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wijkcontact inhoud

 I       k had nog maar net de 
baard in de keel toen 
bard Gert Timmerman 

“Ik heb eerbied voor uw 
grijze haren zong”. Toch 
al weer zestig jaar gele-
den. Nu ik zelf senior ben, 
word ik anders in de me-
dia aangesproken. Meer 
als dombo. Bedrijven zien 
een verdienmodel in mij. 
Bijvoorbeeld die stoellift 
naar boven. Een vlot manspersoon daalt 
vorstelijk neer en springt monter uit zijn 
zetel. Vrouwlief rommelt onderwijl in de 
keuken. Ik voel mij belazerd. Die man 

uit Huisje Weltevree is het 
tegenovergestelde van  
moeilijk ter been. Of dat  
beveiligingsbedrijf dat in een 
vloek en een zucht uw huis 
beveiligt. Als het stel gaat 
slapen, is hij vergeten “het 
alarm aan te zetten”. Zijn bij-
dehante vrouw fikst dat wel 
even met haar tablet. Hij on-
dergaat het gelaten en zegt 
vervolgens “Welterusten  

lieverd”. Ik krijg hier spontaan jeuk van!  
Beste Ster, onderschat de ouderen in 
het Burgemeesterskwartier niet. 
Kees Crone

kees’ cursiefje

Verdienmodel
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nieuws

Bakermat krijgt AED
De crowdfundingactie voor het plaat-

sen van een AED in De Bakermat is meer 
dan geslaagd. Het streefbedrag van 1.600 
euro werd ruimschoots gehaald. Wijk-
bewoners brachten maar liefst 2.276 euro 
bijeen, waardoor het levensreddende  
apparaat kan worden geplaatst. 
Het wordt een buitenkast zodat de 
AED niet alleen voor bezoekers 
van De Bakermat gebruikt kan wor- 
den. Met het geld dat over is, wil 
De Bakermat een reanimatiecursus  
organiseren. In Nederland krijgen ge-
middeld 300 personen per week een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
Het kan iedereen overkomen. Maar 
de hulpdiensten zijn niet atijd op tijd,  
terwijl de eerste 6 minuten na een 
hartstilstand het belangrijkste zijn. Wie 
binnen die eerste 6 minuten wordt  
gereanimeerd heeft een overlevingskans 
van 50 tot 70 procent. Daarna neemt de 
kans op overlijden elke minuut met 10 
procent toe.  JB

Nieuwe wijkagent
Sinds eind vorig jaar is Rudy Machielsen  

de nieuwe wijkagent van de Burge-
meesterswijk en de Hoogkamp. Rudy  
werkt zo´n vijftien jaar bij de politie. 
Eerst in Brabant en vanaf 2016 in 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
en ledenvergadering

Het bestuur van de wijkvereniging 
nodigt alle wijkbewoners aan het begin 
van elk jaar gewoontegetrouw uit voor 
een informele ontmoeting met een hapje 
en drankje. Door de coronabeperkingen 
kon dit niet doorgaan. Daarom is een 
nieuwe datum gekozen op dinsdag 8 
maart. Wijkbewoners zijn welkom tussen 
17.00 en 19.00 uur in Brasserie Zypen-
daal aan de Zijpendaalseweg 95 om het 
glas te heffen. De eveneens uitgestelde  
Algemene Leden Vergadering is gepland 
op woensdag 23 maart in wijkcentrum 
De Bakermat op de hoek van de G.A. 
van Nispenstraat en Izaak Evertslaan; 
aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan 
onder meer het verslag over 2021 en de 
plannen en begroting voor 2022. De be-
stuursverkiezingen komen aan de orde 
en de wijkbewoners kunnen kennis ma-
ken met de nieuwe wijkagent.  JB

Arnhem. Daar was hij onder andere 
evenementencoördinator en gaf hij  
advies aan de gemeente en organisato- 
ren over veiligheid bij evenementen. 
Behalve wijkagent is hij ook motor- 
agent en ME-er. In die laatste  
functie was hij het afgelopen jaar 
betrokken bij de coronademonstraties 
op het Museumplein en de overstro- 
mingen in Valkenburg. 

Rudy is regelmatig in de wijk te vinden 
en is voor wijkbewoners en collega’s 
het centrale aanspreekpunt als het over 
onze wijk gaat. Voorlopig heeft hij een 
aanstelling voor een jaar, maar hij hoopt 
ook daarna te kunnen blijven. 

Op de jaarvergadering van de wijk-
vereniging (op 23 maart in De Bakermat), 
zal Rudy acte de présence geven. Dan 
kunt u met hem kennismaken en praten 
met hem over wat er in de wijk speelt.  
Wilt u eerder contact met hem dan kan 
dat via rudy.machielsen@politie.nl of 
telefonisch via 0900 8844.  HN

Woonpark Gulden 
Bodem: nog even 
geduld!

Afgelopen jaar heeft ROC Rijn IJssel  
voor de herontwikkeling van zijn lo-
catie aan de Zijpendaalseweg samen  
met de omwonenden het zogeheten  
Ontwikkelkader Woonpark Gulden-
Bodem opgesteld (zie Wijkcontact,  
december 2020). Dat ontwikkelkader 
is inmiddels overgenomen door de  

gemeenteraad. Het wachten was daarna 
op een projectontwikkelaar en nieuwe 
eigenaar. Die diende zich eind 2021 aan. 
Op 23 december werd de combinatie van 
Ter Steege Bouw Vastgoed en Rots Bouw 
de nieuwe eigenaar. Het bedrijf wil de 
komende anderhalf jaar besteden aan 
de verdere planontwikkeling. Daar wil 
het bedrijf ook de omwonenden weer 
bij betrekken. 

Jan Bart Wildschut die de inbreng van 
de buurt bij de totstandkoming van het 
Ontwikkelkader begeleidde, zal die-
zelfde rol ook weer vervullen bij de ont-
wikkeling van de concrete bouwplannen. 
Dat proces begint in het eerste kwartaal 
van 2022. Het ROC zal het gebouw pas 
na het schooljaar 2022-2023 verlaten. 
Tot augustus 2023 verandert er dus niets. 
Wijkgenoten die eventueel naar een 
appartement in het nieuwe woongebied 
willen verhuizen, moeten dus nog 
een paar jaar wachten. We volgen de 
ontwikkeling van deze nieuwe groene 
woonlocatie op de voet.  JB

Wijkcentrum zoekt 
nieuwe voorzitter

Wijkcentrum De Bakermat zoekt een 
nieuwe voorzitter nu Toon Godefrooij 
heeft besloten niet langer voorzitter 
te zijn van het bestuur van Stichting 
Wijkcentrum Bakermat.  Voorlopig zal 
Marjanne Knüppe de functie vervullen. 
Wie geïnteresseerd is om het bestuur te 
versterken kan zich melden. JB

FOTO: JOHAN BOSVELD

Wijkagent Rudy Machielsen



 A
l bijna twee jaar nu moeten we leren en ervaren wat een 
pandemie betekent voor ons normale leven. We hebben 
inmiddels goede vaccins, maar kunnen ook nog steeds 

besmet raken. We worden heen en weer geslingerd tussen  
beperkingen en versoepelingen en worden daar mentaal niet 
vrolijker van. Het maakt ook het normale functioneren van 
onze wijkvereniging lastiger. Het plannen van activiteiten en 
die ook kunnen realiseren, blijft onzeker. Zo hebben we de 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle wijkbewoners weer moe-
ten verplaatsen, maar hopen u nu op dinsdag 8 maart tussen 
17 en 19 uur te ontmoeten in Brasserie Zypendaal met een 
hapje en een drankje. Kijk voor het laatste nieuws op onze 
site www.bwarnhem.nl. Een ander aspect wat onze aandacht 
verdient, is het kunnen vasthouden en het werven van vrij-
willigers. Een merkbaar effect van de periode achter ons is 
dat een aantal commissieleden zich heeft teruggetrokken. 

Dat zorgt ervoor dat het bieden van een 
goed aanbod van activiteiten in gevaar 
komt, tenzij zich nieuwe vrijwilligers 
aandienen. Ik nodig u graag uit eens na 
te denken over wat u de wijk en haar 
bewoners zou kunnen bieden door uw 
inzet op een bepaald deelterrein. In het 
bijzonder zoeken we buurtbewoners 
die zich willen bezighouden met onze 
directe woon- en leefomgeving. Daar 
spelen momenteel allerlei kwesties, 
zoals de verbouw van bestaande pan-
den voor nieuwe functies, de inrichting 
van de openbare ruimte voor sport- en 

spelfaciliteiten voor kinderen en parkeervraagstukken voor 
auto’s en fietsen. Ook om een goede sparringpartner voor de 
gemeente Arnhem te kunnen zijn, hebben we behoefte aan 
een groep (liefst jonge) mensen, die zich daarvoor willen  
inzetten. Er heeft zich al een enthousiaste buurtbewoner 
aangemeld, maar laat hem niet alleen staan! U kunt zich altijd 
rechtstreeks tot mij richten als u belangstelling hebt via mail: 
voorzitter@bwarnhem.nl. Om de verdere plannen voor dit 
jaar met u te kunnen bespreken, gaan we graag met alle leden 
van onze wijkvereniging in gesprek. Dat doen we bij de  
Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 maart in wijk-
centrum De Bakermat vanaf 20.00 uur. Op de agenda staat 
behalve een terugblik op 2021 de vooruitblik naar de rest van 
2022. Wat willen en kunnen we doen en hoe gaan we onze 
beschikbare middelen besteden? U kunt daarover meepraten 
en meebeslissen als u van de partij bent. Als extraatje heb-
ben we die avond onze nieuwe wijkagent Rudy Machielsen te 
gast. Hij vertelt over de veiligheidsaspecten in onze buurt en 
u kunt hem alle vragen stellen waar u mee zit. Tot slot meld 
ik u nog dat het bestuur van de wijkvereniging in gesprek is 
met het bestuur van onze buur-wijkvereniging Penseelstreek 
en van wijkcentrum Bakermat om te bekijken hoe we het 
beste samen onze wijkbewoners kunnen bedienen. Dubbel 
werk moeten we voorkomen, elkaar aanvullen en gezamen-
lijk energie ontwikkelen is de uitdaging. In een volgend num-
mer van Wijkcontact kom ik hier graag bij u op terug.
Gerard Slag, voorzitter

Vrijwilligers  
gezocht!
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Nieuwe plannen na een moeilijke 
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Nog een keer ‘Spoken  
van Sonsbeek’

De bekende boekjes uit de Pim Pandoer-
reeks van Carel Beke hebben een vervolg 
gekregen. Joris Bolder (33) heeft het werk 
van zijn opa voortgezet met het boek 
‘Spoken van Sonsbeek’. Zoals de titel al doet 
vermoeden speelt het spannende verhaal 
zich voor een belangrijk deel af in het park 
Sonsbeek, hoewel ook andere delen van 
Arnhem er in voor komen.

