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wijkcontact inhoud

 V       roege zeventiger en duizendpoot  
Freddy De Lossantos Parola,  
beter bekend als Avondkapper 

 Freddy aan de Amsterdamseweg, legt 
zijn professionele scharen, kammen en 
föhn neer. Vanwege zijn liefde 
voor snelle auto’s en motoren 
claimde hij jarenlang sneller dan 
het geluid te knippen. Bekende 
(Vitesse)voetballers als Edward 
Sturing, Philip Cocu, Theo Bos, 
maar ook filmster Tatjana Šimic 
lieten zich door hem coiffe-
ren. Het is genoeg geweest. 
Samen met zijn nieuwe vrien-
din trekt hij straks per camper de wijde 
wereld in. Salon en huis staan inmid-

dels te koop op Funda. De foto’s tonen 
Freddy’s grote creativiteit. Behalve over 
een tropisch aandoend buitenzwembad 
beschikt de woning over talloze (muur)
schilderingen, een bar en meerdere luxe 

douchecabines. Jaren gele-
den schreef ik in Wijkcontact 
al over Freddy. Hij organi-
seerde toen voor een motor-
vriend, die invalide was  
geworden een spetterend 
feest. Of het einddoel een 
“trike” of driewielmotorfiets 
werd gehaald, weet ik niet 
meer. Freddy vertrekt.  

Het einde van een tijdperk.
Kees Crone

kees’ cursiefje

Freddy
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nieuws

zekeraar Ohra gebouwd en moet 
verduurzaamd worden. De huidige  
bestemming is kantoor, maar Rudius  
staat open voor een (gedeeltelijke)  
andere bestemming, zoals wonen. Het is 
onwaarschijnlijk dat er voor het hele ver-
ouderde pand één nieuwe huurder kan 
worden gevonden. Opsplitsen van het 
complex in appartementen en kantoren 
ligt meer voor de hand, aldus Rudius. 

Tijdens een bijeenkomst eerder dit 
jaar, gaven omwonenden aan niet op 
voorhand tegen een andere bestemming 
te zijn, zolang er maar geen studenten 
of een kinderdagverblijf komt en de  
parkeerdruk niet toeneemt. Sommige  
omwonenden pleitten ervoor de  
historie van de plek (ooit een rozen- 
kwekerij) beter tot zijn recht te laten 
komen. Een kleine meerderheid van 
de bewoners voelt er niets voor om  
het gehele complex te verbouwen 
tot appartementen. De voorkeur gaat  
uit naar wonen aan de straatzijde en  
kantoren aan de achterkant.  JB

Participatieavond 
Woonpark Gulden 
Bodem druk bezocht

Op maandag 28 maart vond de eerste 
participatieavond plaats over het nieuwe 
Woonpark Gulden Bodem op het terrein 
van ROC Rijn IJssel aan de Zijpendaal-
seweg. In december 2021 werden Ter 
Steege Bouw Vastgoed en Rots Bouw de 
nieuwe eigenaren van de locatie. Samen 
met de gemeente, architectenbureau 
Opzoom en Strootman Landschapsarchi-
tecten (beiden uit Arnhem) ontwikkelen 
ze nu concrete plannen. Op 7 juli hopen 
ze een definitief plan te presenteren 
dat daarna het formele traject van een  
bestemmingsplanwijzging in gaat. |

Wijkgenoten die belangsteling hebben  
voor een appartement kunnen zich aan-
melden bij wonenopdeguldenbodem.nl  
en daar hun wensen kenbaar maken. 
Henk Donkers

Bijeenkomst verduur- 
zamen monumenten

De gemeente Arnhem organiseert op  
11 mei in de Bakermat een bijeenkomst 
over het verduurzamen van monumentale  
woningen. De gemeente is benieuwd naar  
de ervaringen van bewoners met ver- 
duurzamen. Ook de vraag wat de  
gemeente kan doen om verduurzaming  
te versnellen, komt aan bod. De  
avond begint om 19.30 uur. Voor  
vragen en opmerkingen kunt u mailen 
naar: bwverduurzaamt@gmail.com.  HN

Nieuwe planten voor 
Audrey Hepburn

Het Audrey Hepburn plantsoentje 
op het Burgemeestersplein gaat op de 
schop. De gemeente wil de huidige 
éénjarige planten vervangen door vaste 
planten om zo het plantsoentje wat meer 
structuur te geven. Tijdens een bijeen-
komst met enkele buurtbewoners gaf 
wijkopzichter Chris Danen een voor-
zetje waarmee de omwonenden aan de 
slag kunnen. Het idee is om rondom het 
beeld van Audrey vaste planten te zet-
ten en het onderhoud daarvan in handen 
van de buurt te leggen, vergelijkbaar met 
het onderhoud van boomspiegels. Om-
wonenden willen graag meewerken aan 
dat plan, maar ze hechten ook aan de ge-
bruikelijke voorjaarsbollen. De gemeente 
overweegt daarom die lentebloeiers wat 

Nieuwe buren
Alle negentien woningen van het project 

Arnhemse Heeren zijn in aanbouw. De 
ontwikkelaars BPD (Bouwfonds Gebieds- 
ontwikkeling) en Kondor Wessels ver-
wachten dat de woningen in het tweede 
kwartaal van dit jaar worden opgeleverd.  
Vanaf de Amsterdamseweg zijn de bouw-
vorderingen goed te zien. Inmiddels  
wordt binnen hard gewerkt aan de af-
werking. JB

FOTO: JOS ZWAAN

Mogelijk wonen in oude 
Ohrapand aan Van 
Pallandtstraat

Ingenieurs- en adviesbureau DGMR 
aan de Van Pallandtstraat gaat in het na-
jaar verhuizen. Het bureau verkast naar 
een modern kantorencomplex aan de 
Weerdjesstraat. Eigenaar van het pand, 
Rudius Vastgoed uit Arnhem, denkt na 
over een nieuwe invulling van de ruim 
2.500 m2 kantoorruimte. 

Het pand werd in 1972 voor ver-



 D
e lente is weer in het land, de voorjaarsvakantie nadert 
en we mogen weer van alles zonder beperkingen! Een 
heel andere situatie dan in de twee afgelopen voorjaars-

periodes. Dat geldt ook voor onze wijkvereniging: de door de 
verschillende commissies voorbereide activiteiten kunnen nu 
gewoon doorgaan en daar zijn we heel blij mee! De kinder-
disco en de themaochtend van begin deze maand zijn al weer 
achter de rug. Er komt een interessante avond aan op het ge-
bied van duurzaamheid en beschermde woonomgeving, en 
rond de zomer is er weer een pub-quiz, waarbij we de ‘slimste 
straat’ van onze wijk zoeken. Let op alle aankondigingen op de 
website van onze wijkvereniging: bwarnhem.nl

Nog even een terugblik op onze Algemene Leden Verga-
dering van  23 maart jl. Daarin hebben we de verslagen en 

plannenover 2021 behandeld en de 
(sluitende) begroting voor 2022. Het  
bestuur van onze vereniging is uitge-
breid met Bart Jan Sol. Heel blij ben 
ik met de aanmelding van vier ( jon-
gere!) leden voor de nieuwe commissie 
leefomgeving, die samen met Bart Jan 
de actuele onderwerpen op dit vlak  
willen oppakken. Eén van die thema’s, 
voor heel wat wijkbewoners van belang, 
komt binnenkort al aan de orde; de 
mogelijkheden om verduurzaming van 
woonpanden te combineren met het 

belang van cultureel erfgoed. Immers, veel panden in onze wijk 
vallen onder een beschermd stadsgezicht. Tegelijk staan we voor 
de forse uitdaging van energietransitie, bijv. door het plaatsen 
van zonnepanelen op daken. Hoe kun je deze twee zaken goed 
combineren? Daarover houdt onze commissie duurzaamheid 
en leefomgeving woensdag 11 mei a.s. een informatieavond in 
wijkcentrum Bakermat. De gemeente Arnhem zal u die avond 
voorbeelden aanreiken en praktische tips geven. Met deze actie 
proberen we onze wijk een stukje mooier én toekomstbestendi-
ger te maken. Sinds vorig jaar is het aantal boomspiegels in onze 
wijk enorm toegenomen wat een fraai en kleurig straatgezicht 
geeft. De gemeente Arnhem stelt wilgentenen afgrenzing be-
schikbaar. Het samen aanleggen en onderhouden van zo’n plekje 
schept een band tussen aanwonenden. Voorjaar en zomer zijn 
sowieso uitstekende jaargetijden om elkaar op straat te ontmoe-
ten en samen iets te organiseren. Dan is het goed te weten dat u 
vanuit onze wijkvereniging voor de kosten van bijv. kleinschalige 
(straat-)feesten een subsidiebijdrage kunt krijgen (aan te vragen 
bij onze penningmeester). Daarmee versterken we de sociale 
cohesie tussen wijkbewoners en dat is altijd goed. Graag wijs ik 
u nog op de maandelijkse wijkdiners en de koffieochtenden in 
wijkcentrum Bakermat. Altijd leuk om op die manier met elkaar 
in contact te komen en nieuwe mensen te leren kennen.   We 
gaan een mooie periode tegemoet. Gebruik de mogelijkheden, 
die er zijn om het wonen en leven binnen onze wijk tot een 
feestje te maken. Veel plezier  daarbij toegewenst en maak ook 
uw medewijkbewoners daarvan deelgenoot. 
Gerard Slag.

Het is voorjaar!

