankelijke idee 
om naar de hotelschool 

te gaan liet ze daarvoor 
varen. Of ze nog op va-
kantie gaat laat ze afhan-
gen van wat de corona-
maatregelen toelaten. 
Voorlopig werkt ze bij de 
Stadsvilla in Sonsbeek.

Pieter Dijkhuizen (18) 
haalde zijn diploma vwo 
(NG-NT) aan het Beek-
dal Lyceum. Door co-
rona was het een raar 
schooljaar, hoewel veel 
lessen wel doorgingen. 
Na de vakantie gaat hij in 
Utrecht maar liefst twee 

studies doen: natuur-
kunde en wiskunde. Om 
even op adem te komen 
voordat het echte blok-
ken begint, is hij van plan 
deze zomer met vrien-
den een examenreis te 
maken. 

Storm Buitenhuis (17) 
slaagde voor havo aan 
het Montessori College. 
Hij gaat naar de pabo in 
Nijmegen, maar voor-
lopig blijft hij in zijn ou-
derlijk huis wonen. Hij 
wil leraar worden omdat 
hij het leuk vindt kinde-
ren iets nieuws te leren 

en omdat hij geen zin 
heeft om dagenlang ach-
ter een beeldscherm te 
zitten. Storm heeft nog 
geen echte vakantieplan-
nen. Voorlopig gaat hij op 
zoek naar een vakantie-
baantje in de horeca.

Maarten van Dijk (17) is 
aan het Thomas a Kem-
pis College geslaagd 
voor vwo (NG-NT).   Hij 
gaat in Delft Civiele 
Techniek studeren. Dat 
het een brede studie is 
spreekt hem aan.  Maar-

ten is meteen na de exa-
menperiode met vrien-
den naar Griekenland 
geweest. Op de terugreis 
kreeg hij op het vliegveld 
het telefoontje dat hij ge-
slaagd is. 

Lex Versteegen (16) 
is aan het Titus Brands-
ma in Velp geslaagd voor 
mavo. Hij vindt het wel 
jammer dat corona de 
laatste schoolfase wat 
saai maakte. Vooralsnog 
gaat hij de komende tijd 

werken en zijn rijbewijs 
halen. Intussen kan hij 
nadenken over welke 
vervolgopleiding hij gaat 
doen. Waarschijnlijk iets 
met economie en wis-
kunde, denkt hij. 

Wat saai Criminologie

Raar jaar Geen twijfels

Relaxen Griekenland

Vakantieplannen Leraar

De examen-
uitslagen van het 
vmbo waren  
dit jaar later. 
Daardoor konden 
helaas geen 
vmbo’ers worden 
opgenomen op 
deze pagina’s. 

‘Door 
corona was 

het een 
turbulent 

jaar.’ 
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de Veluwe stimuleren. De minister van 
Oorlog was bang dat de Rijn in oorlogs-
tijd een frontlinie zou kunnen worden 
wat een spoorlijn kwetsbaar zou maken. 
De koning wilde dat het spoor langs 
het fort bij Buursteeg (Veenendaal-De 
Klomp) zou lopen. Daarom liep het spoor 
vanaf Ede over hoge gronden en kwam 
het station in Arnhem ver van de Rijn,  
waardoor forse hoogteverschillen over-
brugd moesten worden. Sommige delen 
van het tracé werden diep ingegraven, 
andere flink opgehoogd. De locomotie-
ven konden maar weinig hoogteverschil 
overbruggen.

Spoorravijn
Gevolg was dat er in de helling tussen 
Amsterdamseweg en Utrechtseweg een 
diepe sleuf gegraven werd. Duizenden 
arbeiders verplaatsten met de schop 
443.000 kubieke meter grond. De aanleg 
van de spoorkuil betekende een flinke 
aantasting van het landschap en onder-
breking van de helling. Verbindingswe-
gen tussen Amsterdamseweg en Utrecht-
seweg werden onderbroken door het 
‘spoorravijn’ dat gelijkvloerse spoorweg-
overgangen onmogelijk maakte. Er lag er 
eentje in het verlengde van de huidige 
Bergstraat (naar de Bovenbergstraat, niet 
te verwarren met de huidige Bovenbrug-
straat), maar die werd gesloten nadat de 
Zuid-Afrikaanse consul er in 1871 onder 
de trein kwam. Bruggen waren te duur en 
kwamen pas veel later (zoals de ijzeren 
brug tussen Brugstsraat en Bovenbrug-
straat in 1866). 

Spoorlijn en station werden in 1845 
geopend. Tot grote teleurstelling van 
de Arnhemse bevolking liet de ko-
ning wegens keelpijn verstek gaan. De 

Rhijnspoorlijn eindigde destijds in een 
kopstation ruim voor de huidige Zijp-
sepoort. Pas in 1856 werd de lijn door-
getrokken naar Duitsland waarvoor de 
spoordijk moest worden aangelegd.

Stadspaleis
Door de goede treinverbinding met 
West-Nederland werd Arnhem een aan-

gestreken, kocht er grond, verdeelde die 
in percelen en bouwde daarop in eigen 
beheer villa’s. Fromberg was ook aanne-
mer en architect (en kunstschilder). Het 
is overigens niet zeker of Fromberg alles 
zelf ontwierp. Want mogelijk zijn som-
mige ontworpen door zijn rechterhand 
Jan Hendrik Persijn, die eveneens veel 
panden in de wijk bouwde (zie de arti-
kelen van Ad Habets in eerdere Wijk-
contacten). Maar hoe dan ook, hij is van 
groot belang geweest voor de ontwikke-
ling van Arnhem en dit deel van de Bur-
gemeesterswijk. 

Beaulieu
Frombergs eerste grote project in het 
‘vergeten hoekje’ was de villa Beaulieu 
(1852), een buitenplaats met een hoofd-
gebouw, bijgebouwen en een koetshuis. 
Het 2 hectare grote perceel liep van de 
Noordelijke Parallelweg tot de Amster-
damseweg. Later is het gesplitst voor de 
aanleg van de Beaulieustraaat (1875) en 
de Fromberdwarsstraat (1877). De naam 

 E
eind negentiende eeuw wil-
de Arnhem zich ontwikkelen 
tot een woonstad voor wel-
gestelden en ‘Het Haag je van 
het Oosten’ worden’.  De stad 

mikte vooral op mensen die fortuin ge-
maakt hadden in Nederlands-Indië. 
Vastgoedondernemer Thomas Etty had 
in 1885 van baron Willem Frederik van 
Heeckeren tot Enghuizen, de eigenaar 
van Sonsbeek, 15 hectare grond gekocht 
tussen de huidige Zijpendaalseweg, Bur-
gemeester Weertsstraat, Amsterdamse-
weg en Pels Rijckenstraat. In dit ‘Etty-
park’ wilde hij villa’s bouwen. Hij trad 
daarmee in de voetsporen van Hendrik 
Willem Fromberg die aan de overkant 
van de Amsterdamseweg (het ‘verge-
ten hoekje’ van de Burgemeesterswijk) 
al veel eerder een villawijk gerealiseerd 
had. 

Doorlopende helling
De eerste plannen voor bebouwing daar 
werden gemaakt in 1839. In die tijd was 
er nog sprake van één lange doorlopen-
de helling tussen de Amsterdamseweg 
en de Utrechtseweg. De helling bedekt 
met bos en hei gaf een prachtig uitzicht 
over Rijn en Betuwe. Men ging er toen 
vanuit dat de nieuw aan te leggen spoor-
lijn van Amsterdam naar Arnhem vanaf 
Wageningen over de Rijndijk en door de 
uiterwaarden zou lopen met een station 
tussen stad en rivier vlakbij de toenma-
lige haven aan de Boterdijk (de huidige 
‘blauwe golven’). Dat was handig voor de 
overslag van goederen. 

De overheid stak daar echter een stokje 
voor. De provincie wilde vruchtbare 
landbouwgronden langs de rivier sparen 
en de ontginning van woeste gronden op 

Bouwmeester van  
villa’s voor de elite

Het vergeten hoekje van de Burgemeesterswijk (3)

Fromberg en
zijn huizen
Fromberg ontwierp in 
de toen gebruikelijke 
neo-classicistische stijl 
heel wat statige villa’s in 
Arnhem langs de Jans-
binnensingel, Utrechtse-
weg en Velperweg. Ook 
Musis Sacrum (1847) en 
Rosorum (1852) zijn van 
zijn hand, net als de wit-
gepleisterde bebouwing 
aan het Willemsplein. 
Die ontwierp hij als een 
soort stadspaleis als één 
geheel, maar het waren 
zeven woningen. Ze staan 
bekend als ‘Fromberghui-
zen’. 

trekkelijke vestigingsplaats voor wel-
gestelden. Dat gold zeker ook voor ge-
bied ten noorden van de spoorlijn. De 
zuidhelling werd weliswaar onderbro-
ken, maar het uitzicht bleef fantastisch. 
En station, binnenstad en bossen waren 
vlakbij. De uit Kleef afkomstige From-
berg (1812) zag er volop bouwmogelijk-
heden. Hij was in 1840 in Arnhem neer-

Niet het Burgemeestersplein maar de overkant van de Amsterdamseweg 
is de oudste buurt van de Burgemeesterswijk. Met dank aan 
projectontwikkelaar avant la lettre Hendrik Willem Fromberg. 