Volgens Bolder is de titel van zijn boek niet 
zomaar gekozen, maar is het een eerbetoon 
aan zijn grootvader. Carel Beke (1913-2007), 
die een groot deel van zijn leven in Arnhem 
woonde, schreef zo’n 
1500 korte verhalen voor 
kinderen, die verschenen in 
bekende jeugdbladen zoals 
Taptoe en Donald Duck. 
Daarnaast publiceerde hij 
zo’n honderd kinderboeken, 
waarvan vele zich in Arnhem 
afspelen. In ’Spoken van 
Sonsbeek’ moet een handjevol 
mensen zien te overleven in 
een ‘post-apocalyptisch’ landschap in een 
denkbeeldige toekomstige wereld. Een 
aantal van hen woont in de Stadsvilla in 
Sonsbeek. Ze zoeken in leegstaande huizen 
in Arnhem naar voedsel. Joris Bolder heeft 
het boek in eigen beheer uitgegeven. Het is 
verkrijgbaar via de boekhandel. JB

» Joris Bolder: Spoken van Sonsbeek,
Bolder Productions; € 19,95.
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Unieke expositie Klaas Gubbels en  
Ad Gerritsen in De Bakermat

Nooit eerder werd werk van Klaas Gubbels en Ad Gerritsen 
in één expositie ondergebracht. Maar nu wordt het werk van 
deze bevriende kunstenaars en bijna-buren in de Van Lawick 
van Pabststraat tentoongesteld. De Bakermat, de commissie 
beeldende kunst van het wijkcentrum en Marianne Gerritsen, 
de weduwe van de in 2015 overleden Ad, hebben gedurende 
de lock-down de voorbereidingen voor de expositie getroffen. 

De tentoonstelling is op een bijzondere locatie, namelijk 
midden in de wijk waar Gubbels en Gerritsen hebben gewerkt, 
vrienden werden en uiteindelijk groot in de kunstwereld 
werden. De duo-expositie is inmiddels geopend en is te zien 
tot 24 april 2022.  JB

Nadeel wordt voordeel

De teloorgang van winkeltjes in onze wijk gaat gestaag 
door. Voor vrijwel alle essentiële producten moeten 
we naar de stad of naar de supermarkt. Slechts hier en 
daar klinkt nog een rinkelende winkeldeur. Maar zoals  
een oud-hollands gezegde luidt: elk nadeel heeft zijn 
voordeel. Middenstand maakt op tal van plekken plaats 
voor de zo broodnodig woonruimte. Aan de Van Lawick 
van Pabststraat zijn daarvan twee voorbeelden. Zowel de  
voormalige kapsalon van Jerry van Diest als de voormalige 
bakkerszaak van Reijnen wordt omgetoverd in nieuwe 
woonruimte.  JB

Marianne Gerritsen en Klaas Gubbels. Beeld: video expositie, Paulien Ariens, Jos Zwaans

Voormalige pand Bakkerij Reijnen.

Emmy Kattenbelt, nieuwe vormgever.

De redactie heeft met pijn in het hart afscheid genomen van 
vormgever Bruno Heemskerk, die de afgelopen twee jaar met 
een nieuwe vormgeving zijn stempel drukte op Wijkcontact. 
In Emmy Kattenbelt hebben we nu een waardige opvolger 
gevonden. Ze woont aan de Kemperbergerweg, maar heeft 
vrienden en familie in de Burgemeesterswijk en doet hier 
haar dagelijkse boodschappen. Emmy is grafisch vormgever. 
en meldde zich bij ons na de oproep in de vorige wijkkrant.  
Adieu Bruno, welkom Emmy!  JB

Expositie Trudy Koning 
In Wijkcontact nummer 1 februari 2021 kondigden we de 

expositie aan van Trudy Koning in Huis Kernhem te Ede. Die 
expositie kon toen vanwege Corona niet doorgaan.Geluk-
kig komt het er nu toch van en laten we u weten dat Trudy  
Koning van 23 april t/m 8 mei 2022 exposeert op die locatie 
(alle weekenden van 12.00 – 17.00 uur). Voor verdere informatie  
www.huiskernhem.nl  JB

Ad Gerritsen en Klaas Gubbels
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iels Scholten woont sinds 2002 in Arnhem. Na 
Lombok en Sint Marten, kwam hij in maart vorig 
jaar met man, zoon en hond naar de Van Pallandt-
straat. Niels is lijsttrekker voor VOLT. “Ik heb de 
politiek altijd interessant gevonden. Ik ben een paar 

jaar geleden voorzitter van D66 in Arnhem geweest, maar dat 
was meer omdat er niemand anders beschikbaar was.” Door 
een collega die actief was bij VOLT, raakte hij geïnteresseerd 
in die partij. “Ik vind het leuk dat het een nieuwe partij is. Er 
zit veel energie in de beweging en daar word ik blij van", ver-
telt hij. Het beluisteren van de podcast van Sjors Frohlich, de 
radiopresentator die besloot zijn journalistieke carrière in te 
ruilen voor het burgemeesterschap, zette Niels ertoe aan naast 
zijn werk zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. “Ik 
wil niet langer aan de zijlijn staan, maar een bijdrage leveren 
aan de ontwikkelingen in Arnhem”, stelt hij. 

Niels Scholten werkt bij bouwbedrijf BAM en was betrokken 
bij de bouw van het Arnhemse station. In de raad wil hij zich 
bezighouden met bouw en ruimtelijke ordening, duurzaamheid 
en sport en beweging. Over de perikelen rond de verbouwing 
van de schouwburg merkt hij op: “Je moet altijd eerlijk zijn over 
wat het kost. Ik heb liever iets goeds wat duurder is, dan dat je 

kiest voor goedkoper broddelwerk waardoor er later weer veel 
geld bij moet.” De Arnhemse bestuurscultuur heeft de laatste 
jaren nogal kritiek gehad. Toch kijkt Niels uit naar zijn werk als 
raadslid. “Ik heb zin om mijn schouders eronder te zetten en 
aan de slag te gaan. Met optimisme en niet om elkaar vliegen 
af te vangen. We zitten er niet voor het moment tenslotte.”

nieuws Positivisme, werklust en 
enthousiasme voor het  
raadswerk
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in het vooruitzicht werd de redactie van de wijkkrant benaderd door 
twee wijkbewoners die kandidaat zijn voor een plek in de Arnhemse gemeenteraad. Allebei benadrukken ze dat het 
hen niet gaat om propaganda voor hun partij, maar dat ze graag aan de wijk willen laten zien wie ze zijn en vertellen 
waarom ze zich kandidaat hebben gesteld.

e Arnhemse bestuurscultuur is ook een belang-
rijk thema voor El Yazid Ait Chrif. Hij staat op de 
tweede plaats van de PVDA-lijst. Hij woont met 
zijn vrouw en twee kinderen sinds vijf jaar aan de 
Brantsenstraat. Ook hij is van plan zijn raadswerk 

met enthousiasme en bewuste positiviteit te gaan doen. “Ik vind 
het belangrijk om dingen te bereiken en hecht aan een goede 

samenwerking met iedereen.” El Yazid groeide op in Malbur-
gen. “In die tijd was Malburgen echt een ghetto. Toen al zag ik 
dat het principe van gelijke kansen voor iedereen, niet overal 
werkt.” El Yazid Ait Chrif werkt in de financiële sector, zijn 
vrouw heeft ook een fulltime baan. Een druk leven dus met 
twee kleine kinderen. Wat beweegt hem om in de politiek te 
gaan? “Ik heb allerlei veranderingen in Arnhem meegemaakt. 
Het verdwijnen van de Bijenkorf, de metamorfose van de Spij-
kerbuurt en de veranderingen op de Korenmarkt. Ik wil nu zelf 
meer betrokken zijn bij ontwikkelingen in de stad en invloed 
uitoefenen.” 

El Yazid woont bijna zijn hele leven in Arnhem. Hij heeft veel 
gereisd en wat hem opviel was dat hij overal op de wereld Arn-
hemmers tegenkwam. En allemaal waren ze enthousiast over 
hun stad. “Maar als je dan vraagt waarom, geeft iedereen een 
ander antwoord. Sommigen genieten van de natuur, anderen 
roemen het museum of gaan graag naar de Korenmarkt. De 
identiteit van Arnhem is niet makkelijk over te brengen.” De 
onderwerpen waar El Yazid zich in de raad op wil richten zijn 
financiën, sport - en daarmee ook gezondheid en welzijn - 
en leefbaarheid. “Wij wonen natuurlijk in een prachtige wijk, 
maar ook hier is de leefbaarheid belangrijk. Wij willen  per wijk 
kijken wat nodig is voor de leefbaarheid.”

Niels Scholten, kandidaat VOLT  Foto: Johan Bosveld

El Yazid Ait Chrif, kandidaat PVDA  Foto: Johan Bosveld
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 W
ie wel eens door de  
Rozenstraat loopt vraagt 
zich wellicht af waarom 
die hoge muur van rijk 
gedecoreerd metsel-

werk daar staat. Dat hij oud is, blijkt 
uit de enorme strengen klimop die er 
tegenop groeien. Oudere wijkgenoten 
deden vroeger boodschappen bij su-
permarkt Ebbers. Die had samen met 
andere winkeliers onderdak gevonden 
in de oude fabriekshallen. Die zijn af-
gebroken voor de bouw van wonin-
gencomplex Hofpoort. Alleen de mo-

met een bescheiden bedrijfje waar ze 
op ambachtelijke wijze van ingekochte  
garens band sponnen.  Al in 1870 startten 
ze met de bouw van een heuse fabriek 
aan de Noordelijke Parallelweg waar 
ze op industriële wijze band en pas-
sementen gingen fabriceren op vlecht-
machines en weefgetouwen. Ze kozen 
voor deze locatie vanwege de gunstige 
ligging bij het spoor. Verwaaijen veron-
gelukte in 1874 bij het paardrijden. Hij 
werd op-gevolgd door W.H. van Braam, de  
25-jarige zoon van J.J. van Braam. Die 
laatste was een vermogend man en deed 

Tussen de Frombergstraat en de Rozenstraat was bijna een eeuw 
lang de Arnhemsche Bandfabriek gevestigd. Lange tijd was deze 
met ruim tweehonderd werknemers, onder wie veel jonge kinderen, 
Arnhems grootste industrie. Nu resteert er alleen nog een hoge 
muur die op de monumentenlijst staat.

De Arnhemsche Bandfabriek
Imposant, maar niet  
van smetten vrij

INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

Jacob Cremer werd in 1827 geboren aan 
het Velperplein in Arnhem. Zijn familie 
was rijk geworden was door de tabaks-
handel en had een buitenhuis bij Driel 
waar hij veel vertoefde. Van zijn tiende 
tot zijn vijftiende zat hij op Het Hemel-
dal, een kostschool in Oosterbeek, maar 
de lessen interesseerden hem niet erg. 
Hij had meer belangstelling voor kunst 
en toneel. Van zijn ouders mocht hij daar-
om eerst in de leer bij de Oosterbeekse 
kunstschilder Frederik Hendrik Hendriks 
en later naar de Haagsche Teekenaca-
demie. Er hangen werken van hem in 
het Rijksmuseum en Museum Arnhem 
(De Wodanseiken bij Wolfheze, 1849). 
Maar, zoals hij eens schreef aan de Haag-
se kunstschilder Johan Bosboom: ‘Inkt 
vloeit beter dan verf’. Cremer werd vooral 
bekend als schrijver van romans en  
toneelstukken. Hij werd een maatschap-
pelijk geëngageerd auteur die begaan 
was met het lot van minderbedeelden. 

