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inhoud

 U zag hem vast wel 
staan, dat méér dan 
manshoge, holle blok 

beton. Stond daar gewoon 
bij de apotheker plompver-
loren te zijn. Het zou best 
het binnenste van een ex-
tra vuilcontainer kunnen 
zijn. Eindelijk actie van de 
gemeente om de regelmatige vuilnis-
belt naast de al bestaande containers 
grondig aan te pakken. Niks vuilnis-
oplossing. Nadat handige mannen met 
zwaar materieel de bak waterpas in de 
grond hadden laten zakken bleek het 
‘t inwendige van een glascontainer te 

zijn. Dat er in de Burgemees-
terswijk stevig wordt ingeno-
men wist ik al. Niet alleen reli-
gieuze feestdagen worden hier 
uitbundig gevierd. De twee 
er al langer staande glasbak-
ken kunnen - zeker in feest-
maand december - hun werk 
nauwelijks aan. De stoep naast 

de bakken verandert dan in een fles-
senzee. Welnu, we gaan het zien met 
Kerstmis en Nieuwjaar. Drie flessen-
bakken bij een farmaceut. Voor hoofd-
pijn kope men daar een aspirientje. 
Hoe cynisch is dat. 
Kees Crone

kees’ cursiefje
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 N
a een lange periode van beperkingen, zijn we blij dat 
we na de zomer de draad van activiteiten vanuit onze 
wijkvereniging weer hebben kunnen oppakken. Vanaf 

september zijn de maandelijkse themaochtenden weer her-
vat, zijn er ‘warme’ wijklunches van start gegaan (als opvolger 
van de eerdere wijkdiners) en komen ook de andere commis-
sies weer bij elkaar om hun plannen verder in te vullen.

Medio september hielden we in wijkcentrum Bakermat een 
wijk-ontmoetingsmiddag. Wellicht door het té mooie nazo-
merweer was de opkomst van wijkbewoners wat beperkt, 
maar de mensen die er wel waren, hebben een leuke middag 
gehad en de geschiedenis van onze wijk en haar bijzondere 
bebouwing nog wat beter leren kennen. 

En we gaan de wijk ook weer een stukje groener maken. 
Dankzij de gemeente Arnhem mogen we op 30 oktober een 
mooie boom aanplanten op het terrein tussen de Molen-

plaats en het Watermuseum, aan de 
Zijpendaalseweg. De boom is het ca-
deau van de gemeente bij ons 40-jarig 
bestaan als wijkvereniging. Wethouder 
Bob Roelofs (bijna-buurtbewoner!) zal 
meehelpen bij het planten. Vorig jaar 
kon de aanplant nog niet doorgaan, dit 
jaar gelukkig wel. 

En datzelfde geldt voor het bezoek 
van Sinterklaas met zijn Pieten aan 
onze wijk. Vorig jaar moest hij een 
keertje overslaan, maar dit jaar werkt 
onze feestcommissie er aan om op 20 
november de ontvangst, de rondtocht 

door de wijk en de afsluiting in de Bakermat weer tot een 
groot feest voor de kinderen en hun ouders te maken.

Dit najaar gaan we ook gebruiken om het volgende jaar 
alvast goed voor te bereiden. De commissies en het bestuur 
denken na over wat we willen gaan doen en wat dat allemaal 
mag gaan kosten. We zijn blij dat de gemeentelijke subsidie 
voor onze wijkvereniging flink wordt verhoogd. De gemeente 
vraagt ons vooral in te zetten op actieve wijkcommunicatie 
(dat doen we al via Wijkcontact, nieuwsbrief en website) 
en op steun aan spontane bewoners-initiatieven (denk aan 
straatfeesten, boekenkastjes en boomspiegels).

Hebt u nog goede voorstellen op dat laatste punt? Laat het 
ons weten, dan nemen we die mee in de begroting voor 2022. 
Al die plannen en de begroting gaan we dan met u bespreken 
tijdens de Algemene Ledenvergadering, die we volgend jaar 
wat eerder dan anders willen gaan houden. We denken aan 
februari of maart, dus zeker in het eerste kwartaal. Meer 
daarover kunt u lezen in het volgende nummer van Wijkcon-
tact. 
Gerard Slag, voorzitter

Wat gaan we vol-
gend jaar doen?
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We zijn weer begonnen
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Op 15 september werden in Arnhem zes-
tien nieuwe struikelstenen (Stolperstei-
ne) gelegd voor de voormalige woningen 
van slachtoffers van de Holocaust. 

Sinds 2018 heeft Arnhem al 29 Stol-
persteine gekregen. In onze wijk werden 
stenen geplaatst voor de Van Pallandt-
straat met de namen en overlijdensja-
ren van Nathan Herman Hartog (37), zijn 

Herinneringen aan de Holocaust

Het zit er op voor de Sonsbeek expositie. 
Nadat alle kunstwerken in september 
waren verdwenen was het de beurt aan 
de tuinlieden om het park weer in ‘ou-
de glorie’ te herstellen, waar dat nodig 
was. Bij Huis Zijpendaal verdween het la-
byrint van lege Grolsch-kratjes, waarna 

een op die plek flink stuk kale zandgrond 
verscheen. Nog dezelfde maand werd 
het platgetreden terrein opgeploegd en 
opnieuw met gras ingezaaid. De laatste 
stand van zaken is dat de eerste gras-
sprieten inmiddels zijn verschenen.
Johan Bosveld  

Gras vervangt bierkratjes

In het vorige nummer van Wijkcontact 
zijn in het artikel ‘Geslaagd!’ de foto’s 
van Jip van de Geijn en Maarten van 
Dijk verwisseld. Onze excuses aan de 
beide heren. Hieronder de teksten met 
de juiste foto’s.

Verlaat verjaars-
cadeau voor de wijk

RECTIFICATIE

Jip van de Geijn (19)slaagde 
aan het Thomas a Kempis Col-
lege voor gymnasium. 
Door corona had hij een tur-
bulent jaar totdat in januari de 
lessen op school weer door 
gingen. Hij gaat psycholo-
gie studeren in Nijmegen en 
heeft daar ook al een kamer gevonden. 
Deze zomer gaat hij zijn nieuwe woonplek 
verkennen en intussen werken bij AH. Hij 
denkt genoeg tijd over te houden voor re-
laxen.

Maarten van Dijk (17) is aan 
het Thomas a Kempis Colle-
ge geslaagd voor vwo (NG-
NT). Hij gaat in Delft Civiele 
Techniek studeren. Dat het 
een brede studie is spreekt 
hem aan. Jip is meteen na de 
examenperiode met vrienden 
naar Griekenland geweest. Op de terug-
reis kreeg hij op het vliegveld het tele-
foontje dat hij geslaagd is.

Vorig jaar bestond onze wijkvereniging 40 
jaar. De gemeente Arnhem heeft ons als 
‘verjaardagscadeau’ de aanplant van een 
jongvolwassen boom toegezegd. Dat kon 
vorig jaar vanwege de corona-beperkingen 
nog niet doorgaan, maar dit jaar kan dat 
gelukkig wel. 

Op zaterdagmiddag 30 oktober zal wet-
houder Bob Roelofs helpen bij de aan-
plant van deze ‘herinneringsboom’ op 
het terrein tussen de Molenplaats en het 
Watermuseum aan de Zijpendaalseweg.

Het bestuur van de wijkvereniging 
nodigt alle wijkbewoners graag uit om 
daarbij aanwezig te zijn. De boomplant 
zelf is omstreeks 15.00 uur. Daarmee 
maken we onze wijk weer een stukje 
groener en krijgen we een tastbare herin-
nering aan het 40-jarig bestaan van onze 
wijkvereniging.
JB

echtgenote Clara Hartog-Cohen (35) en 
hun zoon Philip Jacques Hartog (11). Ze 
werden op 16 april 1943 vermoord in het 
vernietigingskamp Sobibor.

Voor de woning aan de Zijpendaalse-
weg 1d zijn stenen gelegd voor Izaak Kan 
(78) en zijn huishoudster Antje Jeanette 
van Blijdestijn (55). Zij stierf 27 november 
1942 in Auschwitz, hij op 16 april 1943.
JB

Hij komt, hij komt!
Na een lange tijd waarin veel leuks niet 
doorging vanwege corona, is de Feest-
commissie blij te melden dat de Goed-
heiligman en zijn Pieten weer naar de 
wijk komen voor de jaarlijkse optocht! 
Op 21 november om 10.30 uur start de 
optocht vanaf De Bakermat. De Sint 
gaat daarna via Izaak Evertslaan, Van La-
wick van Pabststraat en de G.A. van Nis-
penstraat weer terug naar de Bakermat. 
Daar worden samen liedjes gezongen, 
kunnen vragen aan Sinterklaas gesteld 
worden en is er wat lekkers te snoepen!

Coördinator 
stelt zich voor
Het wijkcentrum De Bakermat heeft 
sinds kort een coördinator. 

Op de website van De Bakermat noemt 
Nanette Kübler-van Hunnik  de rol van 
coördinator bij De Bakermat ‘een mooie 
uitdaging’. Voor Nanette is de baan in het 
wijkcentrum een bijzondere cearrières-

witch: Ze werkte sinds 
haar zestiende werk ik 
in de horecabranche, 
maar “de mogelijkheid 
om een wijkcentrum uit 
te bouwen tot een brui-
sende wijkvoorziening 
heeft mij zeer enthousi-

ast gemaakt. Dat is ook de reden dat ik 
de overstap heb gemaakt.”

Nanette wordt “blij van de uiteenlopen-
de activiteiten, zoals concerten, bar en 
huiskamer, maar ook van vergaderingen, 
bruiloften, geboorte en afscheid. Ik word 
enthousiast van de diversiteit.” 
JB

FOTO JOHAN BOSVELD
  

FOTO JOHAN BOSVELD  

Foute entreeprijzen 
On Score
In de folder van het muziekprogramma 
2021-2022 in De Bakermat staat een fout 
in de toegangsprijzen van On Score. Het 
kerstconcert (19 december) en het zo-
merconcert (19 juni 2022) zijn namelijk 
niet gratis. De toegangsprijs voor beide 
concerten is aan de zaal 10 euro voor vol-
wassenen en 5 euro voor kinderen tot 13 
jaar. De ticketverkoop wordt door On 
Score zelf verzorgd.  
» Zie www.onscore.nl
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Wie afgelopen zomer door de wijk wan-
delde zag behalve mooie en minder 
mooie voortuinen ook heel wat planten 
buiten de tuinen. Onkruid noemen we 
dat meestal omdat het niet netjes ach-
ter een hek of tuinafscheiding staat. 
Maar een betere naam is ‘wilde plan-
ten’: planten die we niet zelf hebben 
neergezet, maar die door verwildering, 
verwaaid zaad of bijna spontaan ergens 
groeien.