Duizenden arbeiders 
verplaatsten 443.000 
kubieke meter grond.

Foto boven: De Amsterdamseweg in 1880 met links villa’s Marguerite, Nova 
en Schoonoord. Villa Schoonoord staat op de hoek van de Bovenbrugstraat. 
Foto onder: Het spoorravijn en rechts Huis Beaulieu aan de Noordelijke Parallelweg. 
FOTO’S GELDERS ARCHIEF 
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Beaulieu was gekozen vanwege het ma-
jestueuze uitzicht. Sinds 1992 blokkeert 
het huidige hoofdkantoor van Alliander 
het uitzicht. 

Fromberg bouwde de villa op grond 
van rentmeester Jan Jacob van Braam, 
die hoopte dat koning Willem III het zou 
kopen als gastenverblijf. Van Braam had 
landgoed Bronbeek eerder verkocht aan 
de koning die er een paleisje liet bou-
wen voor zijn Russische moeder Anna-
Paulowna. Toen de koning het niet kocht, 
verkocht Van Braam het aan ondernemer 
R. Stok. Het verhaal dat Beaulieu een 
buitenverblijf van de Oranjes was, klopt 
dus niet. Tot 1908 bleef het in gebruik als 
woonhuis. Toen vestigde de Arnhemsche 
Inrichting voor Ooglijders zich daar. In 
1930 kwam het in handen van de Vrijmet-
selaars die het flink verbouwden en het 
na de oorlog verhuurden aan het district-
stelefoonkantoor. De Vrijmetselaars wil-
den het pand in  1960 laten slopen, maar 
daar gaf de gemeente geen toestemming 
voor. De gemeente kocht het pand en liet 
het door Volkshuisvesting verbouwen tot 
33 appartementen.

Rondom Beaulieu bouwde Fromberg 
meer villa’s. Twee staan er aan de Noor-
delijke Parallelweg. Ook bouwde hij er 
drie langs de Amsterdamseweg op de 
plek waar nu het Cito gevestigd is: de 
villa’s Marguerite, Nova en Schoonoord. 
De laatste twee werden in 1932 gesloopt 
en vervangen door woonhuizen. Villa 
Marguerite fungeerde in de oorlog als 
opvanghuis voor Joodse vluchtelingen. 
Het kreeg bekendheid als ‘Het Jongens-
huis’. In december 1942 werden de 141 
voornamelijk jonge bewoners afgevoerd 
naar Westerbork, Auschwitz en Sobibor. 
Het pand werd in 1952 afgebroken ten 
behoeve van de Sonsbeek-ingang van het 
station.

Diaconessenhuis
Ook in de Bovenbrugstraat bouwde 
Fromberg tussen 1860 en 1865 villa’s. 
In één ervan, een groot pand met drie 
woonlagen, ging hij zelf wonen. Na zijn 
dood in 1882 verkochten zijn erfgena-
men het aan het Nederduits Hervormd 
Diaconessenhuis dat het verbouwde tot 
een ziekenhuis met 24 bedden. Het Dia-

conessenhuis breidde in de jaren daarna 
gestaag uit. Eerst met alle panden aan 
de oostkant van de Bovenbrugstraat en 
met de villa’s Schoonoord en Nova. La-
ter ook aan de overkant van de straat. 
De meeste panden zijn afgebroken toen 
het Diaconessenhuis in 1932 verhuisde 
naar de Van Lawick van Pabststraat. Er 
kwamen woonhuizen voor in de plaats. 

Villa Bethesda is wel behouden ge-
bleven. Het was ooit een dubbel woon-
huis, maar werd in 1885 ingelijfd door 
het Diaconessenhuis, onder meer als 
kinderziekenhuis. Toen het ziekenhuis 
verhuisde zijn er vijf woningen in geko-
men.

Ook Villa Paulina op de hoek met 
de Amsterdamseweg staat er nog. Het 
werd in 1896 opgekocht door het Dia-
conessenhuis en ingericht als rusthuis 
voor oudere dames. Later vestigde het 
particuliere onderwijsinstituut De Boer 
zich in het pand. Achter deze villa liet 
het ziekenhuis een wasserij bouwen. Dat 
gebouw staat er nog. Consultant Mott 
MacDonald is er in gehuisvest. Tussen 
de villa’s Bethesda en Paulina lag Villa 
Cara, het rusthuis voor oudere diaco-

nessen. Het is afgebroken en in 1937 
vervangen door een blok woonhuizen.

De Fromberg?
Fromberg heeft in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een zwaar stempel ge-
drukt op de ontwikkeling van het ‘vergeten 
hoekje’ van de Burgemeesterswijk. Nog tij-
dens zijn leven is er werd er een straat naar 
hem genoemd. En in Musis Sacrum werd 
een zaal naar hem als initiatiefnemer ver-
noemd. Hij was ook maatschappelijk be-
trokken bij de stad. Zo richtte hij in 1852 de 
Vereeniging Handwerksbloei op ter verbe-
tering van de leef- en werkomstandigheden 
van arbeiders en handwerkslieden en ter 
bestrijding van beunhazerij.

Wellicht is het een idee om het ‘verge-
ten hoekje’ van de wijk dat nu geen naam 
heeft, maar wel een duidelijke identiteit 
en een eigen geschiedenis, De Fromberg 
te noemen. Ooit werd het in de volksmond 
ook zo genoemd (net zoals de Burgemees-
terswijk ooit ‘Ettypark’ heette naar de 
projectontwikkelaar.
Henk Donkers

» Met dank aan Ad Habets. 
Bronnen: T. Burgers en J. Vredenberg 
(2015). Sporen naar Arnhem Centraal. 
Uitgeverij Matrijs. C.F.A. Crone en J. Vre-
denberg (2007). De Burgemeesterswijk. 
Wonen op stand bij Park Sonsbeek in Arn-
hem. Uitgeverij Matrijs. Arnhemse monu-
mentenreeks 19. J. Vredenberg (2005). 
Heijenoord en Lombok. Van landgoed tot 
uitbreidingswijk in Arnhem. Uitgeverij Ma-
trijs. Arnhemse monumentenreeks 16.

Snelliusweg 40-3, 
6827 DH Arnhem

tel.: 026 - 442 0801
www.gtollenaar.nl
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Glasz Assurantiën . G.A. van Nispenstraat 45 Arnhem . (026) 442 38 51 

www.glasz.nl
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LUNCHEN, BORRELEN EN 
DINEREN OP DE MOOISTE 

PLEK VAN ARNHEM

Zijpendaalseweg 95 6814 CH Arnhem    Tel.   026 379 98 35   Web   www.brasseriezypendaal.nl   E-mail   info@brasseriezypendaal.nl 

Openingstijden: Woensdag t/m zondag vanaf 11:00 uur (maandag en dinsdag gesloten)

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem
Fromberg bouwde 
Huis Beaulieu als 
gastenverblijf voor 
koning Willem III. 

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

www.gestoldetijd.nl - T. 06 50 57 95 32

Huis Beaulieu in 1911 toen de Inrichting voor Ooglijders er in gevestigd was. 
FOTO GELDERS ARCHIEF
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Zo’n dertig buurtbewoners 
uit de Sweerts de Landas-
straat, Burgemeestersplein 
en Van Lawick van Pabst-
straat gingen tijdens een 
regenachtige zaterdag aan 
het werk om onze wijk nog 
mooier te maken. Met z’n 
allen toverden ze ruim tien 
boomspiegels om in vro-
lijke bloemen- en planten-
perkjes. 
Dankzij het initiatief van 
Mirjam van Buuren en 
Maarten van der Valk en 
met hulp van wijktoezicht-
houder Chris Danen wisten 
de wijkbewoners de regen 
te trotseren en met schop, 
hark en kruiwagen de woes-
te gronden van de boom-
spiegels te veranderen in 
fraaie perkjes. Sommige zijn 
nog wat kaal, maar dankzij 
het plantenzaad van de ge-
meente, de meegebrachte 
dahlia’s en tuincentra in de 
buurt kunnen we deze zo-
mer genieten van nieuwe 
stukjes natuur in de wijk. 
De bewoners die hun boom-
spiegel hebben aangepakt 
krijgen binnenkort een 
groene tegel van de ge-
meente om aan te geven 
dat ze zelf voor het onder-
houd van de boomspiegels 
zorgen. In het najaar levert 
de gemeente, aan wie het 
wil, wilgentenen om daar-
mee de tuintjes een mooie 
afscheiding te geven. 
En om met de woorden 
van Mirjam van Buuren af 
te sluiten: ‘’Zien eten, doet 
eten. Want inmiddels heb-
ben zich alweer andere 
buurtbewoners gemeld die 
hun boomspiegel mooi wil-
len maken.” 
Johan Bosveld