Dat kwam hem op veel kritiek te staan 
van toonaangevende recensenten als 
Conrad Busken Huet, die hem een mora-
list vond, die ‘meer een beroep deed op 
het geweten van zijn lezers dan op hun 

schoonheidszin’. Hij vond Cremer een  
‘auteur met banketbakkersgaven’: ‘Hij 
blaakt voor al wat goed en edel is, doch 
discht dit in zulke zoete vormen op dat 
het eer naar minder dan naar meer 
smaakt. Men zou zeggen: eene te groote 
portie roomtaart.’ Er zat wellicht jaloe-
zie bij, want Cremers boeken verkoch-
ten zeer goed, zijn toneelstukken werden 
opgevoerd voor volle zalen en als voor-
drachtskunstenaar trok hij veel publiek. 
Nicolaas Beets dichtte over hem: ‘Wie 
Cremer leest, kent slechts zijn twintigst 
deel, alleen wie Cremer hoort, kent hem 
geheel’. Cremer was de eerste Neder-
landse auteur die van zijn werk kon leven. 
Hij had echter ook iets tragisch. Door 
zijn afkomst uit een welgestelde familie 
kwam hij nooit echt in contact met de 
arbeidersklasse waarvoor hij opkwam. 
Op 52-jarige leeftijd overleed hij aan een 
leverziekte. Terecht is er in Arnhem een 
straat naar hem genoemd, in Sint Marten.

numentale muur is blijven staan. Tus-
sen 1870 en 1968 stond hier de Arn-
hemsche Bandfabriek. Het personeel 
was in 1967 bezig met inzamelingen om 
het honderdjarig bestaan groots te vie-
ren, maar vlak daarvoor werd het be-
drijf verkocht aan Vullinghs Koninklijke 
Band- Veter- en Elastiekfabrieken in het  
Brabantse Heeze-Geldrop. 

Industriële bandproductie
De jonge ondernemers A.F.C. Verwaaijen 

(21) en J.L.A.J. Sprenger (28) waren in 1869 
aan het huidige Roermondsplein gestart 

Jacob Jan Cremer

Ja
co

b
 J

an
 C

re
m

er
 



De Arnhemsche Bandfabriek
Imposant, maar niet  
van smetten vrij

Sprenger in 1896 lieten maken, ziet het 
complex er nog veel indruk-wekkender 
uit dan het in werkelijkheid was. De 
verhoudingen tussen de fabrieksge-
bouwen en de huizen en figuren op de 
achtergrond kloppen van geen kant. 
De fabriek is sterk uitvergroot, een 
veelgebruikte truc destijds. De Arn-
hemsche Bandfabriek was lange tijd 

de trots van de Arnhemse industrieën. 
Met ruim 200 werknemers behoorde 
de fabriek tot de grootste bedrijven.  
Het boek ‘Arnhem en zijn toekomstige 
ontwikkeling’ uit 1919 steekt de loftrom-
pet over de fabriek en schrijft het succes 
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met Verwaaijen en Fromberg aan project-
ontwikkeling. Hij was rijk geworden in  
Nederlands-Indië en had zich na zijn 
terugkomst gevestigd op Bronbeek. 
Nadat hij dat landgoed verkocht aan  
koning Willem III liet hij villa Beaulieu 
aan de Noordelijke Parallelweg bou-
wen waar hij ook ging wonen. Arn-
hem profileerde zich in de tweede  

helft van de 19e eeuw als het Haag je 
van het Oosten en wilde een woonstad 
voor welgestelden zijn. Het stadsbestuur  
weerde zware industrie, maar verwel-
komde nijverheid die paste bij het wat 
deftige imago van de stad. De vervaardi-
ging van band en passementen hoorde 
daar blijkbaar bij. Daarmee werden 
meubels, uniformen, lampenkappen, 
gordijnen en kleedjes versierd. 

Imposant complex 
In de loop der jaren breid-

den Van Braam en Sprenger 
hun fabriek gestaag uit tot 
een imposant complex. De 
garens van katoen, wol, lin-
nen en zijde kocht de fa-
briek elders in. Ze werden 
opgeslagen in de kelders. 
Daarna werden ze gebleekt 
en geverfd waarna ze naar  
de weverij of vlechterij gin-
gen. Daarna ging alles naar 
de strijkerij en appreteerde-
rij om het mooi glanzend te 
maken voordat alles,  op haspels en 
in kisten en dozen verpakt, per trein 
verzonden werd. Behalve in Nederland  
zaten de afnemers in Europa, Azië (voor-
al Nederlands-Indië) en Zuid-Afrika. 

Op een tekening die Van Braam en 

Het complex van de Arnhemsche Bandfabriek op een tekening uit 1896.                     De straat rechtsonder is de Frombergstraat.

1875 Willem Hendrik van Braam 
als luitenant ter zee, .

De monumentale muur in de Rozenstraat is een 
overblijfsel van de Arnhemsche Bandfabriek. De 
nieuwbouw is van woningencomplex Hofpoort



een werkweek van 63 uur. Voor woning-
huur betaalde men al gauw 2 gulden. In 
Twente waar tetielarbeiders beter ge-  
organiseerd waren, lagen de lonen 40% 
hoger. ‘Alle pogingen om tot overeen- 
stemming te komen mislukten en de 
patroons ontsloegen zelfs dertien werk-
lieden, waaronder huisvaders’, aldus 
Zoestbergen. De directeuren ‘wensch-
ten van onderhandelingen verschoond 
te blijven’. De ontslagen arbeiders van 
wie velen meer dan twintig jaar in de 
fabriek werkten, werden door hen  
betiteld als ‘oproermakers’ en ze weiger-
den met de vakverenigingen te praten. 
Behalve 10% loonsverhoging eisten de 
stakers doorbetaling bij ‘gedwongen ver-
zuim’ (verplichte vrije dagen) en het stil-
leggen van de machines wegens repara-
ties, een billijker boetestelsel (er stonden 
geldboetes op te laat komen en er werd 
10 cent ‘plasgeld’ ingehouden), wijziging 
van het beheer van het ziekenfonds en 
indienstneming van de ontslagen arbei-
ders. Na bemiddeling van de Arnhemse 
burgemeester E.C. baron Sweerts de 
Landas Wyborgh gingen de arbeiders 
op 24 oktober weer aan het werk. Vol-
gens sommige bronnen werden hun 
eisen grotendeels ingewilligd. Volgens 
andere bestond de enige toegeeflijkheid 
van de patroons eruit dat alle stakers 
ongestraft weer aan het werk mochten. 

Kinderarbeid
 De Arnhemsche Bandfabriek had 

ook kinderen beneden de twaalf jaar in 
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in de eerste plaats toe aan ‘de uitnemen-
de qualiteit van het product’. Daarnaast 
prijst het boek de arbeidsverhoudingen.

Langdurige staking
Misschien waren de arbeidsverhou-

dingen na de Eerste Wereldoorlog goed. 
Directeur W.H. van Braam werd bij zijn 
overlijden in 1918 in de Arnhemsche 
Courant geprezen als een ‘humaan en 
welwillend chef’. Wellicht huldigde de 
krant het adagium ‘Over de doden niets 
dan goeds’ en was Van Braam na 1900 
tot inkeer gekomen of had zijn mede-
directeur Sprenger veel meer in de melk 
te brokken. Want het staat vast dat 
eind 19e eeuw van alles mis was met de  
arbeidsverhoudingen in de fabriek. 

Die slechte verhoudingen culmi- 
neerden in 1899 in een langdurige  
staking van bijna twee maanden.
Het was de eerste grote staking in  
Arnhem. De stakers, die veelal in Heijen-
oord en Klarendal woonden, kregen veel 
bijval in de stad. 

Op 10 oktober was er een protest-
bijeenkomst in Musis Sacrum waar meer 
dan duizend mensen op af kwamen. De 
bijeenkomst werd voorgezeten door het 
socialistische gemeenteraadslid W.A. 
Zoestbergen. Volgens hem hadden de 
arbeiders al vanaf 1894 ‘getracht een 
betere levenspositie te verkrijgen’, maar 
hadden zij ‘het juk der tyrannie moede, 
het werk moeten neerleggen.’ Tussen 
1894 en 1899 was het dagloon met 30% 
gedaald van 1,25 à 1,50 tot 98 cent, bij 
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Fabriekskinderen (niet in de Arnhemsche Bandfabriek) in de weer met klosjes garen.  
FOTO GELDERS ARCHIEF.

De stakers, 
die veelal in 
Heijenoord 
en Klarendal 
woonden, 
kregen veel 
bijval in de stad.



dienst, terwijl dat sinds het ‘Kinderwetje’ van Van Houten in 1874 verboden was. 
Kinderarbeid was in de tweede helft van de 19e eeuw een wijdverbreid verschijn-
sel. In de steenfabrieken aan de overkant van de Rijn werkten honderden kinderen, 
die met hun smalle voetjes makkelijk tussen de rijen stenen konden doorlopen. 
Vaak sjouwden ze meer dan twaalf uur per dag onafgebroken met klei en stenen. 

De Arnhemse schrijver/schilder Jacob Jan Cremer (zie kader) trok zich hun lot 
aan en werd een onvermoeibaar strijder tegen kinderarbeid. In 1863 verscheen bij 
Thieme in Arnhem zijn novelle ‘Fabriekskinderen, een bede doch niet om geld’ 
waarin hij de schrijnende werkomstandigheden van kinderen in de Leidse textiel-
industrie beschreef. Hij besluit zijn roman, net als Multatuli in zijn Max Havelaar, 
met een oproep aan de koning: ‘Doorluchtige Vorst! […] Ziet: aan uwe en mijne 
kleederen, waaraan de handjes dier kleinen werkten, kleven droppelen bloeds; ja 
de droppelen bloeds der arme in Nederland vermoorde fabriekskinderen.’ Cremer 
was een begenadigd voordrachtskunstenaar en trok in het hele land volle zalen, 
waarin hij ‘Fabriekskinderen’ voordroeg. 

De aandacht die hij wist te genereren, leidde uiteindelijk, elf jaar na ‘Fabrieks-
kinderen’, tot het Kinderwetje van Van Houten. Dat wetje  verbood tewerkstelling in 
fabrieken van kinderen onder de twaalf jaar, maar de wet werd slecht gehandhaafd 
en nageleefd, zoals ook bleek uit een verhoor in 1890 van directeur Sprenger. Hij 
moest verschijnen voor een ‘staatscommissie tot onderzoek naar kinderarbeid’. 