5

Nieuwe vrijwilligers actief van 
start met duurzaamheid en 
leefomgeving

uit het bestuur
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meer te verspreiden over het gazon. Simone Helge 
maakt namens de gemeente een ontwerp-beplantings-
plan waarover de omwonenden mee kunnen praten. 
Omdat de planttijd inmiddels verstreken is, zal de nieu-
we beplanting er komende winter komen. Tijdens de bij-
eenkomst met Danen bleek dat omwonenden er ook wel 
voor voelen om het totale plantsoentje op te knappen. 
Zo stoort het velen dat het gazon meer op een honden- 
uitlaatplaats lijkt dan op een speelterreintje. De  
bewoners van het Burgemeestersplein én naaste 
omgeving gaan de komende tijd inventariseren  
welke ideeën er zijn. Wie nu al ideeën heeft, kan  
mailen naar johanbosveld@gmail.com. JB

Een nieuw begin… 
Op 8 maart heette Gerard Slag, voorzitter van de 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier iedereen 
weer welkom op de traditionele nieuwjaarsborrel. 
Hij was blij dat het na twee jaar coronabeperkingen 
weer mogelijk was elkaar weer te ontmoeten. Door 
de beperkingen hebben er ook weinig activiteiten 
in de wijk kunnen plaatsvinden, maar gelukkig gaat 
dit weer veranderen. De feestcommissie was al weer 
druk met de organisatie van de kinderdisco op 9 april 
en van de Slimste Straat. En ook Sinterklaas komt dit 
jaar weer in de wijk!  JB



n de koude februari maand van 
2021 gingen Levi en Helena  
samen schaatsen op de vijver 
in het Sonsbeekpark. Daar ont-

stond het idee om een boek te ma-
ken. Helena: “Uiteindelijk is het boek 
veel meer geworden dan een schoolse  
opdracht. Het is uit vriendschap ont-
staan.” Vanuit hun betrokkenheid bij 
onze wijk hebben de twee bovendien 
recent nog een ander project samen uit-
gevoerd. Voor de tentoonstelling ‘Twee 
kunstenaars uit de Lawick’ in de Baker-

mat, met werk van Ad Gerritsen en Klaas 
Gubbels, ontwierpen zij het affiche dat 
prijkt achter veel ramen in de wijk.
  
Lockdown

Het was een opluchting voor de twee 
studenten dat zij na de lockdowns weer 
op de academie konden werken en met 
hun boekproject aan de slag konden 
gaan. Helena liep wel studievertraging 
op door Corona: “Ik wil graag mijn 
werk aan tafel met medestudenten 
en docenten bespreken. Dat miste ik 

66

Onverwachte  
inspiratie na Corona

In 2021 startten twee ArtEZ studenten een 
inspirerend project. Ze maakten samen het boek 
‘Werk van Levi Overvest door Helena Hesselink’. 
Levi (23 jaar) is de kleinzoon van kunstenaar 
Ad Gerritsen en woont net als zijn overleden 
grootvader aan de Van Lawick van Pabststraat. 
Helena (22 jaar) studeert grafische vormgeving. 
Levi doet vrije kunsten. 

I erg. Altijd maar de hele dag achter het 
scherm zitten vond ik frustrerend.” 
Levi vult aan: “Op de kunstacademie 
leer je veel door je medestudenten.  
Bovendien miste ik de faciliteiten die op 
de academie aanwezig zijn. Maar toch ik 
dacht ik tijdens de lockdowns vooral: ik 
kan net zo goed hard blijven werken.”

Het boek dat ze samen maakten,  
bestaat uit vijf katernen met een beeld-
verhaal over de ontwikkeling van het 
werk van Levi tussen 2019 en 2021. Korte  
teksten wisselen het beeldverhaal af. 

Levi Overvest en Helena Hesselink in Levi’s eetkeuken aan de Lawick van Pabststraat.
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Helena werkte gedurende een semester 
aan het boek waarbij een set foto’s van 
het werk van Levi de basis vormde. 

Helena: “Ik vroeg Levi of hij het 
okay vond dat ik foto’s zou maken van 
zijn schetsboeken met tekeningen die 
hij anders voor zichzelf zou houden.  
En natuurlijk van zijn schilderijen en 
keramiek. Het was voor mij heel belang-
rijk dat Levi mij veel vrijheid gaf bij het 
selecteren van zijn werk.”
 
Persoonlijk

De katernen zijn op een mooie, origine-
le manier met de hand gebonden tot een 
boek. Er zijn katernen met vooral zwart/
wit tekeningen, andere zijn full color.  
Helena: ‘Kunstboeken zijn vaak groot 
en professioneel uitgevoerd. Ik wilde 
het persoonlijk houden en heb de vorm 
daarbij aangepast.’ 

In katern 1 zijn zwart-wit zelfportret-
ten van Levi opgenomen. Hoe ben je met 
de dagboekachtige schetsen van Levi  
omgegaan?
Helena: “Eerst heb ik zijn schetsboek ge-
scand en vervolgens de pagina’s met zelf-
portretten geselecteerd.” 
Levi: “Ik ontdekte door het boek een 
ontwikkeling in mijn werk. Ik dacht  
altijd dat de getekende poppetjes  
steeds hetzelfde bleven. Als ik er nu op 
terugkijk, zie ik door het boek veel meer 
ontwikkeling in mijn werk” 

In katern 2 zijn op paars papier schet-
sen opgenomen, die je bijvoorbeeld kunt 
associëren met een spannende cowboy 
f ilm. Wat is de relatie van jouw werk 
met f ilm? 
Levi: “Verhalen vind ik heel interessant. 
Films, romans en toneelstukken bie-
den mij inspiratie. Ik was in die perio-
de erg zoekende. Ik was bezig met leren  
tekenen en schilderen op een nogal  
chaotisch manier. Gewoon doen. Daar- 
na klapte ik mijn schetsboek dicht en 
keek er niet meer naar om. 

Het mooie is dat mijn ontwikkeling  
nu in één boek gecatalogiseerd  
is zonder dat de energie, het wilde i 
n mijn werk, verloren is gegaan.  
Het boek hielp me meer bij mijn werk 
stil te staan. Het product heeft echt 
een meerwaarde voor mij omdat ik 
opeens veel meer overzicht kreeg.”  
Helena: “Vaak laten boeken alleen het 
eindproduct zien maar de schetsen voor-
af horen er ook bij. Die zijn soms zelfs 
mooier dan het uiteindelijke schilderij. 
Als je dat ziet voel je je meer betrokken 
bij het proces.” 

Katern 3 bevat foto’s van fel gekleurde 
schilderijen. Hoe kom je van idee tot het 
uiteindelijke werk?
Levi: “Er komt vaak iets anders uit dan 
wat ik eerst in mijn hoofd had. Je pro-
beert vaak krampachtig een beeld dat je 
in je hoofd hebt neer te zetten. Je bent 
geneigd om het anders als ‘fout’ te zien. 
Maar mijn opa, schilder Ad Gerritsen, zei 
al: ‘Het begint te werken als het schilde-
rij het over gaat nemen.’ Dat moet je dan 
wel toe kunnen laten.”
Helena: “Dat geldt ook voor dit boek. 
Ik had wel een idee, maar pas nadat ik 
alle materiaal verzameld had kreeg het 
echt vorm. Je kent de uitkomst niet van 
te voren.”

Katern 4 bestaat uit kleurrijke afbeel-
dingen van keramiek. Wat is de plaats 
van keramiek in jouw werk?  
Levi: “Keramiek geeft een heel heldere 
kleur met veel karakter. Met klei wer-
ken vind ik heel fijn.” Helena: “Ik vind 
het belangrijk dat er kleur in het boek zit.  
Alleen zwart wit past niet bij Levi.”

In katern 5 staan foto’s centraal van het 
atelier van Levi.
 Helena: “Voor dit onderdeel heb ik foto’s 
gemaakt van Levi’s werkomgeving bij Ar-
tEZ. Interessant vind ik bijvoorbeeld dat 
het gestreepte jasje, waar hij een mooi 
olieverfschilderij van gemaakt heeft, in 
het atelier gewoon een beetje slordig 
over de verwarming hangt.” 
Helena maakte al drie exemplaren van 
het boek. Ze gaat er nog een aantal pro-
duceren omdat er zowel op haar eigen 
afdeling als op de afdeling van Levi be-
langstelling voor is. Het blijft handwerk 
waardoor elk exemplaar zijn unieke, per-
soonlijke karakter behoudt. 
Ida Bontius 
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 N
a twee jaar stil gelegen te 
hebben vanwege corona 
gonst het weer van de ac-
tiviteiten in Werkplaats De 
Helling. De cursussen zoals 

houtbewerken, glas in lood, edelsmeden, 
keramiek, metaaldraaien en lassen zijn 
weer van start gegaan en volgens direc-
teur/manager Armeno Alberts nagenoeg 
volgeboekt. Buiten de cursustijden zijn in 
de werkplaatsen vele tientallen vrijwilli-
gers en hobbyisten in de weer. Vaak met 
eigen projectjes, soms met ‘maatschap-
pelijke projecten’ waarbij ze ‘om niet’ 
dingen maken zoals een nieuw waterrad 
voor Sonsbeek, kabouterhuisjes voor het  
Kabouterfestival en boekenkastjes die je 
her en der in Arnhemse wijken aantreft. 
Nu worden er naaimachines opgeknapt 
voor Afrika en fietsen voor vluchtelingen 
in AZC Elderveld. 

Werkplaats De Helling is in 1979 opge-
richt door ex-werknemers van de Arn-
hemsche Stoomsleephelling Maatschap-
pij (ASM) die toen ophield te bestaan. 
Ze wilden niet verpieteren achter de 
geraniums en begonnen een hobbywerk-
plaats met machines en gereedschappen 
van de ASM. Aan dit bedrijf ontleent 
de werkplaats zijn naam. In 1983 ver-
huisde De Helling naar de Rozenstraat.  
 