Mooi, 
mooier, 
mooist

FOTO’S TANJA SCHIRICKE



Waar moet het aardvar-
ken naartoe? Het reus-
achtige feestaardvarken 
heeft zijn plek bij Rozet 
na bijna acht jaar verla-
ten en rust nu tijdelijk uit 
in Burgers’ Zoo. De vraag 
is waar het beest aan zijn 
nieuwe leven kan begin-
nen. Uiteraard zijn er tal 
van suggesties: van de 
Schuitgraaf en Malburgen 

tot in de Rijn. Maar die 
plekken zijn volstrekt on-
geschikt. Het aardvarken 
houdt namelijk van savan-
nes en licht beboste ge-
bieden. Kortom, een ge-
bied zoals park Sonsbeek. 
En omdat het aardvarken 
overdag slaapt, kan hij dat 
mooi doen in gezelschap 
van de luierende Lazy 
King.

17

ondertussen in …

Koningin Sarah

De koningin werd 17 mei een halve eeuw oud. 
Dat hebben we geweten: alle Nederlandstalige 
tv-zenders, tijdschriften en kranten bombar-
deerden ons met dat heugelijke feit. Want zoiets 
moet gevierd worden. Ons verheugend op een 
roodwitblauwe zee maakten we een wandeling 
door de wijk. We telden één ouderwetse royalist: 
één vlag hing uit, en nog niet eens met oranje 
wimpel. En dat in het kroonjaar van onze majes-
teitelijke Sarah, driewerf schande!

Tekst en foto’s Johan Bosveld

De stoplichten bij de Zijpsepoort zijn 
voetgangersvriendelijk geworden. Dat 
wordt althans beweerd. Voetgangers zou-
den niet meer veel langer moeten wach-

ten voor rood dan 
auto’s. Eerst zien dan 
geloven, dachten we. 
Met de stopwatch in 
de hand stonden we 
te wachten totdat 
rood groen werd. We 
maakten een top 3. 
Op de eerste plaats 
met 1 minuut en bijna 

22 seconden staat de Sonsbeekweg. De 
tweede en derde plaats waren voor res-
pectievelijk Amsterdamseweg (ruim 1 mi-
nuut en 6 seconden) en Zijpendaalseweg 
(bijna 58 seconden). Auto’s hoefden ge-
middeld minder dan een halve minuut te 
wachten. Hoezo voetgangersvriendelijk?

Bedreigt de 
wolf park 
Zijpendaal?
Het nieuws werd verzwe-
gen. Volgens voormalig 
parkwachter Jeroen Glis-
senaar werd de komst 
vorig jaar van een wolf in 
Park Zijpendaal ‘stilge-
houden om commotie te 
voorkomen’.  Nu wordt er 
wel meer niet aan de gro-

te klok gehangen, maar 
hier gaat het toch om 
een gevaarlijk roofdier? 
Per slot van rekening we-
ten we hoe het afliep met 
drs. P. in zijn trojka. In De 
Gelderlander noemt Glis-
senaar de paniek over 
de wolf echter onnodig. 
Hij is ‘ongevaarlijk voor 
de mens en goed voor 
de natuur, want hij grijpt 
precies de zwakkere her-
tjes’. Stilzwijgend blijken 
onze mooie parken dus 
zelfs voor roofdieren aan-
trekkelijk.

Lekker doorrijden
Het was altijd zo’n heer-
lijk geluid. Een auto die 
vanuit de Izaak Evertslaan 
de Zijpendaalseweg wilde 
oprijden en dat net even 
te snel deed. Dan kraak-
te en piepte de spoiler 
zo lekker over de veel 
te steile verkeersdrem-
pel. De automobilist die 

dat één keer had meege-
maakt, keek een volgende 
keer wel uit. Sinds kort is 
de drempel aangepast aan 
het gemiddelde rijgedrag. 
Dus kan iedereen weer 
lekker vlot doorrijden, 
zonder af te remmen. Nu 
maar hopen dat er geen 
fietsers aankomen.

Aardvarken moet dutje 
doen in Sonsbeek

01:21:85

www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl
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van ‘gebit’ en ‘mens’. Als tandarts is het 
daarom belangrijk om je af te vragen wie 
je voor je hebt. Is de patiënt bijvoorbeeld 
bang voor de tandarts. Een goed gesprek 
helpt dan vaak al veel.”

Jongere garde
Ebbens heeft als tandarts van de ‘jongere 
garde’ ervaren dat in de opleiding tegen-
woordig de nodige aandacht wordt ge-
geven aan het menselijke aspect. Diek-
horst nuanceert: “Maar er zijn natuurlijk 
nog steeds net afgestudeerde tandartsen 
die alleen maar de tanden zien. Die al-
leen gefocust zijn op hun vak. Want dat 
menselijke moet ook in jezelf zitten.” De 
manier waarop Ebbens en Diekhorst met 
hun patiënten omgaan, zorgt er in ieder 
geval voor dat veel mensen in de stoel 
van hun hart geen moordkuil maken. Met 
andere woorden, ze vertellen hun tand-
arts van alles. Diekhorst: “Dan is het wel 
fijn als je dat bij een volgend bezoek nog 
herinnert.”
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 ‘I
k was op zoek naar een praktijk 
ter overname”, vertelt tandarts 
Onno Ebbens (39). “Ik kende Jos 
al een tijdje en onze ideeën sloten 
goed op elkaar aan. Ik heb uitein-

delijk een half jaar als een soort test hier 
gewerkt met de bedoeling om de praktijk 
uiteindelijk over te nemen.” 

In dat half jaar raakte Ebbens ervan 
overtuigd dat dit de praktijk was die hij 
wenste. “Het is kleinschalig, persoonlijk 
en de behandelkwaliteit is van een hoog 
niveau. Interessant is ook dat de prak-
tijk heel breed is wat betreft het aantal 
verschillende behandelingen.” Ebbens 
– sinds vijf jaar tandarts – woont in 
Oosterbeek, dus helemaal vreemd is het 
Arnhemse niet voor hem.

Toen Jos Diekhorst 34 jaar geleden als 
tandarts afstudeerde, viel het niet mee 
om een praktijk te vinden, vertelt hij. 
“Toen ik afstudeerde was er in Nederland 
een overschot aan tandartsen. Daarom 
heb ik eerst een paar jaar in Sussex, 

Engeland gewerkt. Na vier jaar kon ik 
in de Oude Stationsstraat een praktijk 
beginnen. Drie jaar later vestigde ik me 
in park Sonswijck aan de Van Lawick 
van Pabststraat.” Diekhorst koos voor de 
Burgemeesterswijk omdat de praktijk in 
tegenstelling tot die in de Oude Stati-
onsstraat modern was, maar ook omdat 
hij de wijk aantrekkelijk vond om in te 
werken.

Bont gezelschap
Toch is het niet zo dat alle patiënten uit 
de Burgemeesterswijk komen. “Patiënten 
komen zowel uit de stad als daarbuiten”, 
vult Onno Ebbens aan. “We hebben een 
heel divers publiek.” Volgens Diekhorst 
is dat gemêleerde patiëntenbestand juist 
een van de aantrekkelijk kanten van de 
praktijk: “Als patiënten een homogeen 
gezelschap vormen wordt het alleen 
maar saai.”

In de jaren sinds zijn afstuderen is er 

volgens Diekhorst wel het een en ander 
veranderd in de tandartspraktijk. Niet 
alleen op het gebied van techniek en in-
strumenten, maar ook op het gebied van 
specialisatie en differentiatie, “hoewel 
het principe van de tandheelkunde niet 
zo heel veel zijn veranderd.” Diekhorst: 
“Wel wordt tegenwoordig vaker naar 
een specialist verwezen, ook omdat daar 
tegenwoordig veel meer mogelijkheden 
voor zijn. Tegelijkertijd zie je dat tandart-
sen differentiëren, dat wil zeggen dat ze 
bijvoorbeeld alleen wortelkanaalbehan-
delingen doen.” 