Op de vraag op welke leeftijd hij kinderen in dienst nam, antwoordde hij: ‘Wan-
neer zij twaalf jaren oud zijn en daarvan een briefje van het stadhuis kunnen 
vertoonen. Men wordt dan wel eens gefopt. Kaatje is 12 jaar en Mietje 11 en dan 
komt Mietje met Kaatje’s briefje. Men kan het aan haar neus niet zien.’ Op de 
vraag of hij het nodig of wenselijk achtte dat kinderen op zo’n jeugdige leeftijd 
met fabriekswerk beginnen, zei hij: ‘Het is mij onverschillig, of zij 12 of 13 jaar 
zijn, wanneer ik maar kindervingers heb om de kleine klosjes te winden.’ Voordat 
Verwaaijen en Sprenger begonnen met de Arnhemsche Bandfabriek was er al een fel 
maatschappelijk debat over kinderarbeid. Een paar jaar na de start van hun fabriek 
werd de kinderwet tegen kinderarbeid van kracht. De firmanten hadden daarna 
een voorbeeldfabriek van hun onderneming kunnen maken, maar verzuimden dat. 
Ze zagen geen probleem in kinderarbeid en verdedigden die in 1890 nog in het 
openbaar. Pas na de invoering van de Leerplichtwet in 1900 verdween kinderarbeid 
in fabrieken. Althans,  in Nederland.
Henk Donkers (met dank aan Ad Habets en Benno Landsheer)

» Foto’s Henk Donkers, Koninklijke Bibliotheek, Gelders Archief, Wikimedia

‘Doorluchtige Vorst! 
[…] Ziet: aan uwe 
en mijne kleederen, 
waaraan de handjes 
dier kleinen werkten, 
kleven droppelen 
bloeds; ja de droppelen 
bloeds der arme in 
Nederland vermoorde 
fabriekskinderen.’

Advertentie in de Rotterdamsche  
Courant van 2 april 1863
FOTO WIKIMEDIA.

Stadsplattegrond uit (vermoedelijk) 1886    FOTO WIKIMEDIA
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Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

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
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TANDARTSPRAKTIJK
SONSWIJCK

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

www.tandartspraktijksonswijck.nl
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ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

Rood is dood
Langs de Zijpendaalseweg werden 
kort geleden verscheidene kastan-
jebomen met de zo gevreesde rode 
cirkel beschilderd. Dat betekent dat 
de bomen zo snel mogelijk worden 
gekapt. Volgens de gemeente zijn 
de bomen ziek of dood en vormen 
ze daarom een gevaar voor de om-
geving. De ‘kapvergunning’ heeft, 
zoals alle kapvergunningen, tot de 
nodige discussie geleid. Sommigen 
vinden veiligheid het belangrijkste, 
andere wijkbewoners spreken er 
schande van. Inmiddels hebben de 
zagen hun werk gedaan, en blijkt 
duidelijk waarom de boom moest 
worden gekapt.

Groot onderhoudUitdaging
Voor sommige mensen  
is niets leuker dan het  
gezag uitdagen. We zien 
het bij de coronaprotes-
ten en andere samen-
scholingen van ‘anders-
denkenden’. Maar je kunt 
het ook symbolisch doen, 
zoals de fietser die zijn 
rijwiel uitdagend tegen 
een verbodsbord in de 
Pels Rijckenstraat heeft  
geparkeerd. Of de hand-
havers de ‘uitdaging’  
hebben opgepakt, weten 
we helaas niet.

834
In het afgelopen jaar werden in de belangrijkste  
straten van onze wijk 834 parkeerboetes uitgedeeld. 
Door de lockdown waren dat er heel wat minder dan 
de 1696 die een jaar eerder werden uitgeschreven. 
Volgens een onderzoekje van De Gelderlander kunnen 
we ook een top 3 van ‘boetestraten’ samenstellen. Op 
de eerste plaats staat de Van Lawick van Pabststraat 
met 276 parkeerboetes (in 2020 waren dat er 442), 
daarna volgen de Van Pallandtstraat met 70 (143)  
bonnen en de Burgemeester Weertsstraat met 108 
(250). Met de opbrengst van de boetes betaalt de  
gemeente de parkeerhandhaving

Koud waren de vorige  
bewoners verhuisd of  
hun boekenkastje aan  
de Zijpendaalseweg was  
vernield. Het deurtje was 
verdwenen en in geen  
velden of wegen meer  
te vinden. Ongeletterd  
vandalisme, dachten we. 
Tot er een tekstje in de  
inmiddels lege boekenkast 
verscheen en de nieuwe  
bewoners ons weer blij 
maakten: nog even wachten 
en er zijn weer gratis boe-
ken en een nieuw deurtje.



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!
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Snoeien doet bloeien

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
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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: 
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Muziek: welzijn voor mensen  
met dementie

EERBETOON AAN DIRK GAASBEEK

 H
et was Dirk Gaasbeek als 
specialist ouderengenees-
kunde al vaker opgevallen 
hoe positief ouderen rea-
geerden op muziek. In de 

verpleeghuizen waar hij werkte, bleken 
dementerende bewoners blij en actie-
ver te worden van muziek. Zijn grootste 
wens was daarom het leven van men-
sen met een (niet aangeboren) hersen-
aandoening te verbeteren met behulp  
van muziek. 

Met de Dirk Gaasbeek Stichting wil 
Edzard Gelderman samen met enkele 
andere financieel- en zorgdeskundigen 
muziekprojecten die zorginstellingen 
bedenken, helpen te realiseren. Dirk 
Gaasbeek  was tot zijn overlijden gedu-
rende 40 jaar de partner van Gelderman. 
Samen woonden ze in ‘De Houtsnip’, 
een monumentaal pand tegenover het  
Sonsbeekpark. 

“Dirk zag als verpleeghuisarts het  
effect dat een muziektherapeut had op 
dementerenden”, vertelt Gelderman, 
die nog altijd aan de Zijpendaalseweg 
woont. “Daar wilde hij meer mee doen. 
Dat paste helemaal bij zijn manier van 
werken. Hij was heel empathisch, had 
veel oog voor zijn patiënten. Het was 
zijn droom om muziek een echte plek 
te geven in verpleeghuizen.” 

Gelderman besloot de droom van zijn 
partner tot leven te brengen. Hij richtte 
onlangs de Dirk Gaasbeek Stichting op 
om de gedachten en het werk van Dirk 
Gaasbeek levend te houden. “Door een 
stichting met zijn naam op de richten 
voor de mensen waar hij altijd mee 
werkte, probeer ik ook zijn naam als het 
ware te markeren.” Gelderman zocht 
een aantal deskundigen bijeen en samen  
geven ze de stichting (inmiddels met een 
ANBI-status) nu vorm. 

Balletdanseres
De stichting wil in eerste instantie het 

muziekaanbod in verpleeg- en verzor-
gingshuizen faciliteren. Bijvoorbeeld 
door sponsoring of andere vormen van 
financiële steun. Gelderman: “Die steun 
kan heel breed zijn; van het financieren 
van een muziekinstrument, het leveren 
van liedteksten die mensen mee kunnen 
zingen tot een luisterkussen waarmee 
dementerenden individueel naar muziek 
kunnen luisteren. Eigenlijk alles wat bij-
draagt aan de muzikale beleving van de 
mensen.” 

Als voorbeeld van het effect van 
muziek noemt Gelderman de beelden 
van een hoogbejaarde, dementerende 
dame, lang geleden bekend als klas-
sieke balletdanseres. ,,Zij zat helemaal 
in zichzelf gekeerd in een rolstoel, maar 
toen haar de muziek van Tsjaikovski’s 
‘Zwanenmeer’ ten gehore werd gebracht,  

FOTO: JOHAN BOSVELD

Edzard Gelderman met op de achtergrond een schilderij waarop hij samen met Dirk Gaasbeek staat afgebeeld.



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
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• mindfulnesstrainingen

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

EN EEN 
GEZONDE 
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JE LEVEN!
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was het alsof ze ontwaakte. Ze bewoog met elegante armbewegingen mee met de 
muziek, zoals ze die ooit als danseres op deze muziek had gemaakt. Ontroerend.”  
(Kijk op www.youtube.com watch?v=wlAXKJfesBM).
 
Donaties en sponsoren
De Dirk Gaasbeek Stichting zoekt naarstig naar financiële steun voor haar werk. 
Het bestuur benadert fondsen, sponsoren en particulieren  voor donaties en ande-
re vormen van sponsoring. Hulp en advies daarover is bij Edzard Gelderman zeer 
welkom. Behalve door op aanvraag van verpleeg- en verzorgingshuizen voor hun 
muzikale plannen financiële steun te geven,  onderzoekt de stichting  ook andere 
manieren om muziek een rol te laten spelen. Gelderman: “Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan jonge musici die werkloos zijn. Die zouden tegen een vergoeding een 
muziekprogramma kunnen maken dat geschikt is voor patiënten in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. De stichting zou daarin wellicht een rol kunnen spelen. Om  
dat na te gaan  ga ik  contact  opnemen  met de muziekopleidingen van ArtEZ,  
de kunstacademie.”

Het is de bedoeling dat zorginstellingen die een bijdrage van de stichting ontvangen 
hun muziekproject presenteren op de website van de stichting. “Op onze website 
komen dan filmpjes te staan waarop je kunt zien hoe geweldig mensen op muziek re-
ageren”. Zo kan iedereen zien hoe het geld wordt besteed en wordt het voor bedrijven 
aantrekkelijker om ook als sponsor op te treden. Een van die projecten die nu al te 
zien is, is de zogeheten Qwiek.up. Daarmee wordt met behulp van beeldprojectie een 
audiovisuele beleving gegeven aan patiënten. Met geld van de Dirk Gaasbeek Stichting 
kon een zorgorganisatie belevingsmodules voor Qwiek.up voor haar verpleeghuizen 
aanschaffen.
Johan Bosveld

Kijk voor meer informatie of doneren op www.dirkgaasbeek.nl.

“Ze bewoog 
met elegante 
armbewegingen 
mee met de 
muziek, zoals 
ze die ooit als 
danseres op 
deze muziek 
had gemaakt. 
Ontroerend.” 

Muziek prikkelt de hersenen. De Dirk 
Gaasbeek Stichting legt op haar web-
site uit wat het effect daarvan is. ‘Ons 
volledige brein wordt geactiveerd wan-
neer wij muziek maken of naar muziek 
luisteren. Ook heeft het een positieve 
invloed op hoe wij ons voelen, onze taal, 
motoriek en ons geheugen. Tot slot 
heeft muziek een belangrijke sociale 
functie: muziek verbindt mensen bin-
nen een sociale groep en versterkt de 
onderlinge relaties.
Muziek kan heel doelgericht ingezet 
worden bij mensen met een hersenaan-
doening, zoals dementie. Bijvoorbeeld 
door middel van muziektherapie. Met 
muziektherapie worden vaardigheden 
gestimuleerd en geprikkeld. Zo kan het 
zijn dat iemand met dementie tijdens 
de therapie ineens weer meezingt of 
meebeweegt. Het muzikale geheugen 
blijft namelijk langer intact dan het 
niet-muzikale geheugen. 
Muziek biedt een opening om herinne-
ringen en ervaringen uit het verleden op 

te halen. Er wordt altijd gekeken naar 
wat iemand kan en fijn vindt.