Thomassen

Het gebouwencomplex heeft een roem-
rucht industrieel verleden. Hier ligt een van 
de wortels van het industriële concern 
Thomassen dat tot grote bloei kwam in  
De Steeg waarheen het bedrijf in 1922  
vanuit Arnhem verhuisde. In de hoogtij- 
dagen ( jaren ’50) werkten er 700 mensen.  
Bert Pas, één van de vrijwilligers bij  
De Helling, heeft er nog gewerkt en 
vertelt hoe de gigantische motoren  

van Thomassen dook, dacht ik dat er 
een rechte lijn liep van Thomassen in de 
Rozenstraat naar Thomassen in De Steeg 
en dat het bedrijf vanwege gebrek aan 
uitbreidingsmogelijkheden naar De Steeg 
verhuisd was. Het blijkt veel ingewikkel-
der te liggen en – eerlijk gezegd – ben ik 
er niet helemaal achter gekomen hoe het 
precies gelopen is. De draad, zoals ik die 
in de geschiedenis van Thomassen heb 
proberen te reconstrueren is een beetje 
rafelig. Er zijn drie draden waarvan me 
niet is duidelijk geworden of en hoe ze 
met elkaar verweven zijn.

Veel wijkgenoten kennen Werkplaats De Helling in de Rozenstraat als vrij- 
williger, hobbyist of cursist. Maar wat ze niet weten is dat hier de wortels 
liggen van een groot industrieel concern: Machine- en Motorenfabriek 
Thomassen, producent van motoren, jaknikkers en gasturbines.

Machine- en Motorenfabriek 
Thomassen van smederijtje  
tot industrieel concern

VERDWENEN INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

destijds ’s nachts met diepladers naar de 
Rijnhaven in Arnhem vervoerd werden 
voor verscheping naar Rotterdam en ver-
der. De bovenleidingen voor de trolley- 
bussen moesten ervoor weggehaald 
worden. Thomassen kreeg internati-
onaal een goede naam door de bouw 
van gas-, diesel- en benzinemotoren, 
stoom- en gasturbines, compressoren 
en jaknikkers. Van die laatste zijn er nog 
steeds duizenden in bedrijf, vooral in 
Venezuela en Indonesië. Toen ik voor 
de serie ‘verdwenen industrieën aan de 
rand van onze wijk’ in de geschiedenis 

Een lid van de stoommachinegroep van De Helling maakt een isolerende, houten 

bekleding voor een zelfgemaakte miniatuur-stoomketel.   
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Machine- en Motorenfabriek 
Thomassen van smederijtje  
tot industrieel concern
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Molenaars
De eerste draad begint bij Willem Thomassen (1803-

1881). Hij werd in 1834 mede-eigenaar van De Harmonie,  
een windmolen langs de Amsterdamseweg. Voor 
windstille periodes had hij ook nog een rosmolen, 
aangedreven door een paard en later door een stoom-
machine. In 1845 kwam de Rijnspoorweg naar Arnhem 
gereed. Die liep – heel ongelukkig – tussen Willems 
woonhuis en de molen. In 1851 begon hij naast de 
molen een metaalgieterij en smederij, en in 1854 kreeg 
hij een vergunning voor een fabriekje voor stoom- 
machines. In 1855 moest het hele zaakje echter 
wijken voor de uitbreiding van de Rijnspoorweg.  
Hij werd voldoende gecompenseerd om elders verder  

te kunnen. Maar waar en hoe heb ik niet kun-
nen achterhalen. Dat is het eerste losse eindje.  
Willems zoon Geurt (1837-1928) begon in 1883 na de dood 
van zijn vader een eigen werkplaats en smederij, eerst in de 
Rodenburgstraat, later aan het Eusebiusplein. 

Hij werkte in eerste instantie voor windmolens en 
de spoorwegen. Zo ontwierp hij een machine om mo-
lenstenen te scherpen. Later leverde hij complete 
maalinrichtingen, aangedreven door stoommachines. 
In 1893 haalde Geurt zijn neefje Frits Thomassen bij 
het bedrijf. Hij zou zich ontwikkelen tot een geniaal 
technicus en constructeur van motoren. Het bedrijf  
ging zelf allerlei soorten motoren maken, eerst in licentie  
van Engelse en Duitse fabrikanten, later van eigen ontwerpen  

Machinefabriek G. Thomassen in 1910 in de Rozenstraat.

 Geurt Thomassen. De Helling in 2022 in de Rozenstraat 
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Sjiek & Sjiek
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Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 
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SONSWIJCK

Van Lawick van Pabststraat 120 - 6814HA - Arnhem 
026 44 57 450 
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Fabriek van Thomassen aan het Eusebiusplein (1920). Transport 
van machines ging toen nog met paard en wagen.

met de ‘Thomassen-motor’ als merknaam. Ondertussen  
was het bedrijf in 1906 een vennootschap geworden  
maar bedrijfsmatig liep het allerminst op rolletjes. In  
1909 ging Thomassen bijna failliet. Dankzij de komst van  
J. Mijnlieff en de Delse ingenieur G. Simon die een  
reorganisatie doovoerde, verbeterde de bedrijfs- 
voering en kon het bedrijf blijven voortbestaan.  
Vanaf 1910 ging het beter. In dat jaar vertrok oprichter 
Geurt Thomassen uit het bedrijf.

 
Rozenstraat

Geurt begon een nieuw bedrijf, onder vrijwel de-
zelfde naam, in de Rozenstraat. Beide bedrijven maak-
ten machines en motoren, en waren daarin succesvol 
want het bedrijf aan de Rozenstraat heeft tot in de  
jaren zeventig bestaan, lang na het overlijden van 
Geurt (1928). Hier houdt dit lijntje op. In ieder geval  
groeide het ‘oorspronkelijke’ Thomassen aan het 
Eusebiusplein flink:  van 30 werknemers in 1910 tot 
120 in 1919, vooral dankzij export naar het buitenland. 
Omdat Thomassen in Arnhem niet kon uitbreiden 
verhuisde het in 1922 naar De Steeg waar het bedrijf 
10 hectare aankocht met een eigen spoorwegaanslui-
ting. Daar groeide het uit tot een industrieel concern 
vergelijkbaar met Stork in Hengelo. Zijn gas-, diesel-  
en benzinemotoren en turbines werden wereld-
wijd gebruikt in de olie-industrie, schepen, treinen,  
fabrieken, gemalen en elektriciteitscentrales. Van 
de productie ging 80 procent naar het buitenland. 
In de jaren ’90 kwam Thomassen in handen van 
buitenlandse investeerders en werd het bedrijf 
opgesplitst in vijf zelfstandige bedrijven. Als in-
dustrieel concern bestaat Thomassen sinds 1999 
niet meer. Enkele verzelfstandigde onderdelen 
hebben Thomassen nog wel in hun naam staan.  

Industrieel erfgoed
Geen van de bedrijven zit nog in Arnhem. De  

sporen van Thomassen zijn in Arnhem nagenoeg uit-
gewist. Alleen het gebouw aan de Rozenstraat staat er 
nog, maar daar zie je niet meer aan af dat hier eens 
Machine- en Motorenfabriek gevestigd was. Wellicht is 
het een idee om dit stukje Arnhems industrieel erfgoed 
zichtbaar te maken door de naam weer op de gevel te 
schilderen zoals op de foto uit 1910. Het gebouw van 
nu lijkt nog als twee druppels water op het gebouw van 
toen. En net als toen zitten er mannen te knutselen 
aan (stoom)-machines, zij het in miniatuurvorm. Net 
als toen maken ze alle onderdelen zelf op draaibanken 
en freesmachines. 
Henk Donkers (met dank aan  Benno Landsheer)
 
Weet u meer over Thomassen in de Rozenstraat, mail 
dan naar: henkdonkers@gmail.com

FOTO’S: GELDERS ARCHIEF

Station Arnhem na opening in 1845. Rechts van het spoor (waarschijnlijk) 
de bedrijven van Willem Thomassen (windmolen, op stoom aangedreven 
maalinrichting (rokende schoorsteen), metaalgieterij en smederij).

Werknemers van Thomassen op 30 maart 1918. Laatste schaft 
voor invoering van de 8-urige werkdag op 1 april 1918. 
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Binnenkomen in de laatste 
levensfase

VRIJWILLIGSTER EMMY SCHWARTZ

 E
mmy was leerkracht in het ba-
sisonderwijs, maar stopte met 
werken toen zij en haar man 
kinderen kregen. De kinderen 
werden groter, Emmy volgde 

een opleiding voor het speciaal onder-
wijs en wilde weer aan de slag. Het lukte 
haar niet direct een baan in het onder-
wijs te vinden en ze stapte over naar de 
gehandicaptenzorg. Uiteindelijk kwam 
ze toch in het speciaal onderwijs terecht. 
In 2012 ging ze met pensioen. Maar ook 
na haar pensionering wilde ze zich maat-
schappelijk blijven inzetten.

“Een advertentie van VPTZ trok mijn 
aandacht”, vertelt ze. “De slogan ‘Er zijn’ 
sprak mij aan want vanwege een niet al 
te sterk lijf zocht ik iets dat niet al te veel 
lichamelijke inspanning vroeg. De wer-
vende tekst gaf aan dat ik tijd, aandacht 
en ondersteuning zou kunnen bieden in 
iemands laatste levensfase en daarmee 
vooral ondersteuning kon geven aan 
diens naasten.”

Na een uitgebreide introductiecursus 
ging ze voor de eerste keer op pad. “Ik 
kwam bij een oudere dame in Arnhem 
Zuid, die een week later euthanasie zou 
krijgen. Ze lag in een zijkamer op bed en 
de thuiszorgmedewerker stelde me aan 
haar voor. Ik zat naast haar bed toen ze 
zei: ‘Ik wil graag even zitten’. Ze zat tegen 
mij aan en ik zag op een kastje een fami-
liefoto staan waar een meisje opstond. Ik 
wist dat ze vier zoons had en vroeg naar 
het meisje op de foto. Dat bleek haar jong 
overleden dochter te zijn. Haar zoons 
vermeden gesprekken over hun overle-
den zus, maar mij vertelde ze die avond 
over de band met haar dochter en het 
grote gemis. De volgende dag hoorde ik 
dat ze die nacht rustig in haar slaap was 
overleden.”