Ten opzichte van vroeger is echter 
meer veranderd. Bijvoorbeeld wat betreft 
de houding van de tandarts ten opzichte 
van zijn patiënt. Om het heel cru te zeg-
gen: de moderne tandarts ziet de persoon 
in zijn stoel niet meer uitsluitend als een 
‘mond vol met tanden’. Diekhorst: “Het 
begint er al mee dat patiënten hun eigen 
tandarts kiezen. Als ze eenmaal in onze 
stoel zitten is dat als een combinatie 

Tandartsen Jos Diekhorst en Onno Ebbens samen in nieuwe praktijk

‘De patiënt 
is geen 
mond met 
tanden’

Tandarts Jos Diekhorst had 
sinds 1998 zijn eigen praktijk 
in Sonswijck. In april heeft hij 
zijn praktijk overgedragen aan 
Onno Ebbens, maar hij is niet 
helemaal weg. Twee dagen in 
de week staat hij nog over de 
behandelstoel gebogen.

Naar Nepal
Naast zijn werk als op-
leider in Nijmegen en 
tandarts in Arnhem is 
Jos Diekhorst ook lid van 
de NOHS (Netherlands 
Oral Health Society). De 
NOHS stuurt regelmatig 
tandartsen en mondhy-
giënisten naar Nepal om 
daar als vrijwilligers de 
mondzorg te verbeteren.

Fors tekort
Jos Diekhorst en Onno 
Ebbens vrezen de ko-
mende jaren een forst 
tekort aan tandartsen. 
Volgens hen worden er 
veel te weinig tandart-
sen opgeleid, terwijl wel 
elk jaar veel tandartsen 
met pensioen gaan; naar 
schatting van ABN gaat 
zo’n 40 procent van het 
huidige aantal tandart-
sen de komende jaren 
met pensioen. “Dat wordt 
echt een probleem”, zegt 
Diekhorst. Het Ministerie 
van Volksgezondheid wil 
het tekort deels oplossen 
door het overdragen van 
taken aan bijvoorbeeld 
mondhygiënisten. De po-
ging om het tekort op 
te lossen door het toe-
laten van tandartsen uit 
het buitenland is intus-
sen een stuk lastiger ge-
worden door de strenge 
taaleisen.

De aanwezigheid van twee generaties 
tandartsen in één praktijk is volgens 
Ebbens en Diekhorst een voordeel. Eb-
bens: ,,Daardoor heb je een soort spar-
ringpartner met wie je lastige zaken kunt 
doorspreken. Want iemand van 93 kan 
hetzelfde probleem hebben als iemand 
van 18 jaar, maar dan is het toch prettig 
als je aan elkaar kunt vragen ‘hoe zou jij 
dit aanpakken?’.”

Jos Diekhorst werkt sinds 1 april nog 
maar twee dagen per week in zijn oude 
praktijk, die nu overigens Tandartsprak-
tijk Sonswijck heet. “Ik vroeg mij af wat 
ik nog voor ambities voor de toekomst 
had. Toen kreeg ik ruim anderhalf jaar 
geleden de mogelijkheid om les te gaan 
geven aan Radboud UMC in Nijmegen. 
Dat had ik eind jaren ‘80 ook al eens ge-
daan en daar had ik goede herinneringen 
aan. Werken met studenten ligt me wel. 
In de masterkliniek begeleid ik ze in hun 
opleiding met echte patiënten.”
Johan Bosveld

Twee generaties tand-
artsen in Tandarts-
praktijk Sonswijck:  
links Onno Ebbens, 
rechts Jos Diekhorst. 
FOTO JOHAN BOSVELD
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Park Sonsbeek heeft flink 
wat nieuwe aanplant 
gekregen. Dat moet ook 
wel. Oude en zieke bomen 
en struiken moeten worden 
vervangen en tijdens een 
hevige storm sneuvelen ieder 
jaar tientallen bomen. Een 
niet complete opsomming.

 D
e nieuwe aanplant varieert van 
jonge bomen tot struiken die vaak 
prachtig bloeien. Zoals de rodo-

dendrons die achter de Tellegenbank 
zijn geplant. Het betreft de rhododen-
dron calendulaceum (foto 1) die oor-
spronkelijk uit Noord-Amerika afkomstig 
is. In ons land is de plant ook wel bekend 
als vlamazalea, die in tegensteling tot zijn 
naam ook wel witte bloemen draagt.  

Ook uit Noord-Amerika, maar vooral 
uit Canada komt de mammoetboom. 
De boom heeft geschiedenis geschre-
ven als de grootste boom te wereld en 
we kennen hem vooral onder zijn naam 
reuzensequoia, officieel de sequoia-

dendron giganteum. Een boom die wel 
95 meter hoog kan worden en dan een 
omtrek bereikt van meer dan 30 meter. 
Bekend zijn de foto’s van een Canadese 
boom waar een weg doorheen leidt. 
Een sequoia kan meer dan 3000 jaar 
oud worden, dus de jonge bomen aan 
de voet van de Stadsvilla kunnen nog wel 
een tijdje mee.

Tegenover de sequoia’s is Gelderse 
roos aangeplant (foto 3). De Gelderse 
roos bloeit op dit moment waardoor 
de officiële naam viburnum opulus 
(sneeuwbal) ook meteen duidelijk is. De 
bessen die in het najaar aan de struik 
komen, zijn geliefd voedsel voor veel 
vogels. Overigens is de naam Gelderse 
Roos misleidend. Het blad dat in het 
wapen van Gelderland voorkomt en dat 
de naamgever is, bleek in werkelijkheid 
mispelblad.  

Europese oorsprong
Even verderop, in het hertenkamp, 
staan bomen die een Europese oor-
sprong hebben. De zilverlindes (foto 4) 
groeien van origine in Hongarije tot aan 
Oekraïne. De Duitse botanicus Conrad 
Moench gaf de boom (die 25 meter hoog 

kan worden) in de achttiende eeuw zijn 
Latijnse naam tilia tomentosa, vernoemd 
naar de harige bloemtuilen.

De familie Brantsen plantte drie zo-
geheten levensbomen aan de rand van 
het grasveld bij kasteel Zijpendaal. In 
Sonsbeek zijn jonge levensbomen ge-
plant naast het hertenkamp (foto 5). De 
snelgroeiende thuja occidentalis kwam 
als zaadje in 1536 vanuit Canada naar 
Nederland. De boom dankt zijn naam 
aan het feit dat in de zestiende eeuw 
scheepsbemanningen er een soepje van 
kookten om geen scheurbuik te krijgen. 
Zodoende overleefden ze zonder verse 
groente en fruit de scheepsreis. 

Bij de ingang naar het Sonsbeek Pa-
viljoen aan de Zijpendaalseweg is een 
keurig groepje struikkastanjes aange-
plant (foto 6). De aesculus parviflora 
Walter oftewel de herfstpaardenkastanje 
is oorspronkelijk een uit Noord-Amerika 
afkomstige heester, die een paar meter 
hoog kan worden en dan ook flink in 
de breedte uitgroeit. In juli en augus-
tus krijgt de kastanje zijn mooie witte 
bloemkaarsen, waar vlinders en hom-
mels op af komen.  
Johan Bosveld  

Park Sonsbeek verjongt met struiken en bomen
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 1 2

3 4

5  6

FOTO’S JOHAN BOSVELD  

20

FOTO’S AD HABETS

Het statige huis Amsterdamseweg 104/104a dateert van eind 19e eeuw. Er aan vast 
staat het spiegelbeeld van dit pand. Meer van dit soort grote huizen stond hier maar 
die werden in de jaren dertig van de 20ste eeuw - voor de bouw van nieuwe etagewo-
ningen - gesloopt. In het pand bevinden zich momenteel meerdere appartementen.

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

verliefde kijk op de wijk



232322

 ‘W 
e hebben lopen pie-
keren wat we nog wel 
konden doen”, vertelt 
Tjeerd Kootstra, lid 
van de kunst- en cul-

tuurcommissie. “Als we de bewoners 
geen activiteiten kunnen bieden, bren-
gen we de cultuur naar de mensen toe, 
bedachten we. Een kunstwerkje leek ons 
een mooi plan.” 

De kunstcommissie wilde samenwer-
ken met jonge kunstenaars en kwam uit 
bij Fillip Studios, opgericht door Roos 
Meerman en Tom Kortbeek. De studio 
ontwikkelt artistieke concepten, doet 
design onderzoek en werkt samen met 
onder andere musea, universiteiten, 
kunstopleidingen en het bedrijfsleven. 
Ze ontwikkelde bijvoorbeeld de Kozie, 
een kussen speciaal voor mensen met 
dementie. Als je het aait komt er geluid 
uit.

Brievenbuskunstje
Tjeerd kende Roos al en hij vindt haar 
werk erg inspirerend. ,,Ik heb haar ge-
vraagd en ze wilde het graag doen.” Roos 
was blij met de opdracht. “Zeker! Maar 
het was wel een hele klus”, vertelt ze la-
chend. “Het ging om vijfhonderd kunst-
werkjes en we kregen een tot twee 
maanden de tijd, dat was een flinke uit-
daging.” De werktitel van het project was 
‘een brievenbuskunstje, want het kunst-
werk moest door de brievenbus kunnen. 