De ervaring leert dat het herkennen van 
zo’n plant zorgt voor meer waardering. En 
waardering zorgt er weer voor dat we het 

‘onkruid’ wat vaker laten staan of in ieder 
geval selectiever verwijderen. In sommige 
steden gaan buurtbewoners zelfs zo ver 
dat ze met krijt de namen bij de planten 
schrijven.

Los van dat educatieve aspect is er nog 
een reden om zorgvuldiger met de wilde 
planten om te gaan. De vele honderden 
wilde plantensoorten die in ons landen 
groeien, hebben elk een eigen betekenis 
in de natuur. Vrijwel allemaal spelen ze 
een rol in de voedselketen. Vogels eten 
de zaden, rupsen kunnen niet zonder 
brandnetels om uit te groeien tot vlinder. 
En dan is er nog het verkoelend effect 

van de begroeiing en het vasthouden en 
reguleren van regenwater.

Dankzij handige apps – zoals PlantNet 
en ObsIdentify) kan zelfs de grootste 
plantenleek vrijwel elke plant determi-
neren. En het leuke van die apps is dat 
ze meteen de nodige informatie over het 
‘onkruid’ geven. Dus wie op weg is naar 
de Albert Heijn of naar de slijter kan on-
derweg nog wat leren van de Nederlandse 
wilde plantenpracht, zoals bijgaande 
foto’s bewijzen. En zo’n app is ook handig 
als je twijfelt of een plant in de tuin daar 
hoort of dat het een ‘wilde indringer’ is.
Johan Bosveld

Onkruid bestaat niet 

Kamille.

Klein springzaad.

Kleine ratelaar.

Ossetong.

Schijnpapaver.

Stinkende gouwe.

Zwarte nachtschade.
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annex woonruimte van een 72-jarige, al-
leenstaande man. Zijn naam is Henk van 
der Ploeg. Hij vertelt dat hij daar al sinds 
1977 woont en werkt. 

“Hier woonde en werkte pottenbakker 
Wim Fiege boven garagebedrijf Tiemens. 
Die overleed plotseling op 63-jarige leef-
tijd. Een leerling van hem tipte mij en 
vroeg of deze ruimte iets voor mij was. 
Zo ben ik hier terecht gekomen. Na Tie-
mens kwam tuinmeubelzaak Laheij; nu 
woon ik boven Pets Place.”

Eén oor
Henk van der Ploeg is geboren in Arn-
hem-Zuid waar hij ook opgroeide. Zijn 
vader was musicus en bracht het tot eer-
ste trompettist in Het Gelders Orkest 
(HGO). Vader was afkomstig uit een ge-
slacht van herenboeren in het Land van 
Maas en Waal. In die kringen werd vol-
gens Henks moeder veel binnen de fa-
milie getrouwd met soms inteelt als ge-
volg. Het feit dat Henk met slechts één 
oor geboren werd weet zijn moeder daar 
aan. Een oom van vaderskant miste ook 
een oor. Door deze opvallende afwijking 
was Henk een buitenbeentje. En doordat 
hij minder goed en maar aan één kant 
hoorde, bleven zijn leerprestaties op 

school onder de maat. “Ik was ook wel 
eens oost-Indisch doof”, zegt hij grap-
pend. “Als het me goed uitkwam deed ik 
soms alsof ik iets niet gehoord had. Ook 
had ik al vroeg ‘verkeerde vrienden’, vol-
gens mijn moeder. Daardoor kwam ik in 
het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs 
(VGLO) terecht.”

Na het VGLO ging Henk als spoeler 
van reageerbuisjes en ander glaswerk 
aan het werk in het laboratorium van 
kunstvezelfabriek Enka. Via zijn broer, 
die op de HBS zat, kwam hij in aanra-
king met jongens die tekenden en naar 
de kunstacademie gingen. Henk wilde 
daar eigenlijk ook wel heen, maar miste 
de vereiste vooropleiding. Daarom ging 
hij op de avondacademie teken- en 
schilderlessen volgen, waarna hij twee 
jaar later alsnog werd toegelaten tot de 
dagopleiding ‘vrij tekenen, schilderen 

en grafiek’ van de Academie voor Beel-
dende Kunsten in Arnhem, de voorloper 
van ArtEZ. In 1976 rondde hij zijn oplei-
ding af en was hij officieel kunstenaar 
van beroep. Een jaar later betrok hij zijn 
atelier aan de Amsterdamseweg, waar hij 
ook ging wonen. Nu, na 44 jaar woont hij 
er nog steeds, voor een groot deel tus-
sen de spullen en in het interieur van de 
overleden pottenbakker.

Gouden bedje
“Als kunstenaar kwam ik in het gouden 
bedje van de BKR terecht”, vertelt hij, de 
Beeldende Kunstenaars Regeling. ,,Als je 
bij de gemeente op tijd voldoende kunst-
werken inleverde, kreeg je in ruil daar-
voor een inkomen.” De kunstwerken 
kwamen terecht bij overheidsinstellin-
gen en later via de kunstuitleen ook bij 
particulieren. “Veel van mijn schilderijen 

en litho’s hebben zo een bestemming ge-
vonden”, aldus Van der Ploeg.

Wat schilderde hij zoal? “Veel archi-
tectuur, zoals de Rijnbrug en het oude 
NS-station. En huizen waar ik vanuit 
mijn keuken tegenaan keek, dus ook veel 
achterkanten van huizen in de buurt. La-
ter ook veel vrouwenfiguren.” Zijn atelier 
hangt er vol mee en de werken zijn nog 
steeds te koop.

Uitpuilende depots
In 1987 werd de BKR afgeschaft. “Te-
recht”, vindt Van der Ploeg. “De depots 
van het Rijk en de gemeenten puilden 
uit. Het maatschappelijk klimaat veran-
derde en de BKR werd gezien als een 
regeling voor profiteurs en leeglopers. 
Ik wil niet beweren dat de kwaliteit van 
een kunstwerk afhankelijk is van de tijd 
die er aan besteed is, maar voor de BKR 

 T
ussen het appartementen-
complex op de hoek Amster-
damseweg/Bakenbergseweg 
en Pets Place, de winkel voor 
dierbenodigdheden, is een 

doorgang naar een parkeerplaats. Een 
hoge, ijzeren trap waaraan lakens te 
drogen hangen leidt daar naar het atelier 

De markante 
verschijning 
van Henk van 
der Ploeg

BIJZONDERE WIJKBEWONER

Regelmatig kom ik een markante persoonlijkheid 
tegen: een fragiel ogende, wat oudere man, 
enigszins excentriek gekleed, altijd met een hoed op 
en een stok in zijn hand. We groeten elkaar, maar 
het kwam nooit tot een echte kennismaking. Tot hij 
me onlangs aansprak en bij hem thuis uitnodigde.

‘In ruil voor 
kunstwerken 
kreeg je een 
uitkering.’

Henk van der Ploeg 
in zijn atelier aan de 
Amsterdamseweg.
FOTO’S HENK DONKERS
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maakte het niet uit of een kunstenaar er 
één dag of vele maanden aan gewerkt 
had.

“Na de afschaffing van de BKR kon 
je je eigen werk weer ophalen. Van mij 
was een derde verkocht  (of verdwenen), 
twee derde kwam dus weer terug in mijn 
atelier. Dat was wel frustrerend en geen 
stimulans om nieuw werk te maken. Je 
kon nog wel doorgaan als kunstenaar 
maar dan moest je met een goede boek-
houding bewijzen dat je er enigszins mee 
in je levensonderhoud kon voorzien, an-
ders moest je omscholen. Later voerde 
minister Brinkman de WIK in, de Wet 
Inkomenssteun Kunstenaars. Je kreeg 
vier jaar inkomenssteun om een renda-
bele kunstenaarspraktijk op te bouwen. 
Dat lukte mij niet. Zo kwam ik in de bij-
stand terecht. Doordat ik een erfenis en 
bijverdiensten uit een krantenwijk niet 
had opgegeven, haalde ik me een hoop 
financiële ellende op de hals. Daarom sta 
ik nu financieel onder curatele en is mijn 
broer bewindvoerder.”

Loopproblemen
Van der Ploeg vertelt het allemaal met 
een glimlach en een zekere blijmoedig-
heid. “Dankzij mijn krantenwijk kwam 
ik in contact met mijnheer Avis op de 
Hoogkamp, die voorzitter was van de 
kunstcommissie van de Akzo. Hij organi-
seerde een expositie van mijn werk, wat 
weer tot verkopen leidde. Mijn kranten-
wijk leverde ook andere opdrachten op.”

Schilderijen en litho’s maken doet Van 
der Ploeg niet meer. Er staat nog wel een 
drukpers in zijn atelier, maar hij mist de 
kracht om die te bedienen. Zijn looppro-
blemen verhinderen hem te schilderen. 
Hij moet doorlopend houvast zoeken, 
aan zijn stok of aan meubilair. Ik vraag 
hem of die loopproblemen ook aange-
boren zijn. “Nee”, zegt hij. “Ze zijn een 
gevolg van slechte gewoontes. Daardoor 
heb ik een klapvoet gekregen. Ik loop 
moeilijk maar ga wel elke dag naar bui-
ten, zij het beperkt.”

Schrijver
Hij beperkt zich nu tot schetsjes en aan-
tekeningen in schriften. Hij laat er wat 
zien. Schrijven en voordragen uit eigen 

CHAOS!

Uit deze chaos werd ik geboren
Als een weergaloos dier.
Ten prooi aan alles verslindende monsters
Verdedigd en geborgen door de allerliefste
Van alle moeders.
Dezelfde die mij losliet
Toen de tijd rijp was
En ik maak een duizelingwekkende val
Terwijl ik wanhopig om me heen grijp.

Verlos mij.

(Uit: De hondse hond)

werk zijn een oude liefde van hem. In de 
jaren ’80 verwierf hij er lokaal enige faam 
mee.  ’Op Henk van der Ploeg kan iede-
re organisator van poëtische happenings 
bouwen’, schreef een lokale krant over 
een poëzieavond in het Arnhems Proef-
lokaal. Als Henque van der Ploeg schreef 
hij het libretto van de opera Kermen (een 
melige verwijzing naar ‘Carmen’ van Bi-
zet) die in de Spiegeltent werd opge-
voerd door ‘De zingende broertjes’ Me-
ric en Vince de Vries, de zonen van zero-
kunstenaar Herman de Vries. Daarnaast 
schreef hij een roman (De zestiger jaren 
man), maar daar kon hij geen uitgever 
voor vinden. 