Herboren
Voor mantelzorgers spelen de vrijwil-

ligers van VPTZ ook een belangrijke 
rol. Dat merkte Emmy toen ze bij een 
echtpaar kwam. “Meneer was ziek. Zijn 
partner zorgde voor hem en kwam al-
leen het huis uit voor een snelle bood-
schap bij de supermarkt. Hoewel het 
mevrouw moeite kostte haar man alleen 
te laten bij een relatief onbekende, ver-
trok ze op haar fiets. Na drie uur kwam 
ze opgetogen terug met de opmerking 
‘Ik ben herboren’. Ze vertelde dat ze 
rustig een boodschap had gedaan, op 
een bankje in het park van de zon had 
genoten en met een mooie omweg weer 
naar huis was gefietst. 

“Ik ben daarna drie maanden lang 
wekelijks bij hen langsgegaan zodat 
mevrouw die middag iets voor zichzelf 
kon doen. Een bezoekje aan een vrien-
din of even naar de kapper… Door mijn 
bezoek kon ze er weer een week tegen. 
Toen het definitieve afscheid naderde 
heb ik nog zwijgend aan de rand van het 
bed gezeten.” Emmy vertelt over nog 
veel meer ervaringen; ze waren allemaal 
verschillend maar volgens Emmy altijd 
zeer de moeite waard: ”Na negen jaar 
kan ik zeggen: ‘Wat mooi. Ik mocht er 
zijn!’ Het is heel bijzonder om te erva-
ren dat iemand je in de laatste fase van 
het leven binnenlaat, zowel letterlijk als 
figuurlijk.
Hanneke Nagel

Wie meer wil weten over vrijwilligers-
werk bij VPTZ of wie een beroep wil doen 
op VPTZ, kan informatie vinden op de 
website www.vptz-amg.nl of via  
telefoon 06-51009572.

Een jaar na haar pensioen begon Emmy Schwartz als vrijwilliger bij de 
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Arnhem. Al negen jaar 
biedt ze nu ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en hun 
mantelzorgers. In haar woning aan de Izaak Evertslaan vertelt ze over 
haar keuze om voor de VPTZ te gaan werken.

“Na negen jaar kan  
ik zeggen: Wat mooi.  
Ik mocht er zijn!”

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

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

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

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

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

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.



ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

Discriminatie
De SP zag de bui al vóór de raadsverkiezingen hangen.  
Een lage opkomst zou ten koste gaan van het aantal 
SP-stemmen. Daarom werden ‘arme’ wijken opgeroepen 
om vooral te gaan stemmen. En nee, daar hoorde onze  
Burgemeesterswijk niet bij. Het opkomstpercentage in  
onze wijk is namelijk altijd hoog. Dat komt volgens de SP 
c.s. omdat wij te rijk zijn om op die partij te stemmen.  
Misschien was het verlies voor de SP kleiner geweest als  
ze onze wijk wat minder hadden gediscrimineerd.

201.676
Tijdens de Nationale Bijentelling zijn er 201.676 bijen en 
zweefvliegen in Nederland geteld. Daar draagt onze stad  
zo veel aan bij dat we de bijvriendelijkste gemeente van  
Nederland zijn. Volgens ‘Nederland Zoemt’, die de telling  
organiseerde, heeft onze stad veel kleine en grote bijen- 
oases, van geveltuintje tot stadspark Sonsbeek. Dat is na-
tuurlijk leuk en het zal komende zomer ongetwijfeld de  
pijn van een bijensteek verzachten.

Dolende bus
Het leek op het lied  ‘Heen en weer’ van drs. P. Buslijn 9 was ken-
nelijk de weg kwijt en doolde in de Sweerts de Landasstraat. Nu 
moeten de buschauffeurs al een tijdje via de Zijpendaalsweg in 
plaats van door Van Lawick van Pabststraat, maar hier was de 
bestuurder toch aardig de kluts kwijt. Volgens een getuige ter 
plaatse – die ook de foto’s nam – kwamen de passagier toch al-
lemaal op hun bestemming.
Foto’s Bruno Heemskerk      

Zwaan op drift 
Op nu te zeggen dat Arnhem en Nijmegen dikke vrienden 
zijn, is toch flink bezijden de waarheid. Eerder zwelgen 
sommige bewoners van deze steden in de nodig jaloezie 
en afgunst. Gaat het niet om het voetballen dan wel om de 
vraag wie de beroemdste burgemeester heeft. Maar onze 
zwaan is toch echt van ons en onze Jansbeek is ook van ons. 
Het blijft dan ook een groot raadsel wat die laatste twee op 
een bedrijventerrein langs de Nijmeegse Waal deden. Wie 
het weet mag het zeggen!



16

vluchtelingen, meest armlastigen, vonden 
nergens onderdak. 

Met de winter voor de deur en uit 
angst voor onlusten  besloot de regering 
opvangkampen te bouwen op militaire 
terreinen bij Uden, Nunspeet en Ede. 
Zo verrees begin 1915, ver van de stad 
op de Ginkelse Heide het Vluchtoord 
Ede, een barakkendorp dat plaats bood 
aan 5.000 mensen. Er waren scholen, 
bedrijfsgebouwen en, novum voor die 
tijd, een elektriciteitscentrale. Men gaf 
zelfs een eigen krant uit.

In Arnhem werden in 1917 enkele 
particuliere huizen en villa’s permanent 
in gebruik genomen als tehuis voor 
vluchtelingen. De bekendste waren Huis 
Klarenbeek, Villa Rosa (Amsterdamse-
weg 15) en, in het laatste oorlogsjaar, 
Villa Koning Albert (Velperweg 53). In 
het Gelders Archief liggen fotoboeken 
die herinneren aan het verblijf van en-
kele honderden kinderen uit België en 
Noord-Frankrijk in deze drie tehuizen1. 

Het ging om kinderen die op uitnodiging 
van de Nederlandse regering begin 1917 
naar Nederland waren gekomen en door 
tussenkomst van het plaatselijk steun-
comité werden verzorgd. 

opgericht. In de grote zaal van Musis Sa-
crum waren lange tafels opgesteld waar 
zij te eten kregen. Daarna werden ze ver-
spreid over verschillende opvanglocaties 
zoals het Passantenhuis aan de Velper-
poortlangstraat, het oude belastingkan-
toor aan de Menthenstraat, schoolge-
bouwen, de Buitensociëteit, de Koren-
beurs, de Olde-Munt in de Bakkerstraat 
(nu boekhandel Colofon) en een Militair 
Tehuis. Het VVV-kantoor aan het Sta-
tionsplein diende als centraal meld- en 
informatiepunt. Vluchtelingen met vol-
doende middelen gingen naar een hotel 
of huurden een huis of kamer. Anderen 
vonden gratis onderdak bij particulieren.  

Kampen
De meeste vluchtelingen bleven maar 

kort. Velen gaven gehoor aan de oproep 
van de Duitse autoriteiten om naar huis 
terug te keren, maar een deel had hele-
maal geen huis meer of wilde niet terug. 
De Nederlandse regering liet de opvang 
aanvankelijk over aan particuliere initi-
atieven, maar het aantal blijvers was zo 
groot (100.000) dat het de krachten van 
de plaatselijke comités en hulpvaardige 
burgers te boven ging. Ongeveer 20.000 

VERDREVEN BELGEN GINGEN DE OEKRAÏNERS IN 1914 VOOR

Villa Rosa: een huis vol  
vluchtelingen
Men overweegt de bouw  
van vluchtelingendorpen,  
voor Oekraïners. Het  
doet denken aan de 
Eerste Wereldoorlog 
toen Nederland een golf 
van 1 miljoen Belgische 
vluchtelingen over zich 
heen kreeg. Hoe ging het  
er destijds in Arnhem  
aan toe? 

Ontvangst van Belgische vluchtelingen in Musis Sacrum op 12 oktober 1914.

 O
p 12 oktober 1914 reed een 
lange trein uit Roosendaal 
het station van Arnhem 
binnen. Aan boord bevon-
den zich ongeveer 1000 

Belgische vluchtelingen, meest Antwer-
penaren. Ze waren verdreven door he-
vige Duitse bombardementen, die voor-
afgingen aan de inname van de stad. Ze 
werden ontvangen door het ‘Arnhemsch 
Comité tot steun van Belgische en an-
dere vluchtelingen’, dat kort tevoren was 

Velen gaven gehoor 
aan de oproep van 
de Duitse autoriteiten 
om naar huis terug te 
keren, maar een deel 
had helemaal geen 
huis meer of wilde 
niet terug. 
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Daam Fockema 
Villa Rosa was het huis van de Fockema’s, een welge-

stelde Friese familie die hier in 1876 was neergestreken. 
Villa Rosa had een zekere faam in Arnhem omdat Daam 
Fockema, de oudste zoon, een bekende Arnhemmer 
was. Hij was lid van de gemeenteraad, oprichter van 
de Arnhemsche Zwemclub, van de Arnhemsche wielrij-
dersvereeniging De Arend en medeoprichter en eerste 
directeur (hoofdconsul) van de ANWB. In 1907 had 
hij het hoofdconsulaat van de snelgroeiende ANWB 
verhuisd van zijn ouderlijk huis naar de hoek van de  
Amsterdamseweg en de Van Pallandtstraat, in het pand 
waar tegenwoordig wijnhandel Henri Bloem zit. In 1914 
overleed Daam, 49 jaar oud, aan een hartaanval. Toen 
ook moeder Fockema stierf, liet Daams broer Nicolaus 
het huis veilen. Het werd in mei 1916 voor 31.000 gulden 
gekocht door zijn achterbuurman Carel Spiering. Spie-
ring liet Villa Rosa geschikt maken voor de opvang van 
uitgeweken kinderen. Direct na de oorlog deed Spiering 
het huis weer van de hand, wat aantoont dat hij het spe-
ciaal had gekocht voor de opvang van vluchtelingen. 

Van 1922 tot 1964 was in de Villa Rosa het christelijke  
verpleeghuis Anajah gevestigd, daarna een kantoor.  
In 1974 werd de villa met het naastgelegen hoekhuis  
gesloopt en vervangen door het tegenwoordige kantoor- 
gebouw van Arcadis.