“We proberen in al onze projecten 
verwondering op te roepen”, zegt Roos 
Meerman. “We gebruiken hedendaagse 
technologie, maar met een eigen hand-
schrift.” Niels Stuiver maakte een com-

Corona gooit roet in het eten van jubilerende wijkvereniging

Ondanks lockdown toch twee cadeaus voor bewoners

Kunst- en architectuurroute  
voor drie wijken en drie parken

 O
ok Matthew Pyatt van de jubile-
umcommissie zag hoe corona het 
wijkjubileum saboteerde. “Het 

jubileumfeest in de Stadsvilla werd een 
paar keer uitgesteld en ging uiteindelijk 
niet door en ook al onze andere acti-
viteiten voor de wijkbewoners en hun 
kinderen werden afgelast. Wat moet je 
dan om nog enigszins het jubileum le-
vend te houden?” 

Matthew kwam in contact met Theo 
Brink van de Stichting Kunst in de Pu-
blieke Ruimte in Arnhem. Theo houdt 
van fietsen en van beeldende kunst en 
vatte na zijn pensionering het plan op 
om alle kunst in de Arnhemse openbare 
ruimte vast te leggen. Het resultaat is het 
lijvige boek Arnhem uit de kunst. 

Maar daar bleef het niet bij. Voor ver-
schillende wijken maakte Theo aparte 
kunstroutes. En wat zou er dan mooier 
zijn om alle wijkbewoners een kunstrou-
te door onze wijk aan te bieden, stelde  
Matthew aan Theo Brink voor. Besloten 

werd om ook de wijkverenigingen van 
de Transvaalbuurt en de Hoogkamp te 
polsen. Zij reageerden enthousiast en nu 
ligt er een route waarin Theo Brink maar 
liefst 92 beelden en architectonische 
hoogstandjes in de drie wijken én in de 
parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden 
Bodem op een rij heeft gezet. 

Het maken van de route van de route 
was een leuke klus, volgens Theo. Zo 
trof hij aan de Izaak Evertslaan een 
gesloten Diaconessenkerk. “Maar na-
dat ik aanbelde bij de kerk kwam de 
beheerder, die aan de overkant van de 
straat woont, even kijken of hij mij kon 
helpen.” Terwijl de beheerder naar huis 
terugging, mocht Theo de kerk in en 
kreeg hij de volledige vrijheid om rond 
te kijken en te fotograferen. “Als ik klaar 
was kon ik de deur achter me dichttrek-
ken en moest ik hem maar een seintje 
geven. Zeer gastvrij.” 

Speurzin
Soms werd ook een beroep gedaan op 
zijn speurzin. Zo zijn in de route zijn 
twee beelden opgenomen uit de serie 
‘Pietre in Olanda’. Het derde beeld uit 
de serie staat in Presikhaaf. Maar in het 
boekje Dichter in Arnhem in beeld uit 
2008 wordt gemeld dat het derde beeld 
bij Rosorum aan de Amsterdamseweg 
staat. “Het beeld bij Rosorum bleek er 
niet meer te staan. Ik kwam er na lang 
zoeken achter dat het niet een beeld uit 
de serie was, maar een illegaal kunstwerk 
dat de Arnhemse kunstenaar Arif Algan 
daar neergezet heeft. Toen het gebied 
naast Rosorum door de gemeente werd 
opgeknapt, heeft de kunstenaar het ver-
wijderd.”

Desondanks is in de route wel een 
beeld van Arif Algan opgenomen (zie 
foto). Het is ook nog eens een van de 
favoriete beelden van Theo. “Ik vind het 
een mooi beeld en wil er graag de aan-
dacht op vestigen, omdat het een werk 
is waar je gemakkelijk aan voorbijloopt”, 
vertelt Theo Brink. Dat zal de deelne-
mers aan de route dus niet gebeuren.
Hanneke Nagel

» De kunst- en architectuurroute ver-
schijnt binnenkort en zal in de Burge-
meesterswijk, de Transvaalbuurt en de 
Hoogkamp huis aan huis verspreid wor-
den. Het kunstwerk Itero is al verspreid, 
maar er zijn nog exemplaren beschikbaar. 
Wie lid wordt van de wijkvereniging krijgt 
er een cadeau, zolang de voorraad strekt 
natuurlijk.
» Meer informatie op www.fillipstudios.
com en www.arnhemsekunst.com

Veel activiteiten van de 
wijkvereniging vielen 
afgelopen jaar door corona 
in het water. Het spetterende 
jubileumfeest en ook de 
andere jubileumactiviteiten 
gingen niet door. Maar 
de kunstcommissie en de 
jubileumcommissie wilden 
allebei toch iets voor de  
wijk doen.

Roos Meerman met de ontwerpen voor het kunstwerk Itero. FOTO TJEERD KOOTSTRA Theo Brink bij het beeld ‘Met alle respect’ 
van Arif Algan bij de Rijksgebouwendienst 
aan de Pels Rijckenstraat. 
FOTO JOHAN BOSVELDputerprogramma waarin een lijn zijn weg 

zoekt in een rechthoek. Dat resulteerde 
in een patroon dat doet denken aan 
hoogtelijnen op landkaarten. Door het 
programma op vijfhonderd willekeurige 
momenten stop te zetten, ontstonden 
vijfhonderd verschillende patronen. 

Het uitzoeken van het materiaal had 
nog aardig wat voeten in de aarde. Roos: 
“We hebben geëxperimenteerd met 
verschillende materialen. Uiteindelijk 

Vertegenwoordigers van de drie wijken bij het startpunt van de kunstroute. 
FOTO JOHAN BOSVELD

kwamen we uit bij het Arnhemse bedrijf 
Refelt dat panelen maakt uit gerecyclede 
petflessen.”  De patronen werden met 
een computergestuurde laser uitgesne-
den uit het materiaal. En zo kregen dit 
voorjaar alle leden van de wijkvereniging 
Itero cadeau.  

Tjeerd Kootstra: “Iedereen heeft een 
uniek exemplaar, maar allemaal bij el-
kaar vormen ze één kunstwerk dat de 
wijk verbindt.”
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deren aan werk. Maar na de Tweede 
Wereldoorlog was er weinig toekomst 
voor zijn veertien kinderen. Daarom 
emigreerde hij in het jaar dat hij 65 werd 
met zijn vrouw en twaalf van zijn veertien 
kinderen naar Canada. Mijn vader zou 
ook meegaan, maar bleef uiteindelijk hier 
omdat hij de ouderlijke boerderij kon ko-
pen. Echt wennen aan Canada kon mijn 
opa niet. Hij is vijf keer terug geweest en 
logeerde dan bij ons op de boerderij. Zo 
heb ik hem toch goed leren kennen. 

Burgemeesterswijk
“We gingen in 1976 aan de Zijpendaal-
seweg wonen, tegenover de watermolen. 
Mijn schoonvader had een huis gekocht 
waar hij ook zijn advocatenkantoor wilde 
vestigen. Wij kregen de eerste verdieping. 
Het was de tijd waarin melkboer Sieper-
man uit de Burgemeester Weertsstraat 
de flessen melk nog op de stoep zette. 
Boodschappen deden we bij de Albert 
Heijn in het pand waar nu de verloskun-
digen zijn gevestigd. De Burgemeesters-
wijk als wijk zei me toen niks; een wijk-
vereniging was er niet. Twee jaar later 
kochten we ons eerste eigen huis op de 
Paasberg. Maar in 1989 zijn we weer te-
rugverhuisd omdat we meer ruimte wil-
den met onze drie kinderen. Voor wei-
nig geld kon je toen nog een groot huis 
kopen. De wijk was enigszins verloederd 
en er was veel verkeersoverlast. Alle ver-
keer van Nijmegen naar Utrecht, inclusief 
vrachtwagens ging toen nog door onze 
wijk. Als je de lakens buiten droogde, 
kwamen ze onder de roetdeeltjes te zit-
ten. Onze kinderen waren weliswaar blij 
met het grotere huis, maar niet met de 
buurt. Er woonden weinig leeftijdgeno-
ten en op straat spelen was er door de 
verkeersdrukte niet bij.

“In de 32 jaar dat we in de Burgemees-
ter Weertsstraat hebben gewoond, is 
de wijk erg veranderd. Veel huizen zijn 
opgeknapt en er zijn meer gezinnen met 
kinderen komen wonen. De ‘verkantori-

sering’ is omgeslagen in ‘ontkantorisering’. 
De openbare ruimte is opgeknapt en de 
verkeersoverlast is sterk verminderd. De 
sociale cohesie in de wijk is ook flink ver-
beterd, mede dankzij de wijkvereniging. 
De wijk is weer een gewilde buurt gewor-
den. Daardoor vliegen de huizenprijzen 
de pan uit en is de buurt alleen betaal-
baar geworden voor hoge inkomens, 
Randstedelingen en vastgoedjongens die 
grote woningen opsplitsen in studio’s en 
appartementen of ze ‘verkameren’.