 Erik Scherder 
Als voorzitter van de stichting verwijst 
Edzard Gelderman naar de bekende 
neuropsycholoog prof. dr. Erik Scher-
der die al veel langer een pleitbezorger 
is van muziek in de zorg voor demente-
renden.  
In het tijdschrift ‘Psychologie’ zei  
Scherder het enkele jaren geleden als 
volgt: “Hoe krachtig het effect van  
iemands favoriete muziek kan zijn, is 
soms te zien bij patiënten met demen-
tie. Mensen die zich niets meer lijken 
te herinneren, amper nog reageren en 
niet meer praten, veren ineens op wan-
neer ze een liedje uit hun jeugd horen. 
Hun ogen gaan stralen, ze zingen en 
tikken met hand of voet foutloos mee, 
en kunnen zelfs weer even antwoord 
geven op vragen. Ontroerend als je dat 
ziet gebeuren bij een patiënt. Dat ver-
schijnsel heeft alles te maken met het 

langetermijngeheugen voor muziek: bij 
de ziekte van Alzheimer blijft dat het 
langst gespaard. Voor mij laat dat zien 
hoe diep muziek verankerd ligt in de 
hersenen.”

Het krachtig effect van muziek

FOTO: KEKE KEUKELAAR/HERSENINSTITUUT NEDERLAND
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gon te spugen, verwees zij me door. Via 
Rijnstate kwam ik op het Radboudumc 
terecht bij oncoloog Carla van Herpen, 
inmiddels hoogleraar Zeldzame Kan-
kers.” Veerman bleek kanker te hebben 
aan de speekselklier onder zijn tong. In 
november 2014 werd hij geopereerd. 
“De operatie was ingewikkeld en duurde 
veertien uur. Om mijn tong te behouden 
kon de kanker niet helemaal verwijderd 
worden en ben ik daarna nog bestraald. 
In april 2015 ben ik weer voltijds aan het 
werk gegaan. Mijn geluk was dat ik geen 
uitzaaiingen had. Mijn tumor is voor on-
derzoek opgestuurd naar Amerika. Daar 
bleek dat een ongelukkige genmutatie de 
oorzaak was.”

‘Big five’
Speekselklierkanker is één van de zeld-
zame kankers. Jaarlijks krijgen in Neder-
land 120.000 mensen de diagnose kan-
ker. Het overgrote deel daarvan heeft 
één van de ‘big five’: huid-, long-, darm-, 
borst- of prostaatkanker. Zo’n 20.000 
mensen hebben een zeldzame kanker,  
waarvan ruim tweehonderd speeksel-
klierkanker. Daarvan bestaan weer 22 
soorten. 

Bij de behandeling van de ‘big five’ is 
volgens hoogleraar Carla van Herpen 
de laatste vijftien jaar veel vooruitgang 
geboekt. Maar de zeldzame kankers 
blijven daar ver bij achter. Ze komen te 
weinig voor, ze zijn te veel verspreid over 
ziekenhuizen en minder interessant voor 
farmaceuten. En zeker zo belangrijk: er 
is te weinig onderzoeksgeld beschikbaar. 
Daarom hebben Joost, Wicher en Frans 
van Nunen, een andere patiënt, samen 
met Van Herpen in 2016 de Patiëntenver-
eniging Speekselklierkanker opgericht. 
Joost: “We houden bijeenkomsten, heb-
ben een lotgenotencontact en werven 
fondsen voor onderzoek. 

In 2016 hebben we met Wicher en zijn 
vrouw Saskia in het Okurahotel in Am-
sterdam het galadiner Taste4life georga-
niseerd. Ruim veertig sterrenkoks werk-
ten er belangeloos aan mee. We hadden 
vierhonderd tafels beschikbaar. Die actie 
bracht ruim twee ton op. Een derde van 
de tafels was ‘verkocht’ aan Arnhemmers, 
van wie veel uit onze wijk.”Inmiddels 

 I
n december 2008 was Wicher Löhr, 
chef-kok in sterrenrestaurant Het 
Koetshuis in Bennekom, verkouden 
en hoestte hij bloed op. Hij ging er-
mee naar de dokter, dacht longont-

steking te hebben, maar kreeg in het zie-
kenhuis de diagnose longkanker. Na be-
stralingen en een chemokuur knapte hij 
op. Een jaar later zat er echter een tumor 
in zijn lies. Uitzaaiingen op andere plek-
ken volgden. Uiteindelijk bleek de oor-
sprong van alle leed een zeldzame kan-
ker te zijn: speekselklierkanker. Achteraf 
gezien was een knobbeltje in zijn mond 
dat in 1994 was weggehaald daarvan de 
voorbode. De kankers erna waren daar-
van uitzaaiingen. In 2017 overleed Löhr, 
58 jaar oud.

Joost Veerman, rechter en wonend in 
de Johannes Vermeerstraat, kreeg in 2014 
ook de diagnose speekselklierkanker. 
“Het begon met keelpijn”, vertelt hij aan 
de keukentafel. “Ik kreeg antibiotica van 
de huisarts maar toen ik daarna bloed be-

MOUNTAINBIKEN TEGEN SPEEKSELKLIERKANKER

Er is te weinig onderzoeks geld beschikbaar

Op zaterdag 12 maart 
organiseren onze wijk- 
genoten Joost Veerman 
en Jaco Wiegersma 
samen met Saskia Löhr 
van sterrenrestaurant 
Het Koetshuis in 
Bennekom een 
mountainbiketocht 
om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar 
speekselklierkanker.  
Ze hebben een prachtige 
route uitgezet met 
muzikale en culinaire 
intermezzo’s van 
sterrenkoks.

Een mens heeft aan beide kanten van zijn hoofd grote speekselklieren bij de oren, 
onder de tong en in de onderkaak. Daarnaast heeft hij nog zo’n tweehonderd klei-
ne speekselkliertjes verspreid in de mond, neus en keel. In alle klieren kan speeksel-
klierkanker ontstaan, maar meestal gebeurt dat in de oorspeekselklier. Overigens is 
twee op de drie gezwellen in een speekselklier goedaardig. Er zijn 22 soorten speek-
selklierkanker. De soort bepaalt hoe agressief een tumor is en welke behandelingen 
er mogelijk zijn. Symptomen zijn zwelling of verlamming in het gezicht. In Nederland 
krijgen ruim tweehonderd mensen per jaar de diagnose speekselklierkanker. Over 
precieze oorzaken is nog weinig bekend. Risicofactoren zijn straling en blootstelling 
aan giftige stoffen. Er is geen verband met roken of alcohol.

Speekselklierkanker



Er is te weinig onderzoeks geld beschikbaar

19

heeft de patiëntenvereniging sinds de 
oprichting ruim een half miljoen euro 
bijeengebracht voor onderzoek naar 
speekselklierkanker. Joost Veerman: 
“Carla van Herpen kon er drie fulltime 
onderzoekers voor aan het werk zetten. 
Ze heeft een grote groep patiënten om 
zich heen verzameld. Bijna iedereen 
met deze vorm van kanker wordt door 
haar gezien en ze heeft een uitgebreid 
internationaal netwerk. Dat begint zijn 
vruchten af te werpen. 

Omdat de ontwikkeling van nieuwe, 
specifieke medicijnen er niet in zit, 
onderzoekt haar onderzoeksgroep in 
hoeverre medicijnen en therapieën die 
succesvol zijn bij de ‘big five’, ook tegen 
speekselklierkanker helpen. Een van 
haar onderzoekers is daar inmiddels op 
gepromoveerd. In 2014 was speeksel-
klierkanker niet in beeld, nu wel.”

Fietstocht
Na taste4life zijn er kleinere acties 

geweest zoals een stamppottenbufet 
in Kootwijkerbroek. Daar was ook Jaco 
Wiegersma, makelaar en wonend in de  
Van Pallandtstraat. Joost: “Jaco is, 
net als Saskia, een fervent moun-
tainbiker. Hij kwam met het idee  
om mountainbike4life te organiseren. 
Dat wilden we in maart 2020 doen, maar 
toen kon de tocht niet doorgaan vanwege 
Corona. Hopelijk gooit deze ziekte dit 
jaar geen roet in het eten.”

Wie mee wil fietsen, kan zich in-
schrijven via www.mountainbike4life. 
Je kunt kiezen voor een tocht van 
30 of 40 kilometer. Beide gaan over 
een prachtig parcours dat grond-
eigenaren speciaal voor deze tocht 
open gesteld hebben. Mountainbike-
ervaring is niet vereist en als je zelf 

Vlnr: Jaco Wiegersma, Saskia Löhr en Joost Veerman FOTO LEENA VAN KORLAAR

‘Het moet vooral een 
leuke belevenis worden, 
een sociaal evenement 
dat mensen verbindt, 
bedoeld voor wie iets 
leuks en tegelijk goeds 
wil doen.’

geen MTB hebt, kun je er voor 15 euro 
 een huren. Onderweg is er muziek en 
zijn er hapjes van sterrenkoks. Onder de 
sponsoren bevinden zich er ook enkele 
uit de wijk zoals wijnhandel Henri Bloem 
en fietsenzaak Manivélo. De tocht begint 
en eindigt bij Het Koetshuis, Panorama-
weg 23a in Bennekom. Er kunnen twee-
honderd mensen meedoen. Het inschrijf-
geld van 100 euro is volledig bestemd 
voor speekselklierkankeronderzoek.

Joost: “Het moet vooral een leuke be-
levenis worden, een sociaal evenement 
dat mensen verbindt, bedoeld voor wie 
iets leuks en tegelijk goeds wil doen. 
Meteen nadat ik zelf de diagnose speek-
selklierkanker had gekregen, heb ik veel 
medeleven vanuit de wijk ervaren. Dan 
merk je dat mensen elkaar ‘zien’ in deze 
wijk. Er is afstand tussen de huizen, maar 
nabijheid tussen de mensen.”



20

 I
n het atelier van Hilde vertelt Anna van Elderen  
hoe ze in 1985 bij Akademie Hilde begon met schil-
deren. “Ik startte met een proefles met het idee ‘ze 
wil vast weten of ik wel serieus genoeg  ben en of 
ik wel wat kan’, maar later begreep ik dat het de 

bedoeling was dat ik zou kijken of ik het wel leuk vond. 
Hilde stuurde nooit een cursist weg, dat kon ze zich  
financieel ook niet veroorloven.” 

Anna deed 28 jaar mee aan de schilderlessen op 
dinsdagavond; in 2013 stopten de lessen omdat Hilde 
keelkanker kreeg. Uit dat contact ontstond een vriend-
schap. Anna ging met Hilde en nog een vriendin naar 
het ziekenhuis. “Ze was heel erg benauwd en we brach-
ten haar naar Rijnstate. Toen ze hoorde dat ze moest 
blijven, bedankte ze ons voor de hulp en gingen we 
naar huis, in de veronderstelling dat we haar snel weer 
zouden zien. De volgende ochtend hoorde ik dat ze aan 
een longontsteking was overleden.” 