 
Filantroop

Carel Jan Adriaan Spiering was sinds 1890 huurder 
van de villa Beaulieu. Hij woonde er samen met zijn 
vrouw Louise (†1905) en hun dochters Ada en Marie. 
In 1907 werd de villa gesplitst. De oostvleugel werd 
verkocht aan Spiering, het westelijk deel aan de  
Arnhemsche Inrichting voor Ooglijders. Carel Spiering 
was een bekende Arnhemse filantroop. Hij stamde uit Villa Rosa aan de Amsterdamseweg 15 in 1917.

Kinderen uit het frontgebied in de tuin van Villa Rosa, december 1917. Op de achtergrond de Beaulieustraat  
en de Frombergdwarsstraat.

een Nederlands-Hervormd notabelengeslacht uit Tiel. 
Zijn vader Willem was rechter, zijn moeder Elisabeth 
een dochter van kolonel Walraven van Balveren2. 

Willem en Elisabeth stierven voor hun vijftigste le-
vensjaar. Carel was hun oudste zoon. Alleen al door 
zijn afkomst was hij een vermogend man. Zijn baan als 
substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank, een 
parttime functie, had hij voor zijn levensonderhoud niet 
nodig. Maar het paste bij een man van zijn afkomst en 
positie om ‘wat aan de rechtbank te doen’ en niet louter 
te rentenieren. Op zijn 59ste nam hij ontslag uit zijn 
ambt om de rest van zijn lange leven te wijden aan wer-
ken van weldadigheid, afgewisseld met bezoeken aan de 
Vrijmetselaarsloge en de Grote Sociëteit. 

Carel stond bekend als een beminnelijk en sober  
levend man, die niet met zijn weldoenerschap te koop  
liep. Hij was onder meer steunpilaar van de Arnhemsche  
Instrumentale Muziekschool. Zijn beide dochters waren 
verdienstelijke musici. Ada speelde viool, Maria piano. 



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

Ook bij blessures, al dan niet tijdelijk

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

www.yogalibra.nl / cindy@yogalibra.nl

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten 
in Arnhem en omgeving

Telefoon 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

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

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

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

	
●			Houdingverbetering: scoliose, kyfose en lordose 

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

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

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR
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In het begin van de oorlog fungeerde 
Villa Beaulieu als inzamelpunt van kle-
ding voor Belgische vluchtelingen. 

Ada was de laatstlevende erfgenaam 
van het Spiering-kapitaal. Zij overleed 
in 1969. Geheel in de geest van haar va-
der bracht zij haar nalatenschap onder 
in een stichting, het Spieringfonds, ter 
ondersteuning van goede doelen. De 
Stichting werd twee jaar geleden ont-
bonden. Daarbij werd het saldo verdeeld 
over de belangrijkste subsidieontvangers: 
het Koningin Wilhelmina Fonds, de J.P.  
Heijestichting en Het Gelders Lanschap. 

De familie Spiering beschouwde de 
rijkdom, die haar door erfenissen was 
toegevallen, niet als een bron van weelde, 
maar als een opdracht om te helpen.  
Ook de familie De Goeijen van Huis  
Klarenbeek en de weduwe Wurfbain-
Cordes, eigenaar van Velperweg 53, 
stelden hun panden beschikbaar voor 
de opvang van de kinderen. 
Ad Habets

De villa Beaulieu tegen het einde van de 19e eeuw.

1 Huis Klarenbeek, archiefnummer 99 Klarenbeek Eerste Wereldoorlog. Villa Rosa en Villa 

Koning  Albert, archiefnummer 218 Belgische vluchtelingen.

 

2 Houwdegen Van Balveren incasseerde zelf een sabelhouw tijdens de ‘speciale militaire  

operatie’ van Willem I tegen de Belgen in 1831, die later door Nederlandse militaire historici  

De Tiendaagse Veldtocht werd gedoopt.

De familie Spiering in de theekoepel naast het huis, 1904. V.l.n.r. Marie, Carel,Louise, Ada.

De familie Spiering 
beschouwde de 
rijkdom, die haar 
door erfenissen 
was toegevallen, 
niet als een bron 
van weelde, maar 
als een opdracht 
om te helpen. 
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WIJKBEWONERS PRATEN OVER LEVENSVRAGEN IN HET PRAATHUIS

De commissie ZIN van De Bakermat wil zich met 
de organisatie van Het Praathuis inzetten voor 
laagdrempelige activiteiten waarin levensvragen en 
zingeving centraal staan. Op een dinsdagavond in 
maart was de aftrap van Het Praathuis en dat was 
meteen een schot in de roos.

 E
en uitverkochte Rembrandtzaal  
dindagavond 22 maart in De 
Bakermat. Volkskrantjournalist  
Fokke Obbema, bekend van zijn  
boeken ‘De zin van het leven’  

(2019) en ‘Een zinvol leven’ (2021),  
ging in gesprek met Marjolein Brandtsma.

Obbema kreeg in 2017 een hartstilstand. 
Dat was voor hem de aanleiding voor 
een serie interviews met uiteenlopende 
mensen over de zin van het leven. Met 
het publiek in De Bakermat deelde hij 
zijn fascinatie voor de vraag naar de zin 
van het leven. Hij vertelde met verve over 
de verschillende opvattingen van zijn ge-
interviewden en welke hem wel en niet 
aanspraken.

Over de vraag of de zoektocht naar de 
essentie van het leven geen ‘luxe’ vraag is, 
met de oorlog in Oekraïne in het achter-
hoofd, is hij duidelijk. “Juist in confron-
terende situaties komt de vraag naar de zin 
van het bestaan naar boven. Het is geen 
luxe vraag maar een essentiële vraag!”

De eerste helft van het programma leidde 
in de pauze tot diepgaande gesprekken 
tussen de bezoekers. Veel mensen bleken 
de boeken van Obbema gelezen te heb-
ben. Zelf raakte ik in gesprek met coach 
Nicole Kaagman die  - net als ik - driftig 
aantekeningen zat te maken. Zij bleek de 
Praathuisavond in juni voor haar rekening 
te nemen. Nicole: “Ik ben hier om de sfeer 
te proeven en om te kijken of ik aankno-
pingspunten kan vinden voor mijn avond 
over ‘Zin in werk’.“ 

Praten over de zin 
van het leven in 
Het Praathuis

Ook jonge mensen
Dat het publiek deze avond vooral be-

staat uit mensen die gezien hun leeftijd 
waarschijnlijk niet meer werken, baarde 
Nicole Kaagman wel enigszins zorgen. 
“Ik verwacht dat mijn thema ook jongere 
mensen aan zal spreken, maar ik moet er 
nog eens goed over nadenken hoe ik het 
ga aanpakken.”

Na de pauze kreeg het publiek de gele-
genheid vragen te stellen, iets waar gretig 
gebruik van werd gemaakt. En ook na af-
loop van de vragenronde ontstonden onder 
het genot van een drankje  geanimeerde 
gesprekken.

FOTO’S: JOS ZWAAN

Voorzitter commissie ZIN Kees Tinga en gastspreker Fokke Obbema
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FOTO’S: JOS ZWAAN

Praten over de zin 
van het leven in 
Het Praathuis

Wilt u in contact komen met de 
commissie Zin, dan kunt u mailen  
naar de coördinator van De Bakermat 
via het contactformulier op  
www.wijkcentrumbakermat.nl

Kees Tinga is voorzitter van de com-
missie Zin en kijkt glunderend terug 
op de avond. “Dit is precies wat we in 
gedachten hadden”. Tinga is theoloog 
en erg betrokken bij De Bakermat. 
Hij woont bijna naast het wijkcentrum 
en doet regelmatig mee aan het Open 
Podium. “Ik verwachtte dat er onder de 
wijkbewoners behoefte zou zijn elkaar 
te ontmoeten om te praten over levens-
vragen. Onze commissie wil dat graag 
faciliteren”. 

Tinga nodigt dan ook alle wijkbewo-
ners met ideeën voor bijeenkomsten 
uit zich te melden. “Wij hopen als 
commissie dat er veel ideeën vanuit de 
bewoners komen, want we willen het 
niet allemaal zelf doen. En dat hoeven 
echt niet alleen van dit soort avonden te 
zijn. Het mag ook kleiner of op andere 
tijdstippen. Wij staan overal voor open!” 

Dinsdag 24 mei is er weer een Praathuis-
avond met specialist ouderengenees- 
kunde en onderzoeker Esther Bertholet.  
Het thema is ‘Hoezo Forever Young?’  
Op dinsdag 28 juni praat Nicole  
Kaagman over het thema ‘Zin in Werk’.
Hanneke Nagel

Voorzitter commissie ZIN Kees Tinga en gastspreker Fokke Obbema

Fokke Obbema in gesprek met bezoeker Het Praathuis



22

Musici in de wijk

Paukenist Maarten van der Valk: 
van The Kinks naar Haydn,  
Mozart en Beethoven.
Zijn leven lijkt op het filmscenario van een musicus. Maarten van der Valk  
groeide op in Zuid-Afrika, verhuisde op zijn elfde naar Nederland, speelde  
piano, trompet en drums in popbands. Hij ging naar het conservatorium,  
was loopjongen in hotel Krasnapolsky, trad op in Amerika met jazz- 
grootheden en werd uiteindelijk een veelgevraagd paukenist in klassieke  
orkesten. Sinds 1991 woont hij in de Burgemeesterswijk.