Verhuizen
 “We verhuizen nu naar een wijk die min-
der één wijk is dan de Burgemeesters-
wijk. Sterrenberg/Hoogkamp/Gulden 
Bodem heeft minder een eigen identi-
teit en karakter. Het heeft ook geen echt 

centrum en is voor zijn voorzieningen 
aangewezen op de Burgemeesterswijk. 
Toch verhuizen we omdat we op een rus-
tiger plek willen wonen. Gelukkig blijft 
de Burgemeesterswijk vlakbij.

Vallen met de fiets
“Ik zit ruim 50 jaar op de racefiets. In 
al die jaren ben ik drie keer flink geval-

len. De eerste keer in 1979.  In het don-
ker knalde ik op een bromfietser die aan 
de verkeerde kant de brug afkwam. De 
bromfietser wilde de benen nemen. Ik 
probeerde tevergeefs nog zijn verzeke-
ringsplaatje van de brommer af te trek-
ken. Hij liet me gewond achter. Ik pro-
beerde de aandacht van auto’s te trekken 
maar pas de chauffeur van de laatste bus 
nam me mee en bracht me naar het zie-
kenhuis. Onze vakantie ging niet door. 
Achteraf maar goed ook want mijn vrien-
din bleek zwanger te zijn. 

“Later ben ik in een afdaling van de 
Posbank over de kop geslagen. Fiets to-
tal loss. En ik ben in Nijmegen nog een 
keer over de kop geslagen toen ik hard 
moest remmen voor een overstekende 
voetganger. Ik sloeg met mijn hoofd te-
gen het asfalt en brak mijn jukbeen op 
vier plaatsen. Van het smartengeld heb 
ik een nieuwe carbon racefiets gekocht.

Mamil (middle-aged 
man in lycra)
“Toen ik 50 jaar geleden met wielrennen 
begon, had ik een wollen koersbroek met 
een zeem van geitenleer, die je moest in-
vetten met gele uierzalf. Toen kwamen 
de lycra koersbroeken met een antibac-
teriële kunstleren zeem. Wat een voor-
uitgang en wat een genot! In de NRC 
Handelsblad heb ik nog een ode aan de 
lycra koersbroek geschreven. Sommige 
mensen vinden ze echter niet om aan te 
zien. In Nieuw-Zeeland zijn ze een tijd 
verboden geweest op terrassen vanwege 
de vermeend erotische uitstraling. 

Wijkcontact
“Ik heb me twaalf jaar met veel plezier 
voor ons wijkblad ingezet. In het begin 
dat we hier woonden was het een beet-
je een kleurloos blaadje, letterlijk en fi-
guurlijk. Toen ik in de redactie kwam was 
het al een aardige wijkkrant die daarna 
verder verbeterd is. Inmiddels is het 
een blad waar we trots op mogen zijn. 

Opa
“Ik ben inmiddels opa van vijf leuke 
kleinkinderen, maar bij het woord opa 
moet ik toch vooral aan mijn eigen groot-
vader denken. Hij is een van mijn hel-
den. Hij werd geboren in 1886 in een arm 
boerengezin op de rand van De Peel. Na 
de Eerste Wereldoorlog trouwde hij en 
kwamen er kinderen. Toen de zesde ge-
boren moest worden kreeg zijn vrouw 
longontsteking. Terwijl ze stervende 
was, bracht ze haar laatste kind ter we-
reld, maar ook dat stierf. Moeder en baby 
zijn samen in één kist begraven. 

 “Mijn opa hertrouwde met de vrouw 
die het gezin kwam helpen. Uiteindelijk 
kwamen er nog negen kinderen bij. Opa 
was heel creatief in het overeind houden 
van het gezin. Zo kocht hij 6 hectare hei-
de in De Peel en ontgon die eigenhandig 
met de schop. Hij bouwde een nieuwe 
boerderij van zelfgebakken cementste-
nen. In dat huis ben ik geboren. 

“Op zijn weinige grond begon hij fruit 
te kweken. Daarmee hielp hij zijn kin-

Eindredacteur Henk Donkers verhuist en neemt afscheid

Henk Donkers (68) neemt 
na twaalf jaar afscheid 
als eindredacteur van het 
Wijkcontact. Hij woont – 
met een kleine onderbreking 
– sinds 45 jaar in de 
Burgemeesterswijk. Deze 
zomer verhuist hij naar 
de Gulden Bodem. Een 
terugblik op onze wijk en 
op Wijkcontact in negen 
trefwoorden. 

‘De Burgemeesterswijk 
blijft gelukkig dichtbij’

De scheidende eindredacteur is een verwoed verzamelaar van atlassen. FOTO JOHAN BOSVELD

In de Burgemeesters Weertsstraat (waar Henk woonde) viel aan het eind van de Twee-
de Wereldoorlog een V1-bom. Op de puinhopen verschenen de huidige appartemen-
ten. FOTO MARC PLUIM

 ‘In Nieuw-Zeeland 
waren fietsbroeken 
op terrassen verboden 
vanwege de erotische 
uitstraling’



» De allereerste reactie die we kregen op 
onze oproep voor geslaagde eindexa-
menkandidaten kwam van een moeder 
die meldde dat haar dochter eindexa-
men havo deed. Helaas moest zij een 
herkansing maken, waardoor de uitslag 
te laat kwam om nog mee te kunnen ne-
men op onze pagina´s met geslaagde 
jongeren uit de wijk. Hopelijk slaagt ze 
alsnog voor haar examen. Wat de ande-
re reacties opleverden, kunt u zien op 
pagina 8 en 9 van dit nummer.

» Een bijzondere e-mail kwam van Ot-
to Dijkstra. Hij liet ons weten dat in het 
huis van voormalig eindredacteur 
Henk Donkers (zie voor een interview 
met Henk de pagina’s 24, 25 en 27) aan 
de Burgemeester Weertsstraat, familie 
van hem gewoond heeft.  
Dina van Heumen en Hendrikus Ohms, 
een zus en zwager van zijn opa, woon-
den er van 1924 tot 1930. De zus is twee 
keer getrouwd geweest. De oudste zoon 
uit haar eerste huwelijk werd een be-
roemd bollenkweker in Amerika, Johan-
nes Scheepers. Een dochter uit haar 
eerste huwelijk was de bekende opera-
zangeres Elisabeth Cornelia Ohms.
Bij het vorige nummer van onze wijk-
krant was een brief bijgesloten over het 
lidmaatschap van de wijkvereniging. 

» Een wijkbewoner schreef ons dat hij 
heeft uitgezocht of hij betalend lid is. 
Hij ontdekte dat hij al jaren in februa-
ri 6,81 euro betaalt aan de wijkvereni-
ging. Dat bedrag komt overeen met 15 
oude guldens. Inmiddels is er contact 
geweest met de bewoner. Hij blijft lid en 
betaalt nu de gebruikelijke contributie 
van 10 euro.
Hanneke Nagel

WAT U ONS LIET WETEN

Lezersreacties
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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.

Dankzij het blad heb ik de wijk goed le-
ren kennen. Ik heb me aangemeld bij de 
wijkkrant. Daarvoor moest ik me in de 
wijk verdiepen, alert zijn op wat er speel-
de en bij veel mensen op bezoek gaan 
voor interviews. Als je een wijk goed 
wilt leren kennen, ga voor de wijkkrant 
schrijven! Om dezelfde reden heb ik me 
nu aangemeld bij het wijkblad De Pen-
seelstreek.

Spanje
,,Spanje is het land waar we het vaakst 
op vakantie geweest zijn omdat mijn 
schoonmoeder er lange tijd woonde, en 
omdat je er prachtig kunt fietsen en wan-
delen. Mijn schoonmoeder is inmiddels 
overleden, maar het huis is in de familie 
gebleven. Nu we met pensioen zijn gaan 
we er vaker en langer heen.

Verslaafd aan grafieken
“Ik heb in het Wijkcontact regelmatig 
gebruik gemaakt van grafieken, maar ik 
ben geen ‘grafieken-fetisjist’. Als weten-
schapsjournalist vind ik echter dat jour-
nalistieke verhalen goed onderbouwd 
moeten zijn. Als ik iets opschrijf kijk ik 
altijd een denkbeeldige lezer in de ogen 

die mijn bewering niet voor zoete koek 
slikt, maar overtuigd wil worden. Cijfers, 
grafieken, voorbeelden, kaarten en foto’s 
helpen daarbij. Ik heb op de universiteit 
35 jaar schrijfcursussen gegeven aan stu-
denten en promovendi. Ik hamerde altijd 
op ‘evidence, evidence’. Schrijven is de 
balans zoeken tussen generaliseren en 
specificeren/concretiseren. Als een al-
gemene bewering niet geconcretiseerd 
wordt is het geen goed artikel. Als er ach-
ter een voorbeeld geen algemener ver-
haal zit trouwens ook niet.