Kunstacademie
Hilde Schneider wordt op 16 oktober 1941 geboren in 

Stad Delden. Ze is de jongste dochter in een katholiek 
gezin met zes kinderen. Al heel jong kondigt Hilde aan 
dat ze naar de kunstacademie wil. Haar ouders zien 
dat niet zitten, maar gaan uiteindelijk akkoord onder 
de voorwaarde dat ze eerst haar mulo afmaakt. 

Ze gaat naar de kunstacademie maar stopt in het eer-
ste jaar. Na een jaar als au pair in Frankrijk, volgt Hilde 
een secretaresseopleiding. Ze hoopt in Amsterdam 
een baan te vinden en in de avonduren tekenlessen te 
nemen. Ook dat lukt niet. Het werk is te zwaar en ze 
besluit het roer om te gooien. Ze wordt kindermeisje, 
eerst in Aerdenhout, daarna in Frankrijk. Als ze terug-
komt uit Frankrijk, blijkt ze zwanger te zijn. Haar familie 
laat haar vallen en ze komt er alleen voor te staan. Alleen 
een tante bekommert zich om haar. In 1964 bevalt ze 
van haar zoon Olaf.

Hilde komt in contact met de Arnhemse galeriehoud-
ster Rita Metman, die haar woonruimte aanbiedt en in 
contact brengt met kunstenaar Johan van Zweden. Hij 
stimuleert haar om naar de kunstacademie te gaan. 
Hilde is 26 als ze voor de tweede keer toegelaten wordt. 
Dit keer maakt ze de opleiding af en start ze Akademie 
Hilde. Begin jaren zeventig betrekt ze het pand aan de 

“IK SPEEL NU VOOR HILDE”

Een leven vol kunst
In november vorig jaar overleed op 80-jarige leeftijd 
kunstenares Hilde Schneider. Voor wie langs Sonsbeek naar 
de stad gaat, zijn de letters Akademie Hilde op de muur niet 
te missen. Sinds de jaren zeventig woonde Hilde aan de 
Zijpendaalseweg. Hier had ze haar atelier en gaf ze schilder- 
en tekenlessen.

Zijpendaalseweg. In de zomervakanties vertrekt Hilde 
met Olaf naar Zuid Frankrijk. Daar tekent ze tegen 
betaling portretten van marktbezoekers en geeft ze 
cursussen op verschillende locaties. Na een paar jaar 
gaat ze op zoek naar een eigen plek en koopt in 1989 
- met een erfenis en leningen van vrienden - een oude 
zijderupsenkwekerij, die ze verbouwt en waar ze haar 
cursisten ontvangt.

In 2006 wordt het leven in Nederland én in Frankrijk 
haar teveel en verkoopt ze het pand in Frankrijk. In 
Nederland gaat ze door met haar cursussen tot ook dat 
haar teveel wordt. Vanaf 2013 richt ze zich vooral op 
haar eigen werk.

Schilderen en fotograferen in Frankrijk
Fotograaf Iemke Ruige woont in de jaren tachtig in de 

Van Lawick van Pabststraat. Zijn toenmalige vriendin 
volgt schilderlessen bij Hilde en wil ook een cursus in 
Frankrijk doen. “Hilde had in Frankrijk een stuk land 
gevonden waar ze cursussen wilde geven. Er waren 
geen voorzieningen. De cursisten kampeerden op het 

Boek ter gelegenheid van 80e verjaardag van Hilde  
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Een leven vol kunst

terrein en eten deden ze in het cafeetje 
van madame Annie. Hilde vroeg mij 
om een oude caravan, die ze op de kop 
had getikt, naar Frankrijk te rijden. Met 
zijn drieën vertrokken we met auto en 
caravan naar Frankrijk. Kennelijk was 
er nogal haast bij, want het ging Hilde 
niet snel genoeg. Ik besloot flink gas te 
geven, waardoor de caravan los raakte. 
Een hoop gedoe.“ 

Uiteindelijk arriveert de caravan op de 
plaats van bestemming, maar lang heeft 
Hilde er niet van kunnen genieten. “Het 
verhaal kent een tragische afloop. Na een 

paar dagen is de hele caravan afgefikt. 
We hebben nog geprobeerd wat spul-
len te redden, maar er was geen houden 
meer aan. Het werd ook gevaarlijk want 
er stond een gasfles binnen.”

Het jaar na de brand vindt Hilde een 
nieuwe plek voor haar cursussen, een vil-
la met een groot eigen terrein. Ze vraagt 
Iemke om daar fotografiecursussen te ge-
ven. “Het was een leuke tijd, we trokken 
er vaak op uit naar dorpjes in de omge-
ving. Hilde gaf haar cursisten schilderles 
en mijn cursisten liepen door het dorp 
om te fotograferen. Iedere avond werd 

er aan grote tafels gezamenlijk gegeten. 
En ook de wijn vloeide rijkelijk. Hilde 
was een leuk, vrolijk mens. Ze hield erg 
van gezelligheid. Hilde kon je er goed bij 
hebben.” Ook Anna denkt met plezier 
terug aan de etentjes en de gezelligheid. 
“Hilde hield ontzettend van lekker eten. 
Op haar vijftigste verjaardag nodigde ze 
al haar vrienden uit in Frankrijk. We heb-
ben daar een week geklust en elke avond 
heerlijk gegeten en gedronken. In Arn-
hem organiseerde ze een keer per jaar 
een etentje voor al haar cursisten.” In de 
pauze van de schilderlessen wordt altijd 
over eten gepraat. “We wisselden recep-
ten uit en gaven elkaar tips over lekkere 
eettentjes. Bij ons thuis heeft Hilde een 
vaste uitdrukking achtergelaten. Als een 
van ons ’s morgens zegt: ‘Ik speel nu voor 
Hilde’ dan weet de ander dat er bedoeld 
wordt: ‘Wat zullen we vanavond eten?’”
Hanneke Nagel

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van 
informatie uit het boek ‘Zwervend door 
het leven. Hilde Schneider, kunstenaar, 
ondernemer, docent, moeder’. Het boek 
verscheen ter gelegenheid van de tachtig-
ste verjaardag van Hilde en is te bestellen 
via Anna van Elderen (06 233 74 855).

Schildercursus in Frankrijk Foto: Iemke Ruige 

Schildercursus in Frankrijk Foto: Iemke Ruige 
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zonen zouden ook bouwkundige worden. 
Agelink woonde aan de Weerdjesstraat 
116. Via zijn achtererf had hij toegang tot 
zijn werkplaats die aan de Rodenburg-
straat lag. Van Gerrit Jan Agelinks oplei-
ding en persoonlijkheid is verder niets 
bekend. Hij bekleedde geen functies in 
maatschappelijke organisaties.

Avondstudie
Toen hij in 1905 als zelfstandig aan-

nemer op het toneel verscheen, liep 
hij al tegen de 40. Daarvoor werkte hij 
waarschijnlijk als timmerman of opzich-
ter bij een Arnhems bouwbedrijf. Hij zal 
zich het architectenwerk hebben eigen- 
gemaakt door avondstudie en tekenles-
sen bij het Genootschap Kunstoefening. 
De rest stak hij op in de praktijk. 

Agelink moet een bijzondere aanleg 
hebben gehad en een groot doorzet-
tingsvermogen. Anders dan de meeste 
van zijn collega’s liet hij zich niet in met 
de bouw van boven- en benedenwonin-
gen, het type waar het grootste deel van 
de middenklasse op was aangewezen. 
Hij richtte zich direct op het topsegment 
van de markt, vrijstaande en gekoppelde 
eengezinshuizen en daarin ook nog op 
het grootste formaat. Dat was een ris-
kant type, waarop je flink nat kon gaan. 
Dat hij dit aandurfde doet vermoeden 
dat hij in dit marktsegment goed was 
ingevoerd. Veel van Agelinks woningen 
beschikken over drie woonlagen, een 
souterrain en een dakverdieping. Ze 
waren bestemd voor de meest koop-
krachtige burgers en hadden stuk voor 
stuk een eersteklas ligging. Zijn eerste 
elf woningen maakten alle front naar 
het park Sonsbeek. Zij trokken bewo-

 G
errit Jan Agelink werd in 
1866 geboren als zevende en 
laatste kind van Jan Hendrik 
Agelink, een timmerman uit 
de Langstraat. Zijn vader en 

moeder waren van eenvoudige kom-
af. Gerrit Jan werd net als zijn vader en 
twee van zijn broers timmerman. In 1889 
trouwde hij met Ida Welter, een dienst-
bode. Ze kregen negen kinderen van 
wie drie jong overleden. Drie van hun  

De bouwer van  
het Bouriciusplein

GERRIT-JAN AGELINK: VAN TIMMERMAN TOT ARCHITECT

Je komt er vaak langs: 
Zijpendaalseweg 1, het pand 
waar tot voor kort de KNMV 
zetelde. Dit was een van de 
eerste projecten van een 
timmerman-aannemer die 
veel in de Burgemeesterswijk 
heeft gebouwd en hier uit-
eindelijk ook ging wonen. 
Gerrit Jan Agelink, een 
timmerman die architect 
werd.

Zijpendaalseweg 1 - 1a 

Sonsbeekweg 2-4-6. Agelink ontwierp in een niet-traditionele stijl. Hier was hij nog  

duidelijk zoekende. Hoe houd je de gevel in balans als er een erker en balkon bij moeten?
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ners aan van de binnenstad, de singels 
en het Spijkerkwartier. Het merendeel 
verhuurde hij.

Zijpendaalseweg 
Zijn eerste huizen bouwde Agelink aan 

de Zijpendaalseweg en Sonsbeekweg. 
Marinus Beelaerts had voor veel geld 
de hand weten te leggen op twee fraaie 
hoekpercelen aan de Zijpendaalseweg 
bij de hoek van het Sonsbeekpark en  
liet ze door Agelink bebouwen met vier 
grote huizen. Zelf ontwikkelde Agelink 
de naastgelegen woonhuizen Sonsbeek-
weg 4 en 6. Hij verkocht de laatste en 
ging de eerste verhuren. Op deze wijze, 
de ene verkopen en de andere verhuren, 
bebouwde hij ook Zijpendaalseweg 51-
51a en 57-57a-59. Met de verkoop van 
de ene helft financierde hij de bouw 
van beide huizen, zodat de huur van 
de resterende helft netto binnenkwam. 
Nu is het opmerkelijk dat waar Agelink 
bouwde steeds Willem Diehl als ont-
wikkelaar opdook. Het is niet algemeen 
bekend, maar Diehl was niet louter 
architect die in opdracht werkte. Hij 
ontwikkelde ook zelf woningen. Het 
gezamenlijke optreden van Diehl en 
Agelink is het duidelijkst bij de negen 
huizen tegenover de Witte Watermo-
len: Zijpendaalseweg 51-59. De eerste 
twee waren van Agelink, de volgende 
vier van Diehl en dan weer drie van 
Agelink. De eerste zes huizen werden 
tegelijk gebouwd. Het heeft sommigen 
tot de hypothese gebracht dat al deze 
woningen door Diehl zijn ontworpen. Ik 
ben van mening dat Agelink hier zelf als 
ontwerper optrad. Agelink bouwde de 
hele rij. De nauwe samenwerking tus-
sen de twee kan wel verklaren waarom 
Diehl zelden woningen aanbesteedde. 
Hij bereidde de bouw van zijn projecten 
voor in nauw overleg met een aannemer 
waarin hij vertrouwen had.
 