Samen met beeldend kunstenares Han-
ny Ramaer maakte hij het monumentale 
boek De hondse hond, een combinatie 
van proza en poëzie van Van der Ploeg 
en droge-naald-etsen van de Arnhemse 
beeldend kunstenares Hanny Ramaer. 
Schrijver Thomas Verbogt loofde in een 
recensie in de Gelderlander zijn proza als 
‘zeer intrigerend’ en ‘voortdurend verras-
send’. Volgens Verbogt beschikt Van der 
Ploeg over ‘een rijke fantasie en een ver-
nuftig, meeslepend associatievermogen. 
Hij is in staat alledaagse aangelegenhe-
den een heel vervreemdende context te 
geven, terwijl hij grote, verder reikende 
thema’s als vanzelfsprekend presenteert. 
[…] Hij schrijft over de eenling in de hem 
verwarrende wereld, over het labyrint dat 
het bestaan is …’. 
Henk Donkers

Altijd met een stok in de hand. Rechts: De achterkant van huizen zoals Van der Ploeg ze schilderde. FOTO’S HENK DONKERS
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Er klinkt weer muziek in De Bakermat

De Muziekcommissie van De Baker-
mat heeft het eerste programma voor 
het komende seizoen gepresenteerd. 
De concertreeks bestaat uit tien con-
certen en een serie open podia. Mede 
dankzij de komst van een concertvleu-
gel hebben zich veel musici uit de om-
liggende wijken aangemeld om een con-
cert te geven. Dit eerste programma be-
staat daarom vooral uit muziekmakers 
van eigen bodem.

Het komende seizoen is vooral ook een 
‘proefseizoen’ waarin de Muziekcommis-
sie zoveel mogelijk wil uitproberen voor 
zoveel mogelijk wijkbewoners. Daarbij  
geldt het voorbehoud dat rekening moet 
worden gehouden met mogelijke beper-
kende corona-maatregelen.

De eerstvolgende concerten zijn op 
de zondagen 17 december (European 
Friends Baroque Orchestra), 24 oktober 
(Ensemble Nadaillac van Lidy Boessen-
kool), 28 november (Kleinkoor Vocare), 
12 december (benefietconcert met Eric 
Vloeimans en Florian Weber( zie kader) 
en het jaar sluit af met op 19 december 
een kerstconcert door koor On Score. 

Muziekseizoen 
De Bakermat 
van start

Naast de zondagmiddagconcerten wordt 
er regelmatig een Open Podium gehou-
den in de Van Gogh zaal en wel op dins-
dagavonden 7 december, 8 februari en 
5 april. Aanvang: 19.30 uur. Amateurmu-
zikanten zijn van harte uitgenodigd om 
daar van zich te laten horen. Aanmel-
dingen bij Niek Bakker via niek.bakker@
kpnmail.nl.
Johan Bosveld

» Actuele informatie over de concerten en 
de kaartverkoop is te vinden in de concer-
tagenda op de website van de Bakermat: 
www.wijkcentrumbakermat.nl.

Boeken en 
kunstwerken komen 
er weer aan
Het ziet er naar uit dat er dit najaar 
weer een echte Boeken- en Kunstmarkt 
in De Bakermat komt. Niemand ver-
wacht dat corona opnieuw roet in het 
eten gooit en mocht het zo zijn dat het 
aantal bezoekers toch beperkt moet 
worden, dan overweegt de organisatie 
de boekenmarkt ook op 11 en 12 no-
vember te houden. 

De Boekenmarkt is woensdag 10 en za-
terdag 13 november beneden in de Van 
Goghzaal. De boekenverkoop heeft de 
afgelopen 15 jaar door de hoogwaardige 
inbreng van wijkbewoners een goede 
naam opgebouwd. De organisatie van 
de markt wil die kwaliteit graag over-
eind houden om met de opbrengst van 
de verkoop een maatschappelijk steentje 
bij te dragen. De opbrengst was de afge-
lopen jaren voor goede doelen in de stad 
en voor het wijkcentrum. Dit jaar komt 
het accent te liggen op de inrichting van 
het wijkcentrum

Wijkbewoners die nog boeken, platen, 
cd’s en dvd’s voor de verkoop willen 
aanbieden, kunnen dat doen op iedere 
maandag van 10 tot 12 uur aan de Izaak 
Evertslaan. 

Ook telefonisch kan een afspraak 
worden gemaakt bij Tjissie Clif-
ford (4439160) of Jan Siert Wiersema 
(4420720).

Dit jaar gaat dus ook de Kunstmarkt 
weer door. Zaterdag 13 november is de 
zesde editie van de jaarlijkse kunstver-
koop. Op deze verkoopexpositie is werk 
te zien van meer dan dertig kunstenaars, 
van wie de helft nog niet eerder deelnam 
aan deze Kunstverkoop. De kunstenaars 
exposeren met een bijzonder gevarieerd 
aanbod in diverse disciplines. 
Johan Bosveld

» Meer informatie over de Kunstmarkt via 
Ineke de Vries, plmdevries52@gmail.com
De Kunstverkoop en Boekenmarkt zijn 
van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken in het 
Wijkcentrum De Bakermat, Izaak Evert-
slaan 11 in Arnhem.

In de kerkzaal wordt weer gezongen
Het waren de eerste echte optredens na zo’n anderhalf jaar corona-ellende. Tijdens 
de Open Monumentendag op 11 oktober konden de bezoekers van de voormalige 
Diaconessenkerk genieten van verschillende koren en instrumentale muziek. Een 
van de koren was Vocare, die in de oude kerkzaal fraaie klanken liet horen.
FOTO JOHAN BOSVELD

De muziekcommissie van De Bakermat 
heeft voor zondag 12 december twee be-
nefietconcerten georganiseerd door trom-
pettist Eric Vloeimans en pianist Florian 
Weber. Een deel van de opbrengst van de 
kaartverkoop is bestemd voor het wijk-
centrum, vandaar dat de entreeprijs wat 
hoger is. 
De extra inkomsten zijn bedoeld om de 
Rembrandtzaal (de voormalige kerkzaal) 
geschikt te maken voor multifunctioneel 
gebruik. Daarvoor moet onder meer wor-
den geïnvesteerd in professionele voorzie-
ningen op het gebied van licht en geluid, 
akoestiek en vergroting van het podium.
De concerten van Eric Vloeimans en Flo-
rian Weber beginnen om 14.00 uur en 
om 16.30 uur. Tickets kosten 45 euro en 
zijn online te bestellen via www.wijkcen-
trumbakermat.nl. Bij die prijs is inbegre-
pen een gezellige nazit met een goed glas 
wijn, exclusieve hapjes en een ‘meet & 
greet’ met de musici. Bovendien is er kans 
om een doos Benefiet-wijn te winnen die 
na afloop wordt verloot! De wijn wordt be-
schikbaar gesteld door Wijnkoperij Henri 
Bloem, die daarnaast ook een speciale 
sponsoractie houdt om bij te dragen aan 
de inrichting van de Rembrandtzaal. 
Het Benefietconcert wordt verder mede 
mogelijk gemaakt door Albert Heijn en 
Annemieks Hoorstudio.
Johan Bosveld

Benefietconcert met Eric 
Vloeimans en Florian Weber

De eerste tentoonstelling in De Baker-
mat is net afgelopen als dit nummer van 
Wijkcontact verschijnt. De tentoonstel-
ling is georganiseerd door Paulien Ari-
ens, die door het bestuur van De Baker-
mat gevraagd is zich te buigen over de 
vraag hoe beeldende kunst een plaats 
kan krijgen in het nieuwe wijkcentrum. 

“Omdat ik graag meteen iets wilde laten 
zien, heb ik de mensen uit mijn schil-
derclub gevraagd om hun werk op te 
hangen”, vertelt Ariëns. De zeven leden 
van de schilderclub komen uit de wijk en 
werken wekelijks onder leiding van kun-
stenaar Leon Tebbe. Het werk hangt in 

de Rembrandtzaal - de voormalige kerk-
ruimte - en in de zalen van de beneden-
verdieping. 

Inmiddels is er een kunstcommissie 
opgericht die uit vier leden bestaat. “We 
zijn op het moment aan het bespreken 
wat ons beleid wordt voor de tentoon-
stellingen. We willen in ieder geval met 
jaarprogramma’s gaan werken, maar 
weten nu nog niet hoe dat er precies uit 
gaat zien.” Zeker is wel dat er aandacht 
zal zijn voor kunstenaars die in het ge-
bied van De Bakermat wonen of werken. 
Dat kunnen professionele kunstenaars 
zijn, maar ook amateurs. “We willen 
graag laagdrempelig zijn en iedereen 

een kans geven, maar het 
moet geen knutselwerk 
zijn”. 

Paulien Ariëns was tij-
dens haar werkzame le-
ven actief in de culturele 
sector. Bij de Volksuni-
versiteit gaf zij creatieve 
cursussen en was ze be-
trokken bij de program-
mering en de communi-
catie. Op dit moment zit 
ze in het bestuur van de 
Vereniging Vrienden Museum Arnhem. 
“Het mooie van kunst is dat het je blik 
verbreedt en dat het mensen verbindt. 

Een bakermat voor kunstenaars uit de buurt
Het leidt vaak tot mooie 
gesprekken.”

De tweede tentoonstel-
ling in De Bakermat staat 
in het teken van het 25-ja-
rig jubileum van de Pen-
seelstreek, de wijkvereni-
ging van De Hoogkamp. 
Bewoners van de straten 
met namen van schilders 
hebben op geheel eigen 
wijze een eerbetoon aan 
de schilders gemaakt. Het 

resultaat van hun inspanningen is tot 13 
november te zien in De Bakermat.
Johan Bosveld

Florian Weber en Eric Vloeimans. FOTO PR

Paulien Ariëns.
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(Belgische) speciaalbieren zijn boven-
gistende bieren. 

Bij ondergisting of lage gisting zakt 
de gist langzaam naar de bodem. Deze 
gisten werken het beste bij lage tem-
peraturen (2 à 12 graden). Ondergisting 
duurt één tot enkele weken. Het grote 
voordeel van ondergistend bier is dat 
het proces beter te beheersen is, minder 
bevattelijk is voor schadelijke bacteriën 
en het eindresultaat voorspelbaarder 
is. Het nadeel is dat deze bieren alleen 
geproduceerd kunnen worden bij lage 
temperaturen. Daarom werden ze – vóór 
de opkomst van nieuwe koeltechnieken 
– geproduceerd in gebieden met strenge 
winters zoals Tsjechië en Beieren. Het 
bekendste ondergistende bier is pilsner, 
vernoemd naar de Tsjechische plaats 
Pilzen. 