Atlassen
“Wij hadden thuis op de boerderij in Bra-
bant geen boeken. Naast ons woonde een 
broer van mijn opa die mij als kind in de 
Kleine Bosatlas aanwees waar mijn opa 
naar toe geëmigreerd was.  Op de lagere 
school was aardrijkskunde mijn lieve-
lingsvak dankzij een fantastische onder-
wijzer. Uiteindelijk kreeg ik voor Sinter-
klaas de Grote Bosatlas. Dat was mijn 
eerste boek en heel lang het enige. Hier 
ligt de kiem voor mijn latere studie ge-
ografie. Ik heb altijd veel in atlassen ge-
bladerd. Je kunt er fantastische, virtuele 
ontdekkingsreizen in maken. Ik ben een 
verzamelaar geworden, heb een kleine 
5 meter aan atlassen in mijn boekenkast 
staan (de grootste weegt 9 kilo), ben er 
over gaan schrijven en heb meegewerkt 
aan de totstandkoming van atlassen. Een 
hele serie Bosatlassen over Nederland, 
water, energie, voedsel, veiligheid en 
duurzaamheid. Atlassen vertellen niet 
alleen zelf verhalen maar bieden ook 
ingrediënten voor verhalen, zoals mijn 
oudoom dat vroeger deed.”

Henk Donkers probeert met een paar fietsmakkers een klimtijdrit in de wijk uit. 

FOTO JOHAN BOSVELD

‘Als je een wijk goed 
wilt leren kennen, 
ga voor de wijkkrant 
schrijven!’



28 29

gens aanzienlijk uitbreidde. Dat deed hij 
overigens met geld van zijn vrouw Eliza, 
de schatrijke dochter van de Amsterdam-
se bankier John Williams Hope. Bij van 
Heeckerens overlijden werd zijn vermo-
gen geschat op 28 miljoen gulden, voor 
die tijd een onmetelijk fortuin. 

Het koetsje rijdt in de richting van 
de stad. Het komt klaarblijkelijk uit de 
poort van het landgoed Sonsbeek. Die 
poort bevond zich toen nog aan de Zij-
pendaalseweg, recht tegenover het huis 
midden links. Dat huis was een T-vormige 
boerderij die ook dienst deed als tapperij. 
Na gedane arbeid kwamen de boeren er 
samen. Bij de boerderij werden ook de 
jaarlijkse veilingen van hakhout, gras en 
tiendgewassen gehouden. Het huis stond 
op de plek waar tegenwoordig de dubbele 
woning met huisnummers 97 en 99 staat. 

Achter het huis lag een lange repelak-
ker (een reepvormige akker) met een 
S-vorm, vandaar misschien de naam van 
het grondstuk: De Slang. De akker die de 
tekenaar voor zich had grensde daaraan. 
Hij was breder en langer dan De Slang 
en eveneens gebogen. De vorm moet een 
bepaalde aantrekkingskracht op Cou-

wenberg hebben uitgeoefend. Want ook 
de schilder William Hogarth noemde de 
S-lijn de ‘line of beauty’ en men moet er-
kennen dat de gebogen lijn in het midden 
van de tekening bekoorlijk werkt. Zulke 
gebogen lijnen in het landschap zijn het 
resultaat van menselijk handelen zonder 
dat de makers zich ervan bewust zijn. 
Ook nu nog zijn daar voorbeelden van: 
wandelaars nemen ter hoogte van de Van 
Pallandtstraat nemen de kortste weg door 
het veld naar het bruggetje over de beek. 
Het loopspoor dat zij hebben gemaakt 
is niet recht zoals men zou verwachten, 
het slingert.

Correcte afbeelding
‘Gezigt op het landhuis Sonsbeek’ is to-
pografisch en perspectivisch correct. 
Op de kadasterkaart van 1832 is de ak-
ker van de tekening precies aan te wijzen. 
Het was een van de langste percelen in 
het gebied en reikte van de Zijpendaalse 
weg tot de Amsterdamse weg (zoals ze 
toen werden genoemd). De akkers maak-
ten deel uit van de zogenaamde Buidel-
tiend. Ze waren tiendplichtig. Het zoge-
heten tiendrecht berustte bij de baron. 

Een tiende van de opbrengst van de lan-
derijen ging naar hem. 

De op de prent ingetekende koren-
schoven kunnen een verwijzing zijn 
naar dit tiendrecht. De schoven moesten 
vroeger netjes in rijen worden opgesteld. 
Elke tiende schoof werd gemerkt met 
een tak. Die kwam de tiendhebber toe. 
Met de Tiendwet van 1907 kwam er ove-
rigens een einde aan de tiendplicht.

Als je het standpunt van de tekenaar 
projecteert naar de huidige situatie kom 
je uit op de stoep voor rijwielhandel 
Roelofs, halverwege de Burgemeester 
Weertsstraat. Anders dan de toenmalige 
veldweg maakt de huidige straat een 
flauwe bocht naar links, maar over het 

geheel genomen kun je zeggen dat de 
veldweg een voorbode van de Burge-
meester Weertsstraat was. 

1892
Ook op de andere afbeelding is het huis 
Sonsbeek te zien, nu vanuit een iets ande-
re positie. Het eigenlijke onderwerp van 
de foto zijn de wegen op de voorgrond. 
Het zijn de ruwe bouwstraten rond het 
plantsoen in de van Pallandtstraat. Er 
staan al bomen langs de weg, maar ver-
der is er nog niets gebouwd. De foto is 
genomen vanaf de Van Lawick van Pabst-
straat ter hoogte van het huidige huisnum-
mer 47-49. 

Onder aan de helling naar de (niet zicht-
bare) Zijpendaalseweg staat slechts één 
gebouw waarvan alleen de kap met wolfs-
eind (de korte kant van het schilddak) te 
zien is. Dat pand lag aan de hoge kant van 
de Zijpendaalseweg. Dwars erachter stond 
nog een flinke schuur, ook met wolfsdak. 
De nok is nog juist zichtbaar. 

Tot 1885 woonde hier het gezin van 
Arnold Mulder, rentmeester van Sons-
beek. Het was een opvallend groot ge-
bouw. De lange, aangebouwde schuur 

diende voor de opslag van tiendgewassen 
die in de oogstmaand vanuit de omstreken 
werden aangevoerd. Het rentmeestershuis 
werd in 1904 afgebroken om plaats te 
maken voor de nieuwbouw van het dub-
bele woonhuis Zijpendaalseweg 67-69. 
Althans, er werd tot voor kort gedacht 
dat alles was afgebroken. Maar toen ik 
onlangs een bezoek bracht aan de rech-
terhelft van het dubbele huis, dat de naam 
‘De Houtsnip’ draagt, liet bewoner Edzard 
Gelderman mij de kelder zien. Tot mijn 
verrassing zag ik daar een oude gewelf-
kelder van het rentmeestershuis. Men 
vond hem blijkbaar te zwaar om te slopen. 
Deze kelder is het laatste bouwwerk dat 
nog herinnert aan het agrarisch verleden 
van de helling boven de Zijpse weg. 

Begijnemolen
De grote kap links van de tiendschuur is 
van een schuur die naast de Begijnemolen 
stond. Later kwam daar het aquarium van 
de forellenkwekerij van de Heidemij, waar 
tegenwoordig Grand Café Aan de Beek in 
zit. De schuur rechts is de huidige Molen-
plaats. Ernaast stond een hooimijt, waar-
van het silhouet zich aftekent tegen het 
water van de beek. Aan de horizon zie je 
rechts van de boomgroep de molen van 
Klarendal en de hoge bebouwing aan de 
Apeldoornseweg op de hoek met de Nij-
hoffstraat. Omdat die bebouwing dateert 
van 1891 en de eerste woning in de bocht 
naar het Burgemeestersplein van 1894 nog 
niet gebouwd is, kan de foto worden ge-
dateerd omstreeks 1892.

De eerste bouwstraten van de Burge-
meesterswijk werden al in 1886 aangelegd, 
maar met de huizenbouw wilde het niet 
vlotten. De nieuwe buurt moest een villa-
park worden en werd algemeen aangeduid 
als het Ettypark, naar de initiatiefnemer, 
de Engelsman Thomas Etty. Ik denk dat 
veel Arnhemmers de bouwrijpe helling 
destijds spottend het ‘empty park’, het 
lege park, noemden. Pas na Etty’s dood 
in 1904 kwam de bouw goed op gang.
Ad Habets

» In een volgend artikel de bijzondere om-
standigheden die Willem van Heeck eren 
in 1884 noopten tot verkoop van dit ge-
bied.