Bouriciusplein 

In de jaren 1910-1913 koos Agelink het 
pleintje bij de kruising Bouriciusstraat - 

Sweerts de Landasstraat als werkterrein, 
ditmaal zonder Diehl. In 1909 stonden 

Agelink: Zijpendaalseweg 51-51a Diehl: Zijpendaalseweg 53-53a-55-55a Agelink: Zijpendaalseweg 57-57a-59

 

er nog maar drie huizen aan dit plein. 
Agelink kocht alle resterende percelen 
en bouwde er negen kapitale panden op. 
Zij behoren tot de fraaiste van de Burge-
meesterswijk. Twee ervan zijn rijksmo-
nument, twee gemeentelijk monument.  
De panden zijn breder dan gebruikelijk, 
8 tot 10 meter. Vijf zijn uitgerust met 
een torentje. Die torens zitten er voor 
de show. Ze dienden geen ander doel 
dan statusverhoging. De torenkamer is 
soms onbereikbaar en de hoed bevat 
loze ruimte. Het is overtollige ruimte, 
maar juist dat ‘teveel’ bestempelt deze 
huizen tot luxe woningen. Luxe is 
kostbare overbodigheid. De torenhoed 
behoort dan ook niet te worden belegd 
met goedkope bitumenlapjes, daar horen 
dure leitjes op! Er zijn andere luxueuze 

details zoals de fraai bekapte houten 
kolommen en liggers van de entrees en 
loggia’s. Het is allemaal eersteklas tim-
mermanswerk. Agelink leefde zich uit 
in zijn oude vak. En hij liet zien dat hij 
smaak had. De in de klassieke geest op-
geleide medici en juristen die zijn huizen 
bevolkten wisten dit te waarderen.

Vrijmoedig
Agelinks omgang met de antieke bouw-
kunst was vrijmoedig en speels. De vier-
kante houten kolom is zijn persoonlij-
ke interpretatie van de Griekse zuil, dat 
oerelement van de Europese architec-
tuur. Hij maakte de tempelzuil geschikt 
voor huiselijk gebruik. Zijn kolom heeft 
alles wat een zuil behoort te hebben: 
een voetstuk, een schacht die verjongt 

Bouriciusstraat 9-11. Cascade van luxe gevelonderdelen.

Agelink richtte  
zich direct op  
het topsegment
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en een kapiteel, telkens met een ander 
motief versierd. In deze kolommen her-
ken je zowel de timmerman als de archi-
tect Agelink. Op zijn kadasterblad is het 
woord ‘architect’ later toegevoegd aan 
de woorden ‘timmerman en aannemer’. 
Onder de Arnhemse architecten uit die 
tijd ben ik er geen tegengekomen die 
zich met zoveel gemak en elegantie be-
dient van klassieke bronnen. De guttae 
(gestileerde hangende druppelvormen) 
aan de consoles en de fijne geometri-
sche motieven op de kraagstenen en 
lateien, die in alle vier de blokken te-
rugkeren, zijn Agelinks handtekening.  
Aan het Bouriciusplein liet hij zien wat 
hij kon. Als jongen wilde hij al architect 
worden. Hij had talent genoeg, maar zijn 
eenvoudige afkomst stond een academi-
sche opleiding in de weg. Hij moest twin-
tig jaar sparen en afzien voor hij zijn kun-

nen kon tonen. Bij de woningen aan het 
Bouriciusplein heeft hij kosten nog moei-
te gespaard. Hij gaf ze veel meer dan voor 
de verhuurbaarheid vereist was. Voor 
Agelink was dit een erezaak. Hier deed 
hij wat hij wilde. De voltooiing van ‘zijn’ 
Bouriciusplein moet hem grote voldoe-
ning hebben gegeven. De negen wonin-
gen hield hij tot het eind van zijn leven 
in eigendom. Zij werden verhuurd aan 
de fine-fleur van Arnhem: oud-rechters, 
artsen, advocaten, directeuren en hoge 
officieren. 

Tempeltje 
In 1918 bouwde Agelink aan de  

Burgemeester Weertsstraat 70 een ruime 
eengezinswoning voor zichzelf. Het is 
een vreemde eend in de bijt. De brede 
linkerbeuk die iets naar voren springt, 
wordt ingesloten door twee pilasters 

en bekroond met een fronton. Het 
timpaan is gevuld met pyjamastrepen 
in hout en drie olijke wiebertjes: het 
woonhuis als tempeltje. Twee tempeltjes 
eigenlijk,want er staat nog een kleinere 
versie naast. Van hieruit sloeg Agelink 
de vleugels uit naar het voormalige  
artillerieterrein. Daar bouwde hij nog  
acht woningen. Op 1 april 1929 overleed 
hij, kort na zijn vrouw. Hij werd 63 jaar. 
Zijn zonen zetten het bedrijf voort.

Stijl 
In de architectuurannalen heeft de 

architectuur van Agelink en zijn tijdge-
noten het etiket ‘overgangsstijl’ gekregen. 
Het is volgens mij de meest onnozele 
term ooit door Nederlandse architec-
tuurhistorici bedacht. Alsof niet elke stijl 
overgaat. De periode 1890-1915 was voor 
de bouwkunst juist de meest bruisende 
en explosieve periode ooit. Architecten 
en ambachtslieden volgden niet langer 
een canon, maar gaven hun verbeelding 
de vrije teugel. Het heeft geresulteerd in 
een veelheid van persoonlijke stijlen. De 
meest zelfbewuste ontwerpers - Persijn, 
Diehl, Agelink en Mulder - vind je terug 
langs de randen van Sonsbeek en aan 
de pleinen van de Burgemeesterswijk 
en Transvaalbuurt. Toch treden ze niet 
op de voorgrond. Het is uiteindelijk het 
nevengeschikte verband met de anderen 
dat deze wijken hun charme geeft. 
Ad Habets

» Ad Habets is stedenbouwkundige en 
werkt aan een boek over het ontstaan 
van het Sonsbeekdistrict

Bewerkte kraagsteenkoppen en guttae-

blokken (gestileerde hangende druppels), 

Sweerts de Landasstraat 46

Houten kapitelen en architraaf in het  

entreeportiek van Den Haard, Sweerts de 

Landasstraat 46

De omgang met de 
antieke bouwkunst was 
vrijmoedig en speels.

1918-1919 Burgemeester Weertsstraat 68-70

Bronnen: Kadaster (Leggeratikel 9282), kranten- 

berichten, adresboeken, lijsten van verleende bouw-

vergunningen in  gemeentelijke jaarboeken 1904-1914.
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1921 Roëllstraat 13-15 1926 Roëllstraat 14-16-18 1926 Roëllstr. 20, Van Nipenstr. 20-22

1912 Sweerts de Landasstraat 46-48-50 1913 Bouriciusstraat 3-5 1918-1919 Burg. Weertsstraat 68-70

1910 Sweerts de Landasstr. 52-54 1911 Bouriciusstraat 9-11

1907 Zijpendaalseweg 51-51a 1908 Zijpendaalseweg 57-57a-591906/1907 Sonsbeekweg 2, 4, 6  

1907 Zijpendaalseweg 1-1a  1906 Zijpendaalseweg 1d

FOTO’S AD HABETS

De woonhuizen van  
Gerrit-Jan Agelink;  
timmerman, aannemer,  
architect (1866 - 1929

1905 Zijpendaalseweg 16
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• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
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ij de gemeente hebben inmid-
dels zo’n dertig omwonenden 
door middel van een handte-
keningenactie bezwaar ge-
maakt tegen de plannen van 

Bax. De kamers in het pand (het betreft 
de nummers 1 en 1b) worden half-zelf-
standige woonruimtes; ze hebben een ei-
gen keukentje en douche, maar krijgen 
gemeenschappelijke wc’s op de gang. De 
huren variëren van 800 tot 1000 euro per 
kamer exclusief servicekosten. 

De zolderverdieping van Zijpendaalse-
weg 1b (58 vierkante meter) staat inmid-
dels te huur voor 1.750 euro per maand. 

Parkeren
De bezwaren richten zich tegen ver-

schillende onderdelen van het plan. Zo is 
er volgens de omwonenden onvoldoende 
parkeergelegenheid en ontbreekt er de 
nodige bergingsruimte. De eigenaar zou 
bovendien van plan zijn het dak te ver-
hogen om meer ruimte voor de boven-

ste kamers te creëren. Die verhoging is 
volgens de omwonenden onacceptabel 
omdat die ingreep het rijksbeschermd 
stadsgezicht van de omgeving aantast.
De gemeente heeft de benodigde om-
gevingsvergunning (zie kader) nog niet 
goedgekeurd (maar ook niet afgewezen). 
Wel erkent de gemeente dat er onvol-
doende parkeergelegenheid is en dat de 
aanpassingen aan het pand onduidelijk 
zijn. Hoewel de verkamering dus als 
zodanig niet wordt afgewezen, maakt 
de gemeente zich wel zorgen over de 
gevolgen van het ‘verkameren van deze 
grote panden in 18 kamers op deze cru-
ciale beeldbepalende plek’. Volgens de 
gemeente is in ‘dit lager gelegen deel van 
de Burgemeesterswijk ‘al veel overlast 
van verkamerde woningen die een druk 
op de buurt leggen’. Bovendien is de ge-
meente – net als de omwonenden – bang 
dat de verhuur een ‘verrommelend effect 
op de woonomgeving’ kan hebben.

Ondanks de ambtelijke bezwaren zijn 
de omwonenden er echter niet gerust 
op dat de gemeente de woningeigenaar 
verplicht tot aanpassingen. Daarom heb-
ben ze hun verzet kracht bijgezet door 
middel van de handtekeningenactie. 

Martijn Kriens die aan de Sweerts de 
Landasstraat woont, is een van de be-
zwaar makende omwonenden. Hij noemt 
het “ontzettend kwalijk dat de gemeente 
dit zo laat gebeuren. De gemeente had 
al veel eerder in actie moeten komen en 
dit niet aan de markt moeten overlaten. 
Daarvoor is de woningnood veel te hoog.” 

Kriens is bang dat de eigenaar juridi-
sche gaten in de ambtelijke bezwaren 
schiet en de verkamering kan doorzet-
ten. Samen met zijn bijna-buurman Marc 
Knook heeft Kriens daarom bezwaar 
gemaakt tegen de omgevingsvergunning 
en als stok achter de deur de nodige 
handtekeningen in de buurt opgehaald.

Woningspeculatie
Kriens en Knook beschouwen eige-

naar Bax als iemand die verdient aan 
woningspeculatie. Kriens: ,,En wat hier 

'KWALIJK DAT DE GEMEENTE DIT ZO LAAT GEBEUREN’

Verzet tegen verkamering 
Zijpendaalseweg 1

B
Omwonenden van 
het voormalige pand 
van de KNMV aan de 
Zijpendaalseweg 1 zijn 
in het geweer gekomen 
tegen de plannen voor 
kamerverhuur. Eigenaar 
Peter Bax is bezig het 
pand geschikt te maken 
voor achttien kamers. 
Daarvoor wordt er 
al geruime tijd een 
ingrijpende verbouwing 
uitgevoerd. 