De Midden-Europese brouwers se-
lecteerden hun ondergisten eeuwen 
lang door hun bieren te ‘lageren’ in 
koude grotten. Die gisten kwamen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw 
ook beschikbaar voor brouwers elders. 
In 1845 kwamen er Beierse gisten terecht 
bij brouwerij Carlsberg in Kopenhagen. 
In 1883 slaagde men erin pure gistcultu-
ren te isoleren en op industriële schaal 
te kweken. Brouwerijen als Carlsberg 
en Heineken gingen ze produceren en 

 E
r hangt al lang geen bierlucht 
meer en veel krachtsporters 
van Healthclub Heijenoord 
hebben er waarschijnlijk he-
lemaal geen weet van, maar in 

de gemetselde tongewelven diep onder 
de sportschool lag ooit bier te rijpen in 
grote vaten. In 1860, dus al ruim voor 
de aanleg van het goederenemplace-
ment, vestigde zich hier Bierbrouwerij 
De Kroon. Opgericht in 1856 vierde de 
brouwerij in 1906 feestelijk zijn vijftig-
jarig bestaan, maar toen rond 1920 de 
vraag naar het Arnhemse bier kelderde 
raakte de brouwerij in de problemen en 
staakte in 1921 de productie.

Ondergistend bier
De Kroon dankte zijn opkomst en glo-
rietijd aan het feit dat het als een van 
de eerste brouwerijen in Nederland on-
dergistend bier produceerde. Tot die tijd 
werd er in Nederland, zoals in andere 
gematigde streken, bovengistend bier 
geproduceerd. Bij dit bier zetten gisten 
bij hoge temperaturen (15 à 25 graden) 
de suikers uit het gemoute graan om in 
alcohol. Omdat de gisten naar boven ko-
men drijven en een soort deken vormen 
boven op het bier in wording, spreekt 
men van hoge gisting of bovengisting. 
Bovengisting duurt enkele dagen. Veel 

HET VERGETEN HOEKJE VAN DE BURGEMEESTERSWIJK (4)

Door de komst van 
spoor en station in 1844 
werd ‘De Fromberg’ een 
aantrekkelijke locatie 
voor de bouw van villa’s 
(zie Wijkcontact 2021-
3). Na de aanleg van het 
goederenemplacement in 
1877-1879 verrezen hier 
de eerste echte fabrieken 
van Arnhem, inclusief 
rokende schoorstenen. 
De eerste was 
Bierbrouwerij De Kroon 
aan de Amsterdamseweg. 
Restanten van de fabriek 
liggen onder Healthclub 
Heijenoord.

‘Pilsner zoowel voor kinderen als voor volwassenen’

leverden ze ook aan brouwerijen elders 
in Europa.

Stoombierbrouwerij 
In 1856 kwamen deze ondergisten echter 
al in Arnhem terecht dat al een lange tra-
ditie van bierbrouwen kende. In de bin-
nenstad waren langs de Sint Jansbeek op 
het eind van de Middeleeuwen zo’n 25 
(huis)brouwerijen gevestigd. Je kon toen 

beter bier drinken dan water. Bier be-
vatte minder bacteriën terwijl water vaak 
besmet was. Veel bier was overigens ‘dun 
bier’ met weinig alcohol, een aftreksel 
van de mout die voor een eerder brouw-
sel gebruikt was. Vooral armen en kinde-
ren dronken het. Door concurrentie van 
bier uit West-Nederland, hoge accijnzen 
en de opkomst van koffie en thee was 
er in 1850 er echter nog maar één brou-

Fabrieksterrein
Ligging van De Kroon op een kaart uit 
1886. De Holle Weg werd later de Brou-
werijweg. Het deel van de Burgemees-
terswijk aan de overkant van de Amster-
damseweg moest nog gebouwd worden. 
Tussen de huidige Burg. Weertsstraat 
en de Bakenbergseweg lag Rozenburg, 
een uitspanning waar Arnhemmers die 
te voet of per fiets voor een uitstapje 
de stad verlieten, iets konden drinken. 
De Arnhemsche Bandfabriek, lang Arn-
hemse grootste fabriek, vestigde zich 
hier in 1870. De Eau-de-Cologne-fabriek 
is er nooit gekomen. In het pand er-
naast vestigde zich in 1883 tabakspak-
huis Valburg (nu Veilinghuis Derksen) 
dat tabak uit de Betuwe droogde. 

Vooral armen 
en kinderen 
dronken 
het bier.

Brouwerij De Kroon 
in de jaren na 1860.

Stoombierbrouwerij De Kroon na de overschakeling
 op stoomkracht in 1867. FOTO GELDERS ARCHIEF



17

werij over, het Witte Paard aan de Kor-
te Oeverstraat. Deze brouwerij werd in 
1856 gehuurd door de Duitse bierbrou-
wers Rudolf Werthemann en Otto Tür-
stig, twee Hernhutters. Zij begonnen als 
een van de eersten in Nederland met het 
brouwen van ondergistend bier, toen 
Beiers bier geheten. Omdat ze aan de 
Korte Oeverstraat te weinig koelvermo-
gen hadden en onvoldoende bergruimte 
voor het daarvoor noodzakelijke ijs, lie-
ten ze een nieuwe eigentijdse brouwe-
rij bouwen aan wat toen nog de Amster-
damsche Straatweg heette. Ze noemden 
hun brouwerij De Kroon. 

Eerst maakte de fabriek gebruik van 
een heteluchtmachine, maar omdat die 
te weinig kracht leverde werd er een os 
aan toegevoegd. Toen die onvoldoende 
soelaas bood, schakelde men over de 
op stoomkracht (inclusief een rokende 
schoorsteen). Vanaf 1867 heette de fa-
briek daarom Stoombierbrouwerij De 
Kroon. De fabriek breidde gestaag uit, 
onder andere met grote nieuwe bier- en 
ijskelders. Daarin ‘lagerde’ men het bier 
om het te laten rijpen. Daardoor verbe-
terde de kwaliteit aanzienlijk (er werden 

prijzen gewonnen) en groeide de vraag 
flink. Via het nabijgelegen station kon 
het gemakkelijk afgevoerd worden naar 
klanten elders in het land. De Kroon 
leverde bier onder de merknamen ‘Arn-
hemsch Kroonbier’ foto, ‘Arnhemsch 
Beijersch’ en ‘Pilsner de Kroon’. Tot 
1913 gebeurde dat in vaten, daarna ook 
in flessen. De Kroon bezorgde ook bier 
aan huis, 25 flessen voor 1 gulden 50. 

Dagelijkse tafeldrank
De brouwerij maakte rond 1880 reclame 
met de slogan ‘Ons Pilsner kan zoowel 
voor kinderen als voor volwassenen be-
schouwd worden als uitnemend geschikt 
voor dagelijksche tafeldrank’. Zo’n recla-
me zou de reclamecodecommissie te-
genwoordig verbieden. Helemaal uit de 
lucht gegrepen was de reclame niet want 
begin vorige eeuw waren lang niet alle 
huizen aangesloten op de waterleiding 
en het tafelbier had een lager alcohol-
percentage dan het tegenwoordige pils.

Ups en downs
De Kroon beleefde goede en slechte 
tijden. Toen oprichter Türstig in 1885 

overleed en mede-oprichter Werthe-
mann in 1890 vertrok vanwege een 
slechte gezondheid, ging het bedrijf 
bijna failliet. Toen de zoon van Türstig 
in 1900 de leiding overnam van de zoon 
van Werthemann, krabbelde de Kroon 
weer op, onder andere door overname 
van de Wageningse brouwerij Germa-
nia en uitbreiding met een mineraal-
waterfabriek. In 1906 werd het 50-ja-
rig bestaan feestelijk gevierd in de volle 
overtuiging dat de 100 jaar gehaald zou 
worden. 

De concurrentie die ook ondergis-
tend bier was gaan maken, werd steeds 
groter en sterker. Daarom sloot Türstig 
in 1921 een overeenkomst met de grote 
brouwerijen Heineken, Amstel en Oran-
jeboom om het klantenbestand en de 
depots over te nemen. Het personeel 
namen ze niet over en er mocht ook 
geen bier meer gebrouwen worden aan 
de Amsterdamseweg. Om dat de kun-
nen controleren kocht Heineken 1 vier-
kante meter grond op het bedrijfster-
rein. In 1921 werd de productie gestopt 
en stonden de veertig werknemers op 
straat. De inventaris werd geveild en de 
gebouwen afgebroken. Volgens Evert de 
Jonge, auteur van ‘Bier brouwen op de 
Veluwe’, klopt het verhaal dat de fabriek 
failliet ging dus niet. 

Van het brouwerijverleden is weinig 
bewaard gebleven, op één flesje Arn-
hemsch Kroonbier na zodat we weten 
hoe het etiket eruit zag en de perso-
neelsfoto uit 1906. En natuurlijk de 
koele, coole kelders die nu in gebruik 
zijn bij de sporters van Healthclub He-
ijenoord. Maar dan moet je het verhaal 
erachter wel kennen.
Henk Donkers

» In het volgende Wijkcontact aandacht 
voor andere industrieën.
» Bronnen: E. de Jonge (2011). Bier 
brouwen in Arnhem. Voordracht Histori-
sche Herberg op 11 november 2011. 
J. Vredenburg (2005) Heijenoord en 
Lombok. Van landgoed tot uitbreidings-
wijk in Arnhem. Uitgeverij Matrijs. Arn-
hemse monumentenreeks 16.
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De Kroon 
bezorgde ook 
bier aan huis, 
25 flessen voor 
1 gulden 50.

De voormalige bierkelder maakt nu deel uit van Healthcity. FOTO’S HENK DONKERS

De voormalige ijskelder.

De werknemers (allemaal mannen) van De Kroon ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de brouwerij in 1906.

Het etiket van het enig 
overgebleven flesje bier 
van De Kroon.



Duurzaam blad
Het was even schrikken toen we ons 
vorige Wijkcontact terugvonden in een 
papiercontainer. Niet dat de redactie 
dacht dat elk nummer voor de eeuwig-
heid werd gemaakt, maar het steekt dat 
er wijkbewoners zijn die ons prachtige 
wijkblad zo snel mogelijk bij het oud 
papier mikken. We proberen ons nu te 
troosten met de gedachte dat ons blad 
op deze manier bijdraagt aan kringloop 
en duurzaamheid. 
Maar leuk is anders!