“Mijn vader was rond de oorlog een bekende jazz-
drummer’’, vertelt Maarten van der Valk (1950) in zijn 
woning aan het Burgemeestersplein. Dus het drummen 
had hij niet van een vreemde. Zijn moeder was boven-
dien een enthousiaste, zichzelf op de piano begeleiden-
de amateur Schubert zangeres, waardoor vele diverse 
genres tot hem kwamen. Na het eten bijvoorbeeld, wer-
den er aan tafel door het gezin Van der Valk regelmatig 
meerstemming songs van Harry Belafonte gezongen. 
“Maar toen wij als kinderen naar de middelbare school 
moesten, besloten mijn ouders om terug te gaan naar 
Nederland. Inmiddels was mijn vader een succesvolle 
reclame ontwerper en kon hij door hetzelfde bureau 
overgeplaatst worden naar Nederland” 

Muziek was voor het gezin Van der Valk dus een  
dagelijkse vanzelfsprekendheid. Maarten: “Maar ik had 
als kind absoluut niet het idee dat ik later een profes-
sioneel musicus zou worden. Ik speelde in schoolbands, 
en in mijn eigen band op mijn 14e covers van The Kinks 
bijvoorbeeld, en zong ook omdat ik dat dankzij de tafel-
sessies met mijn ouders wel goed kon.” Na verloop van 
tijd besloot Maarten definitief te kiezen voor slagwerk 
en meldde hij zich aan voor het conservatorium. “Want 
volgens mijn vader hadden alle goede drummers een 
klassieke opleiding.”

Deceptie
Tijdens de auditie op het conservatorium moest de 

jonge drummer een stukje voorspelen, maar dat liep uit 
op een deceptie. Hij kreeg te horen dat het helemaal 
niets was en dat hij beter kon stoppen met slagwerk. 
Maarten liet zich echter niet voor één gat vangen en 
nam privéles bij een slagwerker van het Koninklijk Con-
certgebouworkest. Om dat te bekostigen werkte hij als 
chasseur bij hotel Krasnapolsky in Amsterdam. “Een 
jaar later deed ik opnieuw auditie, maar weer werd ik 
afgewezen.” Hij werkte vervolgens nog eens een half jaar 

keihard aan zijn niveau en probeerde in 1969 voor de 
derde keer op het Conservatorium te komen. Kennelijk 
maakte zijn doorzettingsvermogen indruk. ’Laten we het 
dan maar eens proberen’, kreeg hij uiteindelijk te horen.”

Hoewel Maarten bleef drummen, kreeg hij tegelijker-
tijd steeds vaker klassieke schnabbels. En nadat hij in 
1973 was afgestudeerd, kon hij in 1974 als paukenist met-
een met het Concertgebouworkest en Bernhard Haitink 
mee op tournee naar Japan. In hetzelfde jaar werd hij 
slagwerker bij het Amsterdams Philharmonisch Orkest. 
Klassiek, jazz en pop bleken echter na verloop van tijd 
niet meer te combineren. “In 1980 nam ik ontslag bij 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest en besloot een 
oude droom in vervulling te laten gaan. Ik ging alsnog 
naar Amerika om het vak van jazzdrummer te leren. Sa-
men met zijn IJslandse vrouw Hlíf Svavarsdóttir, die hij 
als danseres had leren kennen bij het Nationaal Ballet, 
stapte hij op het vliegtuig en streek neer in Hollywood. 

Drumles
“Voordat ik naar Amerika vertrok had ik in Amsterdam 

de beroemde jazzbassist John Clayton leren kennen. 
Door hem kreeg ik uiteindelijk les van zijn grote maat 
en al even bekende drummer Jeff Hamilton. Dat was het 
moment dat ik voor het eerst in mijn leven echt drum-
les kreeg. Ik was toen 31 jaar. Op het conservatorium 
had ik alleen klassiek pauken en slagwerk geleerd, wat 
natuurlijk iets heel anders is.” Eenmaal terug in Neder-
land kreeg Maarten in 1984 een onverwacht telefoon-
tje van Frans Brüggen, de internationale grootheid op 
het gebied van de authentieke uitvoeringspraktijk van 
barokmuziek. Brüggen zocht voor zijn Orkest van de 
Achttiende Eeuw een paukenist. “Ik twijfelde wel een 
beetje en heb me door anderen moeten laten overtuigen 
om het te doen. Ik weet dat ik nog wel aan Brüggen heb 
gevraagd of het iets verdiende.” 

Eenmaal bij het door Frans Brüggen opgerichte orkest 
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besloot hij definitief als paukenist 
verder te gaan. “Belangrijk bij die 
keuze was ook dat ik het altijd al 
leuk vond om de oorsprong van 
muziek te ontdekken. En als je bij 
dat orkest speelt, moet je ook echt 
onderzoek doen, niet alleen naar 
de historie en naar de manier van 
spelen, maar ook naar het materi-
aal dat je als musicus gebruikt.” Op 
zijn website zegt hij daarover dat 
hij altijd heeft geprobeerd verschil-
lende klanken, ritmes, kleuren en 
structuren samen te brengen. ‘Van 
de aanraking van een hand op een 
trommel tot de hartslag van een 
stok. Van primitieve ritmes op hout 
en natuurvellen, via blote handen 
op pauken en grote trom, naar dro-
men achter de piano omgeven door 
drums, tenslotte jazzy en funky 
eindigend op de drumkit.’ Het zijn 
de muzikale wortels van zijn werk.

Freelance
De manier van werken onder lei-

ding van Frans Brüggen paste goed 
bij hem: ,,Ik heb het altijd belang-
rijk gevonden om overal voor open 
te staan.” Daarin paste bijvoorbeeld 
ook dat hij in 1987 met echtgenote 
vrouw Hlíf naar IJsland ging toen 
zij daar een baan kreeg. Maarten 
zelf kon er door toeval meteen als 
paukenist bij het IJslands Symfo-
nie Orkest aan de slag en bleef dat 
combineren met de projecten met 
Frans Brüggen en het Orkest van de 
Achttiende Eeuw. Aan het IJslandse 
avontuur kwam na vier jaar een 
eind, toen Hlíf als artistiek direc-
teur bij de Dansacademie Arnhem 
(van de HKA en nu ArtEZ) werd 
gevraagd, en daar ging werken. 

In al die jaren sinds zijn conserva-
torium studie bleef Maarten buiten 
zijn werk voor het Orkest van de 

Foto’s Annelies van der Vegte

Paukenist Maarten van der Valk: 
van The Kinks naar Haydn,  
Mozart en Beethoven.
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Achttiende Eeuw als freelance-musicus bij tal van 
stedelijke- en radio orkesten spelen,  in binnen-en 
buitenland. In juli ‘91 verhuisde het echtpaar vanuit 
IJsland naar de Sweerts de Landasstraat en sinds 2002 
wonen ze op het Burgemeestersplein.

Maarten is sinds kort gestopt als paukenist bij het 
Orkest van de Achttiende Eeuw. “De pauken is het 
fundament van de klank van een orkest. Maar omdat 
elk orkest evolueert en verjongt, is het goed om te 
blijven nadenken over de klank. Daarom moeten 
musici zich op een gegeven moment laten vervangen.” 

Maarten van der Valk coacht nu beginnende, maar 
ook professionele musici en geeft nog altijd privéles. 
Bovendien is hij klankregisseur en editor in de studio 
die sinds het begin alle cd-opnames van het Orkest 
van de Achttiende Eeuw voor zijn rekening neemt. In 
alle jaren dat hij musicus is, heeft hij in totaal meege-
werkt aan meer dan 160 cd-opnames in binnen- en 
buitenland en aan een veelvoud aan concerten over 
de hele wereld.
Johan Bosveld

De stokken waarmee Maarten van der Valk de baroktype pauken 
bespeelt, vormen een verhaal apart. Vanaf de jaren ’80 kwam hij 
vaak in Wenen, waar hij altijd de wereldberoemde uitgever van 
bladmuziek Doblinger bezocht. Daar kocht hij ook zijn houten ba-
roktype paukenstokken. 
“Op een bepaald moment had ik nieuwe stokken nodig. Toen  
bleken de stokken niet meer van prachtig klinkend beukenhout te 
zijn, maar van eenvoudig vurenhout. En dat kwam de klank abso-
luut niet ten goede.”
Voor Maarten was dit een absolute catastrofe. Zijn doel was om 
de muziek van Mozart, Haydn en Beethoven zo authentiek moge-
lijk te vertolken op pauken met kalfsvellen met de bijbehorende 
stokken. 
“Niet met de met vilt omwoelde stokken zoals nu.” Maar  
nergens in de wereld waren op dat moment die authentieke stok-
ken te vinden.  
“Een ramp!”, herinnert Maarten zich. “Daarom besloot ik om een 
mijn eigen lijn op te zetten, met drie modellen die in de 18e eeuw 
populair waren.” 

De stokken van Maarten

Foto:Johan Bosveld

Foto: Annelies van der Vegte

Uit: Bezette Stad (1921) Paul van Ostaijen

Na een jaar van intensieve samenwerking met een meubel- 
maker uit Lieshout was zijn eigen lijn stokken een feit. 
“Mijn stokken worden nu gedraaid van duurzaam charme 
(beuken) uit het Middellandse zeegebied, dat eerst drie jaar 
drogen moet. Zo ben ik er zeker van dat ik ‘tot in den doet’  
mijn vak op verantwoorde wijze uitvoeren kan.”
JB
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vier speerpunten: isolatie van woningen, waterbeheer in de 
vorm van afvoer en opslag van regenwater, laadpalen voor 
elektrische auto’s en domotica, het slimme huis.

Van het gas af
Omdat we allemaal ‘van het gas af‘ moeten, een uitroep die 

mij doet denken aan de vertwijfelde uitroep van ‘aan het gas 
gaan’, wat wanhoop en uitzichtloosheid op het leven wil uit-
drukken. Maar in dit geval zegt het dat wij elektrisch zullen 
moeten, wat juist weer heel veel uitzicht geeft op de toekomst. 
Dus dan krijgt die stoeptegel, lang geleden opgemerkt in de  
Emmastraat, met de tekst: ‘kookt electrisch’ toch gelijk ge-
kregen. We zitten middenin de zogeheten energietransitie. 
Dat betekent isoleren van woningen in deze wijk veelal oude  
woningen. Het energieneutraal maken van deze woningen vergt 
heel wat investeringen. Daarover hebben we het met Edwin 
Rijkaart niet gehad, waarschijnlijk omdat het vanzelfsprekend 
lijkt, dat als je in een groot, vrijstaand, oud herenhuis woont, 
de woonlasten nu eenmaal hoog zijn. Daarom praten we vooral 
over zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen en het 
opwekken van elektriciteit, met zonnepanelen, aardwarmte en 
warmtepompen. 