 D
e eerste prent die we hier 
tonen is ‘Gezigt op het land-
huis Sonsbeek na bij Arnhem’, 
getekend door Abraham Cou-
wenberg en gegraveerd door 

zijn broer Hendrik. Het ‘gezigt’ dat ze 
laten zien is gedateerd op 1835. Tezamen 
met de elf andere prenten werd de map 
met stadsgezichten in 1838 door Isaac 
Anne Nijhoff in Arnhem uitgegeven. De 
prenten waren ook los te koop. 

De gebroeders Couwenberg waren be-
gaafde schilders en tekenaars. Abraham 
was hoofdonderwijzer aan de Teeken-
school Kunstoefening in Arnhem, de 
voorloper van de latere kunstacademie. 
Van de prent bestaat ook een potlood-
schets, maar dan zonder korenschoven, 
aardappelrooiers en de landloper. Deze 
laatste elementen zijn later voor de le-
vendigheid toegevoegd, niet heel geluk-
kig want de schaal van de figuren klopt 
niet. 

Op de prent is het hoogzomer. Het 
landgoed wordt op zijn voordeligst ge-
presenteerd met zonovergoten akkers 
en weiden en oogstende boeren. Trek de 
lijnen in het landschap door en je ziet ze 
samenkomen in de witte villa die midden 
in de tekening oplicht. Het geheel straalt 
voorspoed uit.

 
Koetsje
Het koetsje, wat meer op de achter-
grond, verwijst naar de eigenaar van dit 
alles, baron Hendrik Jacob Carel Johan 
van Heeckeren van Enghuizen die leef-
de van 1785 tot 1862. Hij is de man die 
Sonsbeek in 1821 kocht en het vervol-

Oude gravures tonen onze wijk in 1835 en 1892

Van kale helling met boeren tot het ‘empty park’

In 1838 verscheen er een 
album met gravures en 
tekeningen van twaalf 
stadsgezichten van Arnhem. 
Het album geeft een prachtig 
overzicht van onze wijk 
rond die tijd. Een wijk die 
nog nauwelijks bebouwd 
was en waar boeren en 
het landhuis Sonsbeek 
het beeld bepaalden.

De prent ‘Gezigt 
op het landhuis 
Sonsbeek straalt 
voorspoed uit.

Gezicht op Sonsbeek, omstreeks 1835 Gezicht op Sonsbeek, omstreeks 1892 BRON: GELDERS ARCHIEF
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e afgelopen drie zomers wer-
den planten en bomen ge-
tergd door langdurige hitte en  
droogte. Je zou haast denken 
dat Darwin ons weer eens 

wilde herinneren aan zijn theorie van ‘A 
struggle for life is a survival of the fittest’. 
De wet van de sterksten als overlevers 
ten koste van de zwakke individuen. In 
principe is het altijd zo geweest. Talloze 
ziektes hebben aanvallen gepleegd op de 
mens, op dieren en op planten. 

Het zou volgens wetenschappers al-
lemaal te maken hebben met een flinke 
temperatuurstijging. En als we daar met 
ons allen geen oplossing voor weten te 
vinden krijgen we te maken met een 
enorme stijging van de waterspiegel, met 
polen die verdwijnen. Kortom, er is werk 
aan de winkel. 

Maar ondanks alles is de natuur grillig. 
Want het lijkt wel alsof zij er genoegen 
in beleeft ons de stuipen op het lijf te 
jagen door die jaren van hitte en droogte 
plotseling af te wisselen met een totaal 
ander gezicht. Door alle regen in het 
voorjaar begonnen we ons af te vragen 
of de sombere voorspellingen wel klop-
pen. We raakten in  verwarring: behalve 
nat, was de meimaand ook nog eens 
veel kouder dan  gemiddeld, zelfs met 
een volle graad verschil. Waarmee maar 
weer eens blijkt dat de natuur lak heeft 
aan onze statistieken. Soms krijg ik het 
gevoel dat de natuur menselijke trekken 
heeft, eigenschappen die ons mensen zo 
uniek maken, kleur geven, want uitein-
delijk doet ook de natuur wat ze wil.

We waren zo’n meimaand met ijskoude 
nachten en plensbuien bijna ontwend. 
Heel verrassend. De natuur liep een paar 
weken achter, was in zijn schulp ge-
kropen, durfde nog niet onder de dikke 
winterdeken vandaan te komen, alsof ze 
bang was om verrast te worden door een 
plotselinge verandering. 

Maar eindelijk kruipt de zon uit zijn 
winterjas, betovert ons met een groene 
wereld. Vogels fluiten als vanouds, bou-
wen nesten. Nijlganzen tonen trots hun 
jongen, een grote bonte specht bezoekt 
ons balkon, mensen mogen weer naar 
terrassen. De wereld explodeert en 
behalve de vogels zie je overal andere 
dieren tevoorschijn komen. Toch heeft 
mijn meest bijzondere voorjaarsherin-

nering te maken met de regen en de 
kou. 

Speelse marter 
Het begon met een filmpje dat ik twee 
weken geleden kreeg toegestuurd en dat 
gemaakt was door de vormgever van dit 
blad, Bruno Heemskerk. Hij trof tussen 
de buien door een speelse marter aan 
op het trottoir voor de Bakermat. Het 
beestje bleek weinig angst te bezitten en 

trok zich weinig aan van enkele mensen 
die hem aanschouwden. Toen het weer 
begon te regenen ‘besloot’ hetzelfde 
beestje naar het Artilleriepark te gaan 
om een schuilplaats te zoeken. Maar de 
kortstondige zonneschijn werd al snel af-
gewisseld door pikzwarte luchten waar-
uit  bakken regen vielen. Tja waar moet 
je heen als marter? Het beestje ‘besloot’ 
naar het Artilleriepark te gaan om een 
schuilplaats te zoeken.

Terwijl ik onze berging opzocht om 
kranten te dumpen in de kliko zag ik 
het beestje langs onze voordeur lopen. 
Hij was drijfnat en zocht een droge plek 
onder onze carport. Het moet een soort 
aha-erlebnis voor hem geweest zijn: ‘ge-
lukkig, een droge plek’. Hij kroop onder 
mijn auto en even dacht ik: ’Zou mijn 
auto de lekkerste kabels hebben?

Moordenaar
Ik bukte en zag het beestje zitten, drijf-
nat. Hij keek een beetje zielig, zo van: 
‘Ik mag hier toch zeker wel even blijven 
zitten?’’. In niets leek hij op de meedo-
genloze moordenaar zoals hij beschre-
ven wordt. Hij kon zijn imago helemaal 
niet waarmaken. Hij bleef dichtbij mij 
zitten. Ik probeerde het beestje weg te 
jagen door ‘kssssssssst’ te roepen. Hij 
bleef echter zitten, dacht waarschijnlijk: 
‘Ik ben toch zeker geen poes?’ Eigenlijk 
genoot ik van onze ontmoeting. Ik houd 
immers intens van dieren? Ik vermoed 
dat het beestje erg jong was, nog onbe-
kend met gevaar. Heel onschuldig keek 
hij me aan en kwam zelfs naar me toe, 
niet agressief maar om als het ware tege-
moet te komen aan mijn verzoek  a.u.b. 
weg te gaan. Ik had hem kunnen aaien, 
maar deed het niet. Hij was zich waar-
schijnlijk  nog niet bewust van zijn be-
ruchte imago van predator? Preda be-
tekent prooi. Ik raakte  in verwarring, 
kreeg een ambivalent gevoel door mijn 
optreden. ‘Wegjagen en houden van’ 
zijn contrasterende gevoelens. Uitein-
delijk bleef  ik achter met het gevoel van 
een ontwapenende ontmoeting: voor 
het eerst een marter te ontmoeten van 
zo dichtbij, een beest dat nog onschul-
dig in de wereld stond, dat nog niet wist 
dat mensen hem weleens kwaad zouden 
kunnen doen.
Jaap van den Berg

Een ontmoeting tussen de buien door
Natuur in de wijk

Mijn meest bijzondere 
voorjaarsherinnering 
heeft te maken met  
de regen en de kou.

FOTO’S BRUNO HEEMSKERK

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



Smeerlapperij
Laten we eerlijk zijn: de mond-
kapjes hebben waarschijnlijk 
bijgedragen aan het voorko-
men van corona. Maar de na-
sleep van het gebruik is minder 
verheffend. Wie door onze wijk 
wandelt wordt geconfronteerd 
met het ene na het andere 
weggegooide exemplaar. Som-
mige zien er nog als nieuw of 
ongedragen uit, andere zijn ver-
anderd in goor uitziende lap-
pen met elastiekjes. Het is het 
zwerfvuil van 2021. 

FOTO’S EN TEKST JOHAN BOSVELD