De gemeente ‘wil graag 
dat alle Arnhemmers be-
grijpen wat we schrijven’. 
Daarom is er nu een le-
zerspanel dat teksten be-
oordeelt. Nou, die tek-
sten kunnen inderdaad 
beter. Een voorbeeld: ‘… 
het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990) [is] aan-
gepast om de milieuzo-
nes te harmoniseren. De 
betekenis van het bord 

C22a (milieuzone) van 
bijlage 1 van het RVV 
1990 is gewijzigd en het 

gebruik van onderborden 
is beperkt.’ Kortom, hele-
maal duidelijk… 
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ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl

TUSSENJAAR

Wereld-ervaring

Advies op maat

Persoonlijke begeleiding

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

• Effectiever trainen dan ooit op volautomatische Milon toestellen
• Altijd persoonlijke aandacht en begeleiding
• Slechts 35 min. per training
• Op maat gemaakt individueel programma 
• (Dus ook voor mensen met lichamelijke klachten)
• In een kleinschalige- en veilige omgeving sporten

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl

Bakkerij 
Reijnen

Wij bevinden ons aan de 
Kempcrbergerweg 159 
6816 RP Arnhem 

Wij hebben verse koffie & 
lekker gebak (to go)!
Ook verkopen wij heerlijke broden 
en broodjes die dagelijks vers 
worden gemaakt

Tel. 026 - 442 64 32 
info@bakkerijreijnen.nl
www.bakkerijreijnen.nl 

Iets te vieren  Iets te vieren  
op het werk  op het werk  
of thuis?of thuis?

Josette Elshof 06-14595558
www.kookkunsten.com
Ook voor workshops en buitendiners!

Onze Kookkunsten  
thuis bezorgd!

Ook online workshops en Ook online workshops en 

teamdiners h-a-h be
zorgd

teamdiners h-a-h be
zorgd

Kookkunsten_Adv02_87,5x132mm_2021.indd   1Kookkunsten_Adv02_87,5x132mm_2021.indd   1 01-02-2021   11:3901-02-2021   11:39

Snoeien doet bloeien

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

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

Kookt op gas
Er zijn in onze stad wijken waar de be-
woners zich verzetten tegen de zogehe-
ten energietransitie. Niet iedereen vindt 

daar dat we van het gas 
moeten. In onze wijk is 

daar ook wel begrip 
voor, want voor hui-
zen van soms meer 
dan een eeuw oud is 

dat lastiger dan voor 
een luchtdicht geïsoleerd 

huis in de Schuitgraaf. Dus niet voor 
niets dat ze in een wijk als Klarendal nog 
enthousiast voor het aardgas gaan.

Balletjes
En toen zagen we opeens rare holletjes 
met vlaggetjes in park Sonsbeek. Al vroeg 
stonden keurig geklede dames en heren 
met een glas champagne (of prikwijn) in 
hun hand naar de gaten te kijken. Soms 
kwam er iemand langs op rare schoenen 
en met een boodschappenkarretje vol 
stokken. Het bleek te gaan om ‘Sonsbeek 
Open, het golftoernooi voor zakelijk Arn-
hem’. Niet te verwarren met ‘Park Open’ 
van een maand eerder met minder balle-
tjes maar wel veel meer publiek.

Wielrennen in de stromende regen is 
geen pretje. Maar profs trekken zich 
daar niets van aan, zelfs niet als ze ne-
gentien keer hetzelfde rondje moeten 
rijden. 
Waarschijnlijk omdat het een rondje 
Arnhem was met een drukbezochte fi-

nish op de statige Zijpendaalseweg, 
voelden de deelneemsters van de Simac 
Ladies Tour (voorheen Boels Ladies 
Tour) het niet als straf. Chantal van den 
Broek-Blaak won de editie van 2021, 
Marianne Vos boekte op de slotdag haar 
derde ritzege.

Bla bla bla

Nat pak

De politie heeft vorig jaar 28 aangiftes 
van winkeldiefstallen in onze wijk gekre-
gen. De politiecijfers vertellen niet waar 
de diefstallen werden gepleegd. Uit de 
cijfers blijkt wel dat er 17 keer aangifte 
is gedaan van financiële malversaties 
(fraude, vals geld, enz) en dat er 13 keer 
iets uit een auto is gestolen. Op de web-
site www.allecijfers.nl staan nog veel 
meer getallen die iets zeggen over de 
misdaad in onze wijk. 
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teerd. Wij willen bijdragen aan een goe-
de combinatie. De reguliere zorg gaat 
er vanuit dat wat je niet ziet er niet is. 
De alternatieve zorg erkent dat wat je 
voelt er wel degelijk is. Wij gaan minder 
uit van hokjes en definities. Wij helpen 
mensen zelf hun problemen op te lossen 
en op zichzelf te vertrouwen.”

“Een mooi initiatief komt van Innova 
GGZ, een GGZ instelling in Den Bosch, 
die samen wil werken met alternatieve 
hulpverleners. Wij werken regelmatig 
met Innova samen. Maar ook wij kun-
nen natuurlijk niet alles oplossen. Soms 
verwijzen we mensen. Dat doen we 
zeker bij ernstige aandoeningen zoals 
suïcidaliteit of psychoses. En bij puur 
fysieke problemen adviseren we om 
naar de huisarts te gaan.”

Wie maken gebruik van jullie therapie-
en? 
“Er komen iets meer vrouwen dan man-
nen naar ons toe. Het gaat om heel ver-
schillende leeftijden: van 25 tot 80 jaar. 
De meeste mensen komen uit Arnhem.
Een traject duurt bij ons vaak kort. Ge-
middeld komen mensen drie tot vijf 
keer. Je moet toch vooral zelf aan de 
slag. Een traject van een half jaar vin-
den we lang.”
Sandra en Arno geven een voorbeeld 
van zo’n traject: “Een jonge vrouw 
voelde zich steeds erg onzeker op haar 
werk. Ze reageerde nogal eens impul-
sief. Ze sloeg keer op keer de plank mis. 
Ze ontdekte bij ons welk patroon onder 
dat handelen zat, wist dat te veranderen 
en durfde de stap te zetten naar ander 
werk.”

Volgens Sandra en Arno weten mensen 
soms niet hoe ze met emoties om moe-

ten gaan. “Dat kunnen ze bij ons ont-
dekken. Zij ervaren door onze behan-
delingen vaak meer rust en vertrouwen. 
Ze zijn soms opgelucht als ze merken 
dat hun probleem eigenlijk wel meevalt.” 

Hoe zetten jullie massage in? 
“Massage speelt een rol bij zowel milde 
als ernstige klachten zoals trauma’s. De 
in het lichaam opgeslagen energie is bij 
trauma’s niet goed doorleefd. Dan kan 
het behulpzaam zijn als iemand terug 
gaat naar de emoties en het eventueel 
onderliggende patroon. Het gaat vooral 
om voelen en niet alleen om praten. Het 

resultaat is vaak dat de negatieve erva-
ring een andere kleur krijgt. Iemand gaat 
zien dat de ervaring ook iets positiefs 
gebracht heeft.”

Wat is de rol van reiki in jullie werk? 
“Het uitgangspunt van reiki is dat de the-
rapeut een kanaal is voor het doorgeven 
van universele energie. Daardoor gaat 
de energie weer stromen; er ontstaat fy-
sieke, emotionele en mentale healing. 
Reiki helpt mensen zich niet langer met 
hun probleem te identificeren en milder 
naar zichzelf te kijken.Reiki is moeilijk 
met je hoofd te begrijpen; betrouwbaar 

wetenschappelijk bewijs voor de wer-
king is er (nog) niet. Maar je kunt het 
effect wel ervaren en dat is wat in onze 
praktijk gebeurt. Energie is nu eenmaal 
iets dat je niet echt vast kunt pakken. 
Iedereen voelt echter weleens dat, als 
je een kamer binnen komt, de sfeer niet 
goed is.”

Hoe pakken jullie coaching aan? 
“Met coaching bieden we mensen een 
luisterend oor meestal in combinatie 
met andere behandeltechnieken, zo-
dat ze weer in hun kracht komen. Als 
therapeut help je iemand bijvoorbeeld 
om zich bewust te worden van zijn 
adem. Dat gaat vaak gepaard met emo-
ties. Verandering is niet altijd mogelijk, 
soms gaat het er om dat mensen hun 
probleem accepteren. Mensen leren bij 
ons te signaleren wanneer een probleem 
weer opduikt. Op den duur kun je dan 
vroegtijdig voorkomen dat je weer in 
een negatief patroon schiet.”

Wat zijn jullie opleidingen?
Sandra heeft een hbo opleiding manage-
ment en communicatie gedaan. Arno 
deed een hbo opleiding voor sport en 
personal training. Voor beiden was het 
een omslag in hun ontwikkeling om te 
kiezen voor het alternatieve therapeu-
tische werk. Daarvoor volgden ze ver-
schillende opleidingen voor massage, 
therapie en Reiki. Arno: “We hebben 
ieder een eigen aanpak. Ik misschien 
wat meer confronterend, Sandra wat 
zachter.” 

Wat is jullie toekomstdroom? 
“Onze inzet is om steeds meer tot een 
open samenwerking met de reguliere 
zorg te komen.”
Ida Bontius

» Meer info: www.syncingenergy.com
Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/reiki

 S
andra Holleman (1983) en 
Arno Snelder (1986) zijn sa-
men een praktijk begonnen 
voor healing aan de Zijpen-
daalseweg 33 onder de naam 

‘Syncing Energy, heel je wereld’. Die 
naam verwijst naar de doelstelling van 
hun praktijk: hulp bieden aan mensen 
om beter in hun energie te komen en 
deze te synchroniseren met hun omge-
ving.

Sandra en Arno bieden een mix aan 
therapieën: massage, reiki en coaching. 
Ze begonnen hun praktijk al in 2019, 
maar corona zat hen dwars. Nu hopen 
ze hun praktijk te laten bloeien. Ze zijn 
vooral gemotiveerd omdat ze zelf erva-
ring hebben met een moeilijke episode 
in hun leven. Ze kwamen er uiteindelijk 
doorheen dankzij reguliere GGZ-zorg in 
combinatie met alternatieve ondersteu-
ning. Ondanks alles was het een leerzame 
ervaring, zeggen ze. Ook ontdekten ze in 
hun werk dat coaching bij hen past.