“Maar het plaatsen van zonnepanelen is vanwege de monu-
mentale status van een groot aantal huizen met een beschermd 
stadsgezicht aan de voorzijde niet toegestaan door de gemeen-
te.” Edwin benadrukt echter dat er wel degelijk mogelijkheden 
zijn om zonnepanelen te (laten) plaatsen. “Waarschijnlijk gaan 
we de komende tijd meer huizen zien waar wel zonnepanelen 

COMMISSIE DUURZAAMHEID BURGEMEESTERSWIJK

‘Kennis verzamelen, kennis 
delen, dat is eigenlijk  
wat wij doen’

Duurzaamheid is een van de 
belangrijkste hedendaagse thema’s. 
Dat blijkt wel uit het gesprek dat 
we hebben met Edwin Rijkaart, lid 
van de Commissie Duurzaamheid 
Burgemeesterswijk. Gelukkig 
hoeven bewoners het wiel niet zelf 
uit te vinden; de commissie  
helpt daarbij.

 W
ij zitten tegenover elkaar aan een lange hou-
ten tafel in de keuken van de woning van 
Edwin Rijkaart. Een prachtige woning uit 
1927, in opdracht van een bankdirecteur ge-
bouwd. Een huis met een geschiedenis, zoals 

er wellicht meer zijn in de wijk. Eén van de grootste huizen 
in de wijk, met interessante bouwkundige details en smeu-
ige ontstaansanekdotes en een mini-golfbaan op zolder met 
diverse puts, de oefenplek voor Neêrlands beste golfster.  
Misschien een leuk onderwerp voor een andere keer.

Maar goed. Dit grote huis met zijn enorme volume is wel de 
directe aanleiding om over de noodzaak van duurzame maat-
regelen te praten. Gedurende het gesprek komen die aan bod. 
Op mijn vraag wat de Commissie Duurzaamheid Burgemees-
terswijk (CDB) zoal doet, antwoord Edwin dat de zes commis-
sieleden, ieder met een eigen interesse of expertise, particuliere 
bewoners kunnen adviseren op het gebied van het duurzaam 
maken van hun huis. Ze houden de verordeningen bij en de 
subsidies voor verduurzaming die er zijn bij de gemeente. De 
commissie organiseert ook warmtewandelingen met iemand 
van het energieloket Gelderland om bewoners te laten zien 
waar de warmtelekken in een huis zitten; handig om te weten 
en iets wat vaak direct tot actie kan leiden.

Edwin: “Het isoleren van de veelal oude woningen in de wijk 
is de belangrijkste opdracht. Maar verduurzamen van de wo-
ningen is niet alleen isoleren. Ook eigen energie opwekken en 
die energie, met behulp van slimme technische snufjes, nog  
efficiënter maken is belangrijk.” Daarom heeft de commissie 

Edwin Rijkaart Foto:Tanja Schiricke

Vlnr Edwin Rijkaart, Geeske Hissink, Jeroen Herremans, Lieneke Janssen, Hanneke Spoorenberg en Dennis Schiricke
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‘Kennis verzamelen, kennis 
delen, dat is eigenlijk  
wat wij doen’

zijn geplaatst, ondanks het beschermde 
stadsgezicht. De commissie is met de 
gemeente in gesprek om onder bepaalde 
voorwaarden het plaatsen ervan toe te 
staan.”

Hij vervolgt: “Het gaat hier natuurlijk 
wel om een investering die door de 
huiseigenaar zelf moet worden bekos-
tigd, maar de commissie kan helpen 
met het aanvragen van subsidies en met 
bemiddelen bij het verlenen van een ver-
gunning. Er is veel isolerend glas in de 
handel en zelfs monumentenglas, enkel 
glas met een isolerende coating.”

We hebben het even gehad over het  
gemeenschappelijk opwekken van 
stroom, de ene buur die geen zonnepa-
nelen mag plaatsen, de andere die een 
gunstig gelegen schuur of garage heeft om 
daar panelen op te leggen en vervolgens 
de gezamenlijke investering en de opge-
wekte stroom verdelen met behulp van 
smartgrids (intelligente stroomnetten). 

Domotica
Maar Edwin ziet meer in het slimmer 

maken van de huizen zelf, in domotica. 
“Denk aan de  verwarming die op afstand 
kan worden aan- en uitgezet, apparaten 
zoals wasmachines, vaatwassers, warm-
tepompen die aangaan als de zon gaat 
schijnen en er dus stroom wordt op-
gewekt en het opladen van elektrische 
auto’s, die stroom opslaan maar ook weer 
af kunnen geven als er vraag is.” 

Edwin beseft dat het gezamenlijk  
beheren van de energievoorziening door 

Domotica voor energiebesparing
Domotica staat voor het automatiseren van processen in je huis. 
Een slimme thermostaat bijvoorbeeld biedt veel gemak. Via je telefoon de 
verwarming aanzetten als je op weg bent naar huis, is iets wat veel men-
sen al doen. Een energieverbruiksmanager, een kastje wat je aansluit op je 
slimme meter, is minder bekend. Met behulp van dit kastje kun je zien waar 
stroom ‘weglekt’ en kun je allerlei dingen regelen die behoorlijk wat ener-
gie besparen. Je kunt instellen dat als de buitentemperatuur daalt, de ver-
warming zich daar op instelt. De temperatuur wordt geleidelijk opgevoerd 
en dat verbruikt minder energie dan wanneer je de verwarming aanzet als 
je het koud krijgt. Je kunt ook instellen dat als er in een kamer een bepaal-
de tijd geen activiteit is, de lichten uitgaan en de verwarming lager gaat. Of 
- als je zonnepanelen hebt - dat elektrische apparaten pas aangaan als de 
zon gaat schijnen.
In de zomer kun je regelen dat bij zon de gordijnen de dichtgaan. Zo houdt 
je de warmte buiten en hoef je niet de airco aan te zetten. Op dit moment 
is de Commissie Duurzaamheid bezig De Bakermat te voorzien van allerlei 
technische snufjes om het energieverbruik terug te dringen.

een straat of wijk om de opgewekte 
duurzame energie volledig te benutten, 
nog wel even zal duren voordat omdat 
de infrastructuur nog onvoldoende  
capaciteit aan kan. Hij put hoop uit 
het feit dat overal in de stad trans-
formator- en distributiegebouwtjes  
worden gebouwd en de nodige  
bekabeling wordt aangelegd. “Als alles 
goed gaat, kan iedereen snel worden 
aangesloten.” 

Dan over het water. De Burgemee-
serswijk heeft veel hellende straten. 

Als het minder vaak maar wel harder 
gaat regenen, , zoals nu steeds meer 
het geval is, dan moet dat water ergens 
naar toe. De commissie duurzaam-
heid adviseert over het aanleggen van 
groene daken die relatief veel water 
kunnen opnemen, over het opslaan van 
water in bassins en over bet ontwerp 
van een duurzame tuin. “Als je de tuin 
helemaal hebt bestraat, kan het water 
niet de grond in, maar stroomt het weg 
naar misschien wel de kelder van de 
buurman.Het schijnt dat je dan voor 

Vlnr Edwin Rijkaart, Geeske Hissink, Jeroen Herremans, Lieneke Janssen, Hanneke Spoorenberg en Dennis Schiricke
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de ontstane schade aansprakelijk kan 
worden gesteld. We zullen dus ook iets 
met dat vele water moeten doen.”

Voor een duurzamer waterbeheer 
kan de commissie helpen met het aan-
vragen van subsidies en helpt met het 
invullen van de papierwinkel. Verder 
beschikt de commissie over een uitge-
breid adressenbestand van betrouwba-
re en deskundige bedrijven die het dak 
groen kunnen maken. Daarnaast heeft 
de commissie informatie van klusbe-
drijven, erkende isolatiedeskundigen en 
bedrijven die zonnepanelen plaatsen. 
Waar het volgens de commissie ook 
om gaat is om die kennis vergaren en 
te delen.

De commissie is inmiddels actief 
in het benaderen van bewoners om 
boomspiegels te adopteren en daar 
planten en groene grondbedekking in 
te zetten. De gemeente zal met aanleg 
van bestrating meer ruimte maken voor 
groen, zoals dat op de Apeldoornseweg 
is gebeurd. Maar omdat de Burge-
meesterswijk vooralsnog niet in zo’n 
vergroeningsplan voorkomen, zullen 
bewoners zelf aan de slag moeten.

Elektrische auto’s
Er komen steeds meer elektrische 

auto’s in de wijk, maar het plaatsen van 
laadpalen blijft daarbij achter. Eigena-
ren met een eigen oprit kunnen makke-
lijk vanuit huis hun auto opladen, maar 
als je geen oprit hebt en een snoer over 
de stoep moet leggen, dan is dat onhan-
dig en bovendien niet toegestaan. Zo’n 
snoer is voor moeilijk ter been zijnde 
personen een groot obstakel. Edwin: 
“De commissie heeft daarom met de 
gemeente overlegd of het mogelijk zou 
zijn betonnen kabelgoten in de stoep te 

Bijeenkomst verduurzamen monumenten
De gemeente Arnhem organiseert 11 mei in de Bakermat een bijeenkomst 
over het verduurzamen van monumentale woningen.
De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van bewoners van de Burge-
meesterswijk en de Transvaalwijk met het verduurzamen. Ook de vraag wat 
de gemeente zou kunnen doen om de verduurzaming te versnellen, komt 
aan bod. De avond begint om 19.30 uur.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:
 bwverduurzaamt@gmail.com

plaatsen. Maar zolang de gemeente daar-
voor geen beleid heeft vastgesteld, is het 
dus nog wachten op genoeg laadpalen.