Achterzijde pand Zuijpendaalseweg 1

FOTO: JOHAN BOSVELD



28

gebeurt is illustratief voor veel meer plekken in de stad. 
De gemeente zou net zoals in het Spijkerkwartier veel 
actiever moeten optreden tegen verkamering en huis-
jesmelkers. Als we niet oppassen wordt het wildwest op 
de woningmarkt.”

De meeste omwonenden begrijpen volgens Knook en 
Kriens dat het reusachtige pand aan de Zijpendaalseweg 
geen toekomst meer heeft als kantoor. Niet voor niets 
vertrekken steeds meer bedrijven uit de wijk omdat ze 
hun kantoorruimte te groot of te verouderd vinden. 
Dat er daarvoor in de plaats woonruimte in die panden 
komt, is ook niet het probleem. ”Maar”, zegt Knook, 
“maak er dan in ieder geval zelfstandige woonruimtes 
van, zoals appartementen en studio’s. Dan voorkom 
je dat het een doorgangshuis voor expats wordt met 
belachelijk hoge huren die geen starter kan betalen.”

Eigenaar Peter Bax: ‘Onbekend maakt onbemind’

Regels woningsplitsing en verkamering
Wie in Arnhem een pand wil verkameren of splitsen heeft een 
omgevingsvergunning nodig. Als het gaat om meer dan drie  
kamers is altijd een omgevingsvergunning vereist. Zonder  
zo’n vergunning is verkameren verboden.  
De gemeente Arnhem erkent weliswaar dat het splitsen of 
verkameren van een pand kan voorzien in een woonbehoefte, 
maar de gemeente is desondanks op haar hoede voor negatie-
ve effecten op de leefbaarheid en de drukte in wijken. Boven-
dien hebben starters en kleinere huishoudens als gevolg van 
verkamering mogelijk minder kans op een woning als panden 
worden opgekocht om te splitsenof te verkameren. Ook daar-
om is een omgevingsvergunning in veel gevallen verplicht. 
Wanneer er meer dan drie kamers komen, gelden er trouwens 
extra voorwaarden. Zo moet er voldoende bergruimte en  
parkeerruimte zijn, moet er een beheerder worden aangesteld 
en gelden er extra brandveiligheidseisen.

Zelfbewoningsplicht
Arnhem wil huizen beter beschermen tegen opkopers 
en verkamering. Daarom komt er, als het aan B en W 
ligt, de voorwaarde dat huizen tot een WOZ-waarde 
van 325.000 euro verplicht door de eigenaar zelf moet 
worden bewoond. De voorwaarde volgt op nieuwe l 
landelijke regels die starters meer mogelijkheden op 
de woningmarkt moeten geven om een woning te  
kopen. 
In de Burgemeesterswijk zal de nieuwe regel overigens 
weinig of geen effect hebben. Er worden namelijk nau-
welijks huizen beneden de 325.000 euro verkocht.  In 
februari moet de gemeenteraad zich uitspreken over 
de zelfbewoningsplicht.

FOTO: JOHAN BOSVELD

FOTO: JOHAN BOSVELD

Dat de buurt bezwaar maakt tegen zijn plannen, wijt Peter Bax  
(de eigenaar van het pand) aan het feit dat sommige omwonenden 
niet precies weten wat de plannen inhouden. “Onbekend maakt 
onbemind”, zegt hij daarover. “Ik heb zelfs al gehoord dat er 
arbeidsmigranten zouden komen.” Daarmee wordt teveel op de 
zaken vooruitgelopen. 

Bax: “Sommige buurtbewoners zijn bang voor wat er ko-
men gaat.” Maar de verhuurder benadrukt dat daar geen  
enkele reden voor is: “Het worden eersteklas woonruim-
tes. De beoogde doelgroep zijn ‘young professionals’, waar-
bij de ervaring leert dat deze over het algemeen niet over 
auto’s beschikken. Zij doen alles met openbaar vervoer. Dat  
kan ook makkelijk, aangezien zowel het treinstation als 
het busstation op loopafstand zijn gelegen. Bovendien is  
parkeren een aspect van het toetsingskader voor de benodigde om-
gevingsvergunning, dat door de gemeente beoordeeld zal moeten 

worden bij de vergunningverlening.” 
Bax: “Wij zouden de angst bij omwonenden graag wil-

len wegnemen. Wij hebben om die reden overleg met het 
bestuur van de wijkvereniging. Wij zijn voornemens op 
korte termijn een overlegmoment te organiseren met zowel 
afgevaardigden van het bestuur als omwonenden over onze 
plannen.” Volgens Bax komen er achttien woonruimtes in 
het pand, vijftien op het huidige nummer 1 en nog eens 
drie op nummer 1b. Bax: “We hebben eerder vergelijkbare 
panden getransformeerd. Daar zijn nooit klachten over uit 
de buurt geweest. De omwonenden van de Zijpendaalseweg 
hoeven zich echt niet ongerust te maken. 

Bax: “Ik had de transformatie graag al gereed willen heb-
ben, maar Corona heeft roet in het eten gegooid. Wij hopen 
dat een en ander voor komende zomer gereed zal zijn.”  
Johan Bosveld
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De meeste herenhuizen in de Sweerts de Landasstraat dateren van omstreeks 
1905-1910. De huizen met hun erkers, torentjes, portieken en loggia’s leveren een 
gevarieerd beeld op. Zo ook dit pand aan de Sweerts de Landasstraat 28-26. Er is 
veel siermetselwerk en decoratief houtwerk.

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

verliefde kijk op de wijk
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 D
ag heer Van den Berg, u komt 
eindelijk eens een bezoekje 
aan mij brengen?” 

“Ja, dat leek me een goed 
idee, na al die gesprekken met 

uw collega Beukering voelde ik me ver- 
plicht u ook eens te bezoeken.” 

“Ik voel me zeer vereerd, mijn naam is 
Gleditsia, noem mij maar Dits, zo noe- 
men alle bomen mij in het Artilleriepark.” 

“En uw achternaam is?”
“Triacanthos.” 
“Mmm klinkt een beetje exotisch.” 
“Mijn oorsprong ligt in Noord-Amerika.” 
“Dat dacht ik al. Uw speelse kruin, die 

wat luchtiger is dan de wat calvinistisch 
aandoende pruiken van de autochtone 
medebewoners deden mij onmiddellijk 
denken aan een allochtoon.” 

“Ha, leuk gezegd, maakt niet uit. Wij 
bomen discrimineren niet. Jammer dat 
mensen daar anders over denken. Maar 
wat brengt u hier bij zo’n jongeling van 
20 jaar met nog maar weinig levens-
ervaring? Mijn buren, de beuken, zijn al 
honderd jaar oud, die hebben toch veel 
meer te vertellen dan ik?” 

“Vertel me eens vanuit uw perspectief 
hoe uw visie op de mensenwereld is.” 

“Dat zal ik graag doen, maar u zult er 
niet vrolijk van worden.” 

“Doe het toch maar.” 
“Nou ten eerste ben ik een man, een 

beetje een man-man.” 
“Jij, sorry, u hebt geen relatie?” 
“Jawel, schuin tegenover mij bij de muur, 

 staat een prachtige vrouw.” 
“Hoe kan ik dat zien?” 
“U ziet toch zeker wel die lange peulen 

hangen, waarin de zaden zitten?” 
“Ja natuurlijk, ik zie ze zelfs vanuit mijn 

raam. Mag ik zeggen dat u een mooie 
vrouw heeft en dat haar takken pure 
wulpsheid uitstralen?” 

“Dank u, liever een ander onderwerp 
en laat me uitpraten aub. Het klinkt niet 
leuk wat ik u nu ga vertellen hoor.” 

“Maakt niet uit, vertel.” 
“Ik ben bang dat u en de hele mens-

heid de ogen sluit voor de wijze waarop 
zij met de wereld omgaat. In superlatie-
ven gesproken is het: fout, fouter, foutst.  
Jullie beschouwen bomen niet als le-
vende wezens met een ziel, maar als 
productie materiaal. De mens is het 

enige wezen dat de aarde misbruikt en  
ten onder kan brengen, terwijl wij  
bomen beseffen dat alles wat er op aarde 
is als een organische eenheid beschouwd 
moet worden. Bomen vormen de ver-
bindingsschakel tussen hemel en aarde. 
Alle dieren, bomen en mensen vormen 
slechts een piepklein schakeltje in het 
geheel. De mens acht zich superieur ten 
opzichte van alle andere levende wezens, 
over arrogantie gesproken. De mens is 
het overzicht kwijt, denkt dat je de aarde 
maar kan blijven beroven van alles wat 
het in zich heeft. Hij ziet geen boom 
maar hout, hij ziet geen koe maar vlees, 
erger nog: een aantal kilo’s, geen lucht-
ruim maar een afvalput, geen oceaan, 
maar een dumpplek voor plastic. Waar 
komt die menselijke arrogantie vandaan? 
Omdat hij denkt het enige wezen te zijn 
dat verstand heeft? Hoeveel bomen kun 
je vernietigen totdat alle mensen stik-
ken, terwijl zij de zuurstofleveranciers 
zijn en CO₂ opnemen? Mensen doen 
het andersom. Een vraag je: wie is er nu  
slimmer: degene die leven mogelijk 
maakt of degene die het vernielt?” 

“Je hebt gelijk lieve Gleditsia, ik zal 
iedere boom voortaan met respect  
bejegenen.” Ons gesprek valt plotseling stil  
door een roodborstje op een der tak- 
ken van Gleditsia. 

“Kijk naar dit piepkleine vogeltje. 
Weet u dat dit beestje eigenschappen 
in zijn minimaal kleine hersenen heeft 
die de uwe ver overstijgen? Mensen 
praten dikdoenerig over intelligentie, 
kwantumcomputers, algoritmen enz. 
Maar weet u dat dit vogeltje dit soort za-
ken verbergt in één enkele cel van zijn  
hersenen? Dat stelt hem in staat om van 
het Artilleriepark naar Zuid-Afrika te  
navigeren. Wordt het geen tijd dat wij 
mensen de hiërarchie die de mens op 
de bovenste sport van de ladder plaatst 
grondig herzien?”

“Tja, een mens is de regie op de aarde 
kwijt, denkt dat hij de regie kan voeren, 
terwijl hij er ondertussen toch eens ach-
ter moet komen dat hij de weg volledig 
kwijt is, de natuur niet naar zijn hand kan 
zetten en heel anders zou moeten gaan 
leven.”
Jaap van den Berg

Even buurten bij Gleditsia

natuur in de wijk



Cijfers stapelen
Onze wijk telt veel verschillende types 
panden. Eengezinswoningen, apparte-
menten, beneden- en bovenwoningen,  
kamerbewoning en kantoren. Op al die 
gevels moet een huisnummer staan.  
Dat levert soms interessante nummering 
op. Een willekeurige greep uit de num-
merbrij waar de postbode tegen aan  
kan lopen. 

TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