Wat is jullie missie?
“We willen mensen helpen om te groei-
en. Ze mogen bij ons vanuit hun eigen 
ervaringswereld vertellen over hun 
kwetsbaarheid. We willen hen de moei-
lijkheden besparen die we zelf ervaren 
hebben in de reguliere GGZ. Het is heel 
mooi en dankbaar om vertrouwen te 
krijgen. Mensen komen met een gebo-
gen rug hier naar toe en gaan rechtop de 
deur weer uit. Je ziet dat ze letterlijk een 
paar centimeter groeien.”

Hoe zien jullie de relatie tussen regu-
liere GGZ en alternatieve zorg? 
“Ondersteunende of alternatieve zorg is 
in Nederland helaas niet breed geaccep-

PRAKTIJK VOOR HEALING

‘Mensen komen gebogen 
en gaan rechtop weer weg’

Vanuit een klein monumentaal huis aan de Zijpendaalseweg 
kijken Sandra Holleman en Arno Snelder uit over park Sonsbeek. 
Samen zijn ze op deze plek hun praktijk voor healing begonnen.

Sandra Holleman en Arno Snelder in een van hun praktijkruimtes.   FOTO JOHAN BOSVELD

‘Wij helpen 
mensen zelf 
hun problemen 
op te lossen
en op zichzelf 
te vertrouwen. ’
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omdat Nederland zich terugtrok vanwege 
de Russische inval in Hongarije.

De tweede foto is in 1952 gemaakt voor 
de huisnummers 22 en 23. Op de afbeel-
ding zien we een groepje kinderen die 
klaar staan voor de Palmpasenoptocht. 
Het meisje met het broekje en het boze 
gezicht is schrijfster Conny Braam.

Conny Braam werd in 1948 geboren op 
de bovenverdieping van de Van Pallandt-
straat 4. Eind jaren ‘60 vertrok ze naar 
Amsterdam, Daar was ze betrokken bij de 
oprichting van de Antiapartheidsbeweging 
Nederland,  waarvan ze jarenlang voorzit-

ter was. In 1992 publiceerde ze haar eer-
ste boek: Operatie Vula: Nederlanders in 
het ondergrondse verzet tegen apartheid.

Braam zag de foto van de kinderen op 
Facebook bij haar onderzoek voor een 
nieuwe roman over de jeugd van haar 
grootmoeder in IJmuiden, de jeugdjaren 
van haar moeder in Beverwijk en haar 
eigen vroege jaren in Arnhem. 

“Mijn vader kreeg tijdens de oorlog een 
baan bij de AKU in Arnhem en is samen 
met mijn moeder eind 1943 verhuisd 
naar Van Pallandtstraat. Daar hebben ze 
de laatste oorlogsjaren en de evacuatie 
meegemaakt. Ik vertel het verhaal door 
de ogen van mijn moeder die in haar 
eentje door het bezette Arnhem zwierf en 
daar een dagboek van heeft bijgehouden. 
Direct na de bevrijding zijn ze terugge-
keerd en troffen een geheel leeggeroofde 
Van Pallandtstraat aan. Ook dat heeft ze 
in detail beschreven. In 1948 werd ik er 
geboren en heb er ook mijn eerste jaren 
gewoond.”
Hanneke Nagel

» Conny Braam is benieuwd of er nog 
meer foto’s zijn van de Van Pallandtstraat 
uit de oorlogstijd en de jaren erna. Wie 
meer informatie heeft kan reageren via 
redactie@bwarnhem.nl.

 O
ude foto’s brengen herinne-
ringen tot leven, maar kun-
nen ook vragen oproepen. 
Twee foto´s trokken de af-
gelopen periode onze aan-

dacht. Beide foto´s zijn gemaakt in de na-
oorlogse jaren in de Van Pallandtstraat. 
Op de eerste foto zien we een meisje op 
een motorfiets ter hoogte van de Van Pal-
landtstraat 22. De foto is gepubliceerd op 
de Facebookpagina van Oud Arnhem en 
is in 1945 gemaakt door fotograaf W.S. Ja-
quet, die op nummer 18 woonde. 

Uit de verschillende reacties op de 
foto wordt duidelijk dat het meisje op de 
motor Willy Jaquet is, de dochter van de 
fotograaf. Willy Jaquet was een zwemster, 
meldt Rob Siepermann op Facebook. Dat 
blijkt ook uit een artikeltje uit de Arnhem-
sche Courant uit 1950. In 1956 zou Willy 
Jaquet naar de Olympische Spelen in 
Melbourne gaan. Dat ging echter niet door 

Plaatjes uit de Van Pallandtstraat

Wie is het meisje op de 
motorfiets en waarom is 
schrijfster Conny Braam 
geïnteresseerd in de foto van 
een groepje kinderen met 
Palmpasen stokken?

Kinderen met Palmpasen stokken in de Van Pallandtstraat en rechts Willy Jaquet op een motorfiets.  FOTO’S GELDERS ARCHIEF

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

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

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

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

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

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.
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 C
orrine Baard (55) maakte vorig 
jaar tijdens een ernstige ziek-
te een bucketlijst van de din-
gen die ze nog een keer wilde 
doen in haar leven. “Ik wist 

niet of ik beter zou worden, vandaar dat 
ik zo’n lijstje had gemaakt”, zegt de Oos-
terbeekse schrijfster. Ze droomde niet van 
zaken als ‘het beklimmen van de Mount 
Everest’, maar een andere wens stond wel 
bovenaan: het schrijven van een boek. 
Over een onderwerp hoefde ze niet lang 
na te denken: de Tweede Wereldoorlog 
interesseerde haar al vanaf jongs af. 

Die belangstelling deelde ze met haar 
dochter van 14 jaar. “Toen mijn dochter 
vroeg waarom er zo weinig boeken over 
de oorlog zijn geschreven vanuit de be-
leving van een jong meisje zoals zij, wist 
ik dat mijn boek daarover moest gaan. Ik 
zou een boek gaan schrijven over een paar 
vriendinnen in de oorlog. Natuurlijk kende 
Corrines dochter het dagboek van Anne 
Frank en andere boeken over de oorlog 
waarin jonge meisjes de hoofdrol spelen. 
Maar de spoeling is dun, was haar idee. 

Goed milieu
Als decor voor haar boek Lotte, Hannah 
& Emmy. Arnhemse meisjes in oorlogstijd 
koos Corrine voor de Burgemeesterswijk. 
“Die wijk bestond al tijdens de oorlog en 
het is ook nog eens een prachtige wijk. De 
13-jarige vriendinnen zitten op de HBS, 
in die tijd kwam je dan bijna vanzelfspre-
kend uit een goed milieu, zoals de Bur-
gemeesterswijk.” De meisjes wonen aan 
de Zijpendaalseweg, Izaak Evertslaan en 
de Van Heemstralaan, waar hun aanvan-
kelijk nog zorgeloze leven zich afspeelt. 
Maar al snel worden ze geconfronteerd 
met de gevolgen van de bezetting. Zo kan 

de Joodse Hannah niet meer met Lotte en 
Emmy mee naar het zwembad omdat dat 
voor Joden verboden is en wordt haar va-
der als Joodse violist bij het Gelders Or-
kest ontslagen. Emmy groeit daarentegen 
op in een fanatiek NSB-gezin, terwijl Lot-
te in het verzet verzeild raakt.  

De dramatische consequenties van de 
Duitse bezetting sluipen langzaam maar 
onontkoombaar in de levens van de drie 
vriendinnen. Voor allemaal geldt dat hoe 
ouder ze worden, des te meer ze hun ei-
gen keuzes moeten maken. De vraag welke 
keuzes ze zelf zou maken, stelde Corrine 
Baard zich ook: “Wat zou ik hebben ge-
daan? Vluchten, vechten of bevriezen? Elk 
meisje in mijn boek moet dat voor zichzelf 
bepalen. Ik heb me proberen in te beelden 

waarom de meisjes bepaalde keuzes ma-
ken. Gelukkig kan ik goed in de huid van 
een ander kruipen, hoewel ik natuurlijk 
ook gevoelens van mezelf heb verwerkt. 
Juist door mijn ziekte moest ik zelf ook 
keuzes maken. Ook ik was soms bang, net 
als die meisjes. Maar ik moest doorgaan, 
net zoals de drie vriendinnen dat in mijn 
boek doen.”

Overleven
Tijdens het schrijven vroeg Corrine Baard 
zich af of de vriendschap van de drie 
meisjes kon blijven bestaan. “Om daar 
een antwoord op te krijgen, moesten ze 
overleven. Dat heeft deels hun levenspad 
bepaald. Het laatste hoofdstuk is daarom 
een terugblik op hun leven als ze inmid-
dels volwassen zijn. Ieder voor zich heeft 
uiteindelijk geleerd dat je altijd moet pro-
beren om je hart te volgen.” 

Dat de schrijfster zelf koos om een boek 
over de oorlog te schrijven is volgens haar 
het bewijs dat we altijd ons hart moeten 
volgen. “Tijdens het schrijven heb ik veel 
over mezelf geleerd. Bovendien kon ik 
mijn ziekteproces loslaten omdat ik zo 
genoot van het schrijven.”
Johan Bosveld

» Corrine Baard-Post – Lotte, Hannah & Em-
my. Arnhemse meisjes in oorlogstijd. Uitge-
verij Triple Eight Publishing, € 24,90. 

Drie vriendinnen in nazitijd
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Dit gevelrijtje uit ca. 1905 aan de Van Lawick van Pabststraat 22-28 noemen archi-
tectuurhistorici ‘aannemersbouw’. Er zijn veel details en soms topgeveltjes of zware 
balustrades. ‘Echte’ architecten haalden er indertijd hun neus voor op, maar ze zijn 
nu zeldzaam. Nummer 22 heeft een historiserende stijl met wat Jugendstil-invloed 
en is een gemeentelijk monument

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

verliefde kijk op de wijk BURGEMEESTERSWIJK ALS DECOR VAN OORLOGSROMAN

De Burgemeesterswijk 
speelt een centrale rol in de 
oorlogsroman van Corrine 
Baard. Haar boek gaat over 
een meisjesvriendschap 
tijdens de Duitse bezetting. 
Over drie vriendinnen die 
proberen te overleven te 
midden van de gevaren en 
het geweld van de oorlog.

Slag om Arnhem
Corrine Baard-Post verhuisde in 2000 
van Utrecht naar Oosterbeek. Ze woont 
nu ‘midden in de zogenaamde perime-
ter; het gebied waarin de Engelsen tij-
dens de Slag om Arnhem uiteindelijk 
omsingeld werden en zware verliezen 
leden’. Corrines drie kinderen hebben in 
de loop der jaren tijdens de herdenking 
van de Slag om Arnhem bloemen ge-
legd op de Airborne Begraafplaats.