De Commissie Duurzaamheid Burge-
meesterswijk is actief, maar is daarvoor 
ook afhankelijk van de vragen van  in-
dividuele bewoners over het verduur-
zamen van hun woning. “Er is geen 
inloopadres en ook geen inloop uur, 
maar het benaderen van de commissie 
is eenvoudig en laagdrempelig”, aldus 
Edwin. Een e-mail naar duurzaamheid@
bwarnhem.nl met daarin de vraag, leidt 
tot een antwoord van een commissielid 
met de benodigde expertise.

Na afloop van ons gesprek zou Edwin 
Rijkaart mij nog de eenvoudige opstelling 
met een schakelaartje in de meterkast la-
ten zien, die het mogelijk maakt dat de 
auto wordt opgeladen als de zon schijnt. 
Maar al pratend zijn we dat vergeten. Ik 
denk er pas aan als ik mijn fiets pak, niet 
elektrisch, en de bult omhoog zwoeg 
naar het kleine stukje Burgemeesterswijk 
dat aan de andere kant van de Amster-
damseweg ligt.
Henk Hilvering

“Het isoleren van de 
veelal oude woningen 
in de wijk is de 
belangrijkste opdracht. 
Maar verduurzamen 
van de woningen is niet 
alleen isoleren. Ook 
eigen energie opwekken 
en die energie, met 
behulp van slimme 
technische snufjes, nog 
efficiënter maken is 
belangrijk.”
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Het doorkijkje tussen de monumentale herenhuizen aan Burgemeestersplein 3 en 
4 is idyllisch. De huizen stammen uit resp. 1904 en 1903 en zijn rijks- of gemeente-
monument. De bouwstijlen (chalet, art nouveau en neo-renaissance elementen) zijn 
een lust voor het oog.

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

verliefde kijk op de wijk
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Rommelmarkt  
voor de hele wijk!

 S
inds vorig jaar, vanaf winter 2021, kregen wij opeens de wijkkrant van 
het Burgemeesterskwartier in de bus. Wat een verrassing. Eindelijk werd 
bevestigd wat ik en met mij een aantal andere bewoners van dit vergeten 
hoekje al langer voelden; wij zijn onderdeel van de Burgemeesterswijk, 
want onze Mr. D. Van Ruyven was een burgemeester van Arnhem en 

nog veel meer dan dat. Er waren ook mensen die zich meer Heijenoorder voel-
den en dat is ook niet erg, want dat is zeker een zeer leuke wijk waar van alles en 
nog wat gebeurt. 

Vanaf het moment dat wij hier woonden en er enige cohesie met buurtgenoten 
begon te ontstaan, hebben wij jaarlijks een pleinfeest voor de buurt georganiseerd, 
met eten en drinken, optredens en muziek om te dansen. Soms sloeg dat een paar 
jaartjes over en dan opeens was er weer een eruptie van sentiment om saamhorig 
iets te vieren. Vorig jaar, ingeklemd tussen allerlei maatregelen die verband hielden 
met corona, hebben wij vrij spontaan in korte tijd een rommelmarkt georganiseerd 
voor de buurt en daarvoor veel publiciteit gemaakt, en ik moet zeggen, dankzij 
veel talent, van hoge kwaliteit.

Zo’n buurt is net een klein stadje, waar veel mensen met heel veel verschillende 
achtergronden en beroepen, interesses en specialismen bij elkaar wonen. Dat wordt 
vaak onderschat, wat daar allemaal te halen valt. Wij, de mensen, kijken naar de 
grote verbanden, de ambtenarij en de politiek, het lobbyende bedrijfsleven, dood 
gesmeten met reclames en sociale-media-beïnvloeders, maar vergeten daardoor 
weleens, dat er veel inventiviteit, creativiteit en professionaliteit huist in een wijk. 
Natuurlijk missen we wat middenstand, maar wie weet komt dat op termijn ook 
weer terug. 

Wat wij in ieder geval aan deze kant van de Amsterdamseweg willen delen met 
de rest van de Burgemeesterswijk en Heijenoord, is dat wij dit jaar weer op het 
plein een buurtmarkt willen opzetten. Daarvoor nodigen wij de bewoners uit de 
direct omliggende straten uit om een kraam te bezetten, alleen of met een paar 
buren. Vorig jaar was het een enorm succes, veel mensen hadden leuke prullaria, 
hebbedingetjes en praktische huisraad, kunst en planten, voor weinig geld aan te 
bieden en bijna voor niks.

Op 18 juni zal er weer een nieuwe editie worden gehouden. Eind mei, begin juni 
zullen wij in de verschillende wijken gaan flyeren. Bewoners die geïnteresseerd zijn 
om een kraam te huren kunnen contact opnemen met het organiserend comité  
E-mail: buurtmarktbeaulieu@gmail.com. De inschrijvingen worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst en op beschikbare ruimte. 

Tot 18 juni op het plein!

Henk Hilvering
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 W
ederom voel ik de be-
hoefte de mens tegenover 
de natuur te stellen. De 
reden is dat de natuur, in 
dit geval een boom, de 

opbouwende factor is op onze aarde en 
de mens de afbrekende. Op dit moment 
blijkt niets meer zeker te zijn, dus ga ik 
maar eens praten met de heer Beuke-
mans, zeg maar Beuk. Die bevindt zich 
tussen Arenheem en het Artilleriepark.
“Goedemorgen, alweer psychische  
problemen?” 
“Nou ja, dat niet echt, maar ik maak  
me wel ernstig zorgen over de toestand 
in de wereld. Ik zit ermee dat je bijna 
niets meer kunt plannen. Eerst door de 
covid- crisis die ons in zijn greep houdt 
en nu door de dreiging uit het oosten 
van één klein, nietig mannetje dat de 
hele wereld in zijn macht heeft.” 
“En nu verwacht je dat ik daar een  
antwoord op kan geven?” 
“En waarom denk jij dat.” 
Omdat ik jou zie als een oude man,  
die al een enorme historie heeft op- 
gebouwd.  
Kun je daar iets meer over vertellen?” 
Ik ben geboren ofwel geplant rond 
1890, dus ik heb al het nodige mee- 
gemaakt; de eerste wereldoorlog, de 
tweede wereldoorlog. Ik zie de Engelse 
soldaten nog liggen aan mijn voeten 
terwijl de Duitse eenheden over de  
Zijpendaalseweg trokken.”
“Ben jij ook slachtoffer van die strijd?”
“Wat denk je. Mijn lijf zit boordevol 
granaatscherven. Geen mens zal het 
in zijn hoofd halen mij om te zagen en 
timmerhout van mij te maken. De zaag 
zal op erbarmelijke wijze sterven.” 
“Heb je pijn geleden? Een boom weet 
toch niet wat pijn is?”
“Wat een onwetendheid, heer Van den 
Berg! De scherven hebben mijn schors, 
zeg maar mijn jas, vernield. Mijn hout-
vaten die voor mijn watertransport zor-
gen en mijn bastvaten, die voor mijn 
voedingstransport zorgen. En wat denk 
je van al die kruitdampen die ik te ver-
werken heb gekregen.”
“En je bladeren die CO2 op moeten  
nemen en voor zuurstof zorgen?” 
“Al mijn bladeren waren verschroeid.” 
“Wij mensen staan er eigenlijk nooit bij 

stil dat jij net zo goed een levend wezen 
bent dat onmisbaar is op onze aarde.  
Bomen hebben zelfs fundamentele 
overeenkomsten met mensen.” 
“Zoals dat onze type celdelingen voor 
honderd procent overeen komen.  
Wat dat betreft zijn we identiek.”
“Om te groeien hebben wij de mitose, 
de celdeling waarmee we cellen kunen 
kopiëren. Dat betekent dat wij cellen 
maken met een volledig aantal chromo-
somen. En ik kan net als de mens cellen 
produceren met het halve aantal  
chromosomen, de geslachtscellen.”
“O ja, de meiose, waarbij iedere cel het 
halve aantal chromosomen heeft. Dat 
is het verhaal van een stuifmeelkorrel 
die een innige verhouding aangaat met 
de eicel.” 
“Juist! En die samenstelling gaat een 
soort huwelijk aan waardoor gameten 
ontstaan.”
“Dat klinkt allemaal heel menselijk. 
 

Maar om op die machtige, gefrustreer-
de, psychopathische moordenaar terug 
te komen. Wat vind jij daarvan Beuk?”
“Ik - als boom - doe mijn hele leven al 
mijn best om goed te zijn voor de aar-
de. En dan is er één idioot die een land 
zo groot als Frankrijk tot op de grond 
afbrandt! Wat denk je hoeveel CO₂ en 
andere gassen ik weer moet opruimen? 
Schande! Om over de doden maar niet 
te spreken.  
“Voor een zieke geest tellen een mil-
joen doden minder dan zijn eigen ego. 
Eén dode is een dode en de rest een 
getal.”
“Als boom zal ik het wel overleven, 
maar de mens is zo kwetsbaar, die 
overleeft geen metaal in zijn lijf. Ik ben 
blij een boom te zijn, maar wat een  
rotzooi zal ik weer moeten opruimen. 
“Sterkte hoor.”
“Insgelijks.”W
Jaap van den Berg

Wie ruimt de menselijke rotzooi op? 

natuur in de wijk



Containers

Er wordt wat verbouwd en gebouwd in onze wijk. Een nieuwe 
zolder, nieuw souterrain of nieuwe tuin; overal heerst bedrij-
vigheid. Eén ding hebben vrijwel alle klussen gemeen: voor 
de afvoer van rotzooi is een container nodig. De ijzeren bak-
ken staan voor de huizen in alle soorten en maten en meest-
al is aan de inhoud wel ‘af te lezen’ welk werk er wordt ver-
richt. 

TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