Corrine Baard met op de achtergrond de Burgemeesterswijk waar haar boek zich 
grotendeels afspeelt. FOTO JOHAN BOSVELD
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Het grondbezit omvatte niet alleen het land-
goed Sonsbeek zoals wij het nu kennen, de 
67 hectaren park rond de witte villa, zelfs 
niet de 500 hectaren Sonsbeek, die de ge-
meente Arnhem in 1899 in handen kreeg, 
het ging om een veelvoud daarvan. Naar het 
zuiden toe reikte hun bezit tot de stadssingel 
(later tot de spoorweg), naar het zuidwesten 
tot de Amsterdamseweg, naar het oosten tot 
de Hommelseweg.

Jachtgebied
Noordwaarts strekte het zich uit tot de Ko-
ningsweg. Daarboven lag de heide van 

Schaarsbergen en Otterlo. Voorbij het 
gehucht Laag Deelen was ook deze hei-
de eigendom van de Van Heeckerens. De 
lange dreven die men daar nu aantreft zijn 
nog door de oude Van Heeckeren aange-
legd. De heide en zandverstuivingen wer-
den beplant met grove den. Het nieuwe 
bos werd Deelerwoud genoemd. Het was 
ruim 1.400 hectare groot en diende als 
jachtgebied. De noordgrens werd bepaald 
door Varenna, het landgoed van de Velpse 
familie Del Court van Krimpen. 

Inclusief Sonsbeek bezat de familie Van 
Heeckeren ten noorden van de stad Arn-

hem 25 vierkante kilometer bouwland, 
bos en woeste grond. Maar dat was niet 
alles, want men had ook nog onroerend 
goed in Hummelo (landgoed Enghuizen), 
Werkhoven (landgoed Beverweerd), 
Steenderen, Elden (De Stoeterij), Arnhem 
(Kleefse Waard) en een dubbel woonhuis 
aan de Lange Voorhout in Den Haag. 
Tiendrechten, pachten en verkoop van 
hout, rogge en gras brachten jaarlijks nog 
eens tienduizenden guldens in het laadje.

Door deze omvangrijke bezittingen be-
hoorde de familie Van Heeckeren-Hope 
tot de allerrijksten van het land. Verder 

ontvingen ze elk half jaar zo’n 40.000 gul-
den rente op beleggingen in Nederlandse 
staatsschuld. Tegenover deze rijkdom 
stond het verlies van drie van hun kin-
deren en kort voordat ze zelf overleden, 
moesten ze hun jongste zoon Louis laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht. 

Meerenberg gold als een modelgesticht, 
maar de artsen hadden hem weinig meer 
te bieden dan reinheid, rust en regel-
maat. Zijn medisch dossier vermeldt het 
volgende: 

‘Deze lijder werd geboren in den hoog-
sten stand der maatschappij; zijne opvoe-
ding geschiedde niet onder het oog zijner 
ouders, maar werd meestal aan vreemden 
overgelaten. Zijn vermogens zijn weinig 
ontwikkeld, en zijne verkregen kennis is 
daaraan evenredig. Zijn karakter was voor 
het uitbreken der ziekte goedaardig en 
zachtzinnig. (…) De eerste verschijnselen 
van zijn ziekte (…) bestonden in onver-
schilligheid jegens zijne naastbestaanden, 
het maken van vreemde gebaren, afge-
trokkenheid en stilzwijgendheid; deze 
verschijnselen zijn langzamerhand toe-
genomen, en kwam daarbij eene groote 
kooplust vooral van schilderijen. (…) Een 
hereditair moment is aanwezig, daar een 
oom van moederszijde zwak van hoofd is.’

Verkoopgolf
Vader Louis overleed op 17 juli 1883 na 
een verblijf van 23 jaar in Meerenberg. 
De lawine van onroerendgoedtransacties 
die na zijn dood losbarstte doet vermoe-
den dat voor zeker één persoon zijn dood 
als geroepen kwam: zoon Willem. Daar-
over later meer. Willem was op zijn 19e 
getrouwd met een verre nicht, Charlotte 
van Heeckeren van Molecaten, een gear-
rangeerd huwelijk. Zij hadden een doch-
ter Marguérite. Willem woonde met zijn 
gezin op Sonsbeek. Samen met zijn broer 
Henri werd Willem eigenaar van het Van 
Heeckerenfortuin. Op 1 december 1883 
verdeelden zij al vast een deel van het 
onroerend goed. Willem kreeg Sonsbeek 
met omliggende landerijen en een uiter-
waard bij Olburgen. Henri kreeg Enghui-
zen en ging daar ook wonen. Direct na de 
verdeling gaf Willem de notaris opdracht 
om delen van zijn bezit te verkopen.

Wat betreft de Arnhemse bezittingen 

 W
illem van Heeckeren van 
Enghuizen was de jong-
ste kleinzoon van Hen-
drik Jacob Carel Jan van 
Heeckeren en Elisabeth 

Hope, de stichters van Groot Sonsbeek. 
Willem werd geboren op 3 juli 1858. Zijn 
broer Henri was een jaar ouder. Ze waren 
nog peuters toen hun vader Louis werd 
opgenomen in het krankzinnigengesticht 
Meerenberg. Tien maanden later overleed 
hun moeder Francina. Willem en Henri 
waren dus al vroeg wees. Ze zouden op-
groeien op Sonsbeek, geleid door voog-
den en bemoederd door dienstpersoneel.

Tot hun vroegste indrukken in het witte 
huis op de heuvel behoorden een groot-
moeder, die eenzijdig verlamd op haar 
einde wachtte (dat kwam in 1860) en een 
grootvader die langzaam bezweek aan 
reuma en jicht. Hij overleed in mei 1862, 
76 jaar oud. 

Het echtpaar Van Heeckeren-Hope liet 
een fortuin na. De helft kwam direct op 
naam van de jongens, de andere helft, 
waaronder het landgoed Sonsbeek, zou 
hun pas in 1883 toevallen, nadat hun vader 
in het gesticht was overleden. Het fortuin 
bestond uit grondbezit en staatsobligaties. 

WILLEM VAN HEECKEREN MOEST LANDGOED VERKOPEN, MAAR WAAROM EIGENLIJK?

De val van de laatste heer van Sonsbeek
Over de familie van 
Heeckeren die op 
Sonsbeek woonde is 
weinig bekend. Men 
spreekt altijd over 
‘baron van Heeckeren’ 
alsof het één persoon 
betreft, maar tussen 
1820 en 1898 woonden 
drie generaties Van 
Heeckeren op Sonsbeek. 
Het bleef altijd vaag 
waarom de laatste 
Van Heeckeren het 
landgoed verkocht. Er 
werd gesproken over 
‘familieomstandigheden’. 

De familie 
Van Heeckeren-
Hope behoorde 
tot de allerrijksten 
van het land.

Hendrik Jacob Carel Jan van Heeckeren van Enghuizen. Louis Evert van Heeckeren van Enghuizen. COLLECTIE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED
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zetje rond de snelle vrijlating: ‘Daar komt 
die sinjeur goed af. Men moet maar baron 
van Heeckeren heten.’ 

Voor Willem was de ellende echter 
nog niet voorbij, want zijn vrouw vroeg 
echtscheiding aan ‘op grond van overspel 
door den man gepleegd’ dat door de rech-
ter werd ingewilligd, met alle gevolgen 
van dien. Zij waren buiten gemeenschap 
van goederen getrouwd, maar de wet 
voorzag in een alimentatieplicht voor de 
verliezende partij, gerelateerd aan diens 
vermogen. Charlotte nam Izaak Everts als 
advocaat om voor haar te onderhandelen. 
Dochter Marguérite werd uiteraard aan 
haar toegewezen. Voor het levensonder-
houd van haarzelf en haar dochter werd 
een bedrag van 24.000 gulden per jaar 
bedongen. Bovendien mocht Charlotte 
het landgoed verkopen als Willem niet 
netjes betaalde. 

Het kwam Willem daarom dus goed uit 
dat zijn vader in 1883 overleed. Door een 
deel van zijn erfenis te gelde te maken 
kon hij aan zijn financiële verplichtingen 
voldoen. Eind 1883 passeerden de eer-
ste verkoopakten, in november 1885 de 
laatste. Executie van Sonsbeek was (nog) 
niet nodig.
Ad Habets 

» Ad Habets werkt aan een boek over het 
ontstaan van het Sonsbeekdistrict.

als hun klant. Uit de beschrijving valt op 
te maken dat de ontmoetingen plaats-
vonden in het bos boven de karpervij-
ver. Van Heeckeren ontkende dat hij ei-
sen had gesteld aan de leeftijd, maar gaf 
toe dat hij een voorkeur had voor lange 
vrouwen. Hij kreeg niet de langste straf, 
wel de zwaarste. Hij werd veroordeeld tot 
een half jaar gevangenis maar moest die 
‘vanwege zijn geaardheid’ doorbrengen in 
eenzame opsluiting. Willem ging in be-
roep tot de hoogste instantie, maar het 
baatte niet. Ook zijn gratieverzoek bij de 
koning werd afgewezen. 

Op 30 januari 1884 meldde hij zich bij 
de cellulaire gevangenis aan de Wetering-
schans in Amsterdam. Maar zes weken na 
binnenkomst stond hij alweer buiten. De 
gevangenisarts had vrijlating geadviseerd 
omdat Willem tekenen van krankzinnig-
heid zou vertonen. Hij zou erfelijk belast 
kunnen zijn, want zijn vader Louis was 
immers ook krankzinnig geworden. De 
Haagsche Courant suggereerde een op-

gespeeld. De ontucht was gepleegd in 
het najaar van 1882. Willem was toen 24 
jaar, vijf jaar getrouwd en vader van een 
dochter van 4. 

Uit het vonnis wordt duidelijk wat er 
was voorgevallen. Van Heeckeren had 
vrouw Krijlen voorgesteld hem regelma-
tig tegen betaling meisjes op Sonsbeek te 
bezorgen, het liefst jong, lang van postuur 
en steeds een ander. De eis aan de leeftijd 
en variatie stelde hij waarschijnlijk om de 
kans op een geslachtsziekte te verkleinen. 
Dat ze lang moesten zijn kwam door zijn 
eigen postuur. 

Een van de vrouwen getuigde dat zij op 
Sonsbeek gemeenschap had gehad ‘met 
een langen heer met eene snor en een 
lorgnet voor de oogen’. De meisjes moes-
ten worden gebracht op een afgesproken 
plek in het bos van Sonsbeek. Als er een 
oproep van Van Heeckeren kwam, bracht 
Frederik Krijlen een meisje samen met 
zijn zuster naar Sonsbeek. Ze liepen dan 
‘s avonds de Apeldoornseweg omhoog, 
die toen nog smal en donker was. Bij 
het bos van Sonsbeek aangekomen ging 
vrouw Krijlen met het meisje verder ‘links 
langs het rasterwerk’ en gaf haar over aan 
de baron.

Lange vrouwen
De meeste vrouwen herkenden tijdens 
de rechtszitting Willem van Heeckeren 

de andere kant van Sonsbeek, boven de 
Zijpendaalseweg, werden de gronden on-
derhands verkocht. De notaris benaderde 
villabewoners aan de Amsterdamseweg 
en bood ze grond aan de overkant van 
de straat aan. De meesten lieten de kans 
niet  voorbijgaan om zich door de koop te 
verzekeren van een blijvend vrij uitzicht 
over het dal van de Sint Jansbeek. Ook 6 
pachters aan de Zijpendaalseweg gingen 
over tot aankoop van hun grond. Het 
resterende grootste stuk ging ook hier 
naar Thomas Etty. Willem van Heeckeren 
haalde met de grondverkopen in Arnhem, 
Elden, Steenderen en Odijk ruim 800.000 
gulden op, waarvan de helft uit Sonsbeek. 
Het was een noodsprong.

Gevangenisstraf
Want toen hij eind 1883 opdracht gaf 
te verkopen zat hij danig In het nauw. 
Op 25 april 1883 was in de Arnhemsche 
Courant onder de rubriek Rechtszaken 
dit berichtje verschenen: “Bij vonnis der 
Arrondissements-rechtbank te Arnhem 
dd. 24 april ll. zijn veroordeeld  op grond 
van art. 334 C.P. al.1 enz.: 1e M. Krijlen, 
vrouw van Besoijen tot eene gevangenis-
straf van 2 jaar en eene boete van ƒ25; 
2e F.Ch.J. Krijlen tot eene gevangenisstraf 
van 6 maanden en eene boete van ƒ25; 
3e W.A.M. baron van Heeckeren tot eene 
cellulaire gevangenisstraf van 6 maanden 
en eene boete van ƒ25.”

De krant was niet erg expliciet over het 
misdrijf, maar heel Arnhem wist wat er 
aan de hand was. Artikel 334 handelde 
over ontucht met minderjarigen. Minder-
jarig betekende in dit geval: jonger dan 21. 
Hoofdbeklaagde was Maria Krijlen, een 
vrouw van 39, naaister van beroep, de 
tweede haar jongere broer Frederik, een 
werkloze man die in ruil voor kost en in-
woning zijn zuster hand- en spandiensten 
verleende. Zij woonden in een bovenhuis 
aan de Rozendaalseweg. De twee hadden 
hun daden bekend en werden bij verstek 
veroordeeld.

Willem van Heeckeren verscheen wel 
ter zitting, bijgestaan door advocaat Van 
Geleijn Vitringa. Hij werd beschuldigd 
van het uitlokken en plegen van ontucht 
met minderjarige vrouwen, die hem op 
afspraak door de Krijlens werden toe-

De Arnhemse gronden tussen de 
Apeldoornscheweg, Hommelscheweg 
en Sonsbeeksingel werden verworven 
door enkele boeren uit Sint Marten en 
een nieuwkomer, Thomas Etty. Deze 
kocht het grootste deel en zou daarop 
de nieuwe wijk Sint Marten stichten. Aan 

ging het om de gronden ‘gelegen tussen 
de Amsterdamsche en Zijpendaalsche 
wegen en tussen de Apeldoornsche en 
Hommelsche wegen’, gronden dus buiten 
het omheinde gedeelte van Sonsbeek, die 
verpacht waren als akker en moesgrond. 
De notaris liet er geen gras over groeien. 
In januari 1884 plaatste hij een adverten-
tie waarin de veiling werd aangekondigd 
van gronden in Steenderen, Elden en 
Arnhem, alle eigendom van Willem van 
Heeckeren. Daarnaast verkocht Willem 
de hofstede Vagevuur in Odijk, onderdeel 
van het landgoed Beverweerd, aan zijn 
broer.

De onderhandse verkoop 
van Sonsbeekgronden 
trok verschillende soor-
ten kopers: villabewoners 
aan de Amsterdamseweg, 
voormalige pachters en 
enkele kopers van buiten. 
Dirk baron van Lijnden 
bezat al veel grond aan 
de overkant en breidde 
dit verder uit. De villabe-

woners van de Amster-
damseweg kochten grond 
om hem onbebouwd te 
laten. De bewoonster van 
Mariëndaal vestigde een 
erfdienstbaarheid van 
uitzicht naar het noord-
oosten op basis van een 
oude overeenkomst met 
Hendrik van Heeckeren 
zodat die terreinen niet 

werden verkocht. Thomas 
Etty liet een villaparkplan 
tekenen, maar de eerste 
15 jaar werd er weinig ge-
bouwd. Er was nauwelijks 
markt voor villa’s. Etty 
kreeg wel kwantumkor-
ting. Hij betaalde ƒ1 per 
m2, Van Lijnden ƒ2 en de 
kleine perceelkopers tus-
sen ƒ4 en ƒ6 per m2. 

Wie kocht wat?

Willems 
gratieverzoek 
bij de koning werd 
afgewezen.

De verkoop van 
gronden was 
een noodsprong.

Elisabeth Williams Hope. Francina van Heeckeren. COLLECTIE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED
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 I
n het voorjaar kreeg ik een foto toe-
gestuurd van een beest in een tuin 
aan de Jollesstraat. Ik herkende het 
beest – met een angstwekkende ui-
terlijk – niet. Het leek wel een com-

binatie van een slang met een of ander 
dier waar ik geen voor of achterkant aan 
zag. En op wat de achterzijde leek, be-
vond zich een oog dat mij recht aankeek 
en dat me deed huiveren. 

Uiteindelijk bleek het ook de voorzijde 
van een rups te zijn. En ik kwam er na 
wat onderzoek achter dat het monster 
een teunisbloempijlstaartrups was. 

Zo bleek maar weer eens dat wie goed 
oplet, de meest aparte dieren in onze 
wijk kan ontdekken. Dat was me al eer-
der opgevallen. 

Zo bleek de eekhoorn geen eekhoorn, 
maar een marter te zijn. Ze lijken erg 
op elkaar, maar het verschil is duidelijk 
zichtbaar aan de oren. De eekhoorn 
heeft spitse oortjes met pluimpjes 
terwijl de marter ronde oren heeft. Nog 
een verschil: de marter doet zich te goed 
aan onze auto’s. Opgelet dus allemaal: 
neem eens een kijkje onder je motor-
kap. Kijk of de kabels aangevreten zijn, 
of de bekleding onder de motorkap.

Terug naar de teunisbloempijlstaart-
rups. Het dier heeft zijn naam te danken 
aan Antonio van Padua die op 13 juni 
zijn naamdag viert. En dag die tegelijk 
valt met de dag waarvan wordt gezegd 
dat dan de teunisbloem ontluikt. En hoe! 
Toen wij nog in de Van Ruisdaelstraat 
woonden hadden wij teunisbloemen in 
onze tuin. Op heerlijke zomeravonden 
zaten we op ons terras te genieten van 
hun prachtige gele kleur. Als een flat-
gebouw torenden zij boven de andere 
planten uit. 

Als het begon te schemeren trakteer-
den zij ons op een bijzonder schouw-
spel. In enkele minuten tijd ontloken de 
gele bloemen als ballerina’s op de bühne 
in een vertolking van het zwanenmeer. 
Mooier kon het niet, een wonderlijk 
verschijnsel. De massaliteit van de vele 
bloemen vergrootte de kracht van het 
schouwspel. Het ware genieten voltrok 
zich voor je voeten. Voor schoonheid 
hoefde je dus niet op pad, we konden 
het naar ons toe halen. De bloemen 
bloeiden de hele nacht door om in de 

ochtend hun geheim weer te verbergen. 
Helaas verkiest de moderne, drukke 

mens, steen boven bloemen. Bloemen 
trekken vlinders aan, maar ook allerlei 
andere insecten voor bestuiving. Door 
de enorme verstening van tuinen, maar 
ook door gifspuiterij, neemt het aantal 
insecten dramatisch af met alle gevolgen 
van dien.

Intussen ontdekken we steeds meer 
dat veel bloemen eetbaar zijn, zo ook 

de teunisbloem. Alle delen zijn eetbaar: 
de wortels, de stengels, de zaden, de 
bladeren. In de zaden zitten onverza-
digde vetzuren die gezond zijn voor 
hart en bloedvaten in tegenstelling tot 
de verzadigde vetzuren die in vleespro-
ducten zitten. In die laatste vetten zit 
cholesterol van het slechte soort dat de 
bloedvaten dicht doet slibben. 

Eigenlijk is de teunisbloem dus een 
sieraad voor de tuin, een leverancier 
van nectar en honing en bevat het zaad 
een olie die gezond is voor je gestel 
waardoor het loopt als de gesmeerde 
bliksem. En versier je warme maaltijd 
eens met prachtige bloemen waardoor 
je speekselklieren op hol slaan en alle 
zintuigen aan het werk gezet worden. 
Jaap van den Berg

Monsters en sieraden in de tuin
natuur in de wijk

Wie oplet, ontdekt 
aparte dieren 
in onze wijk

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

Ook bij blessures, al dan niet tijdelijk

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

www.yogalibra.nl / cindy@yogalibra.nl

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten 
in Arnhem en omgeving

Telefoon 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

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

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

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

	
●			Houdingverbetering: scoliose, kyfose en lordose 

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

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

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR

De teunisbloempijlstaartrups en de teunisbloem. FOTO’S WIKIMEDIA COMMONS



Souvenirs
In een oude buurt als de Burgemeesters-
wijk is veel verdwenen. Toch blijven er 
soms herinneringen aan vroegere tijden 
bestaan, vaak zijn dat voorwerpen die 
nutteloos achter zijn gebleven, vergeten 
zijn of zich hardnekkig weigeren over 
te geven aan de tand des tijds. Op deze 
pagina een paar voorbeelden van zulke 
souvenirs.
Vanaf linksboven: Het alarmlicht van een 
al lang verdwenen bontwinkel. De res-
tanten van de sluiting van een tuinhekje. 
Een antenne uit de tijd dat de tv nog kon 
‘sneeuwen’. Een vergeten, maar nog wer-
kende trekbel. De luiken zijn verdwenen, 
maar de haak zit er nog. Een luchtroos-
ter uit de tijd van gas- en oliekachels. En 
een dichtgemetselde brievenbus.   
Tekst en foto’s Johan Bosveld


