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wijkcontact inhoud

D                 e meeste wijkbewoners volgen 
mijn wel en wee op Facebook 
niet. En terecht. Dan zou u  

moeten lezen over tegelwippen, klein-
kinderen, konijnen, glasbakken, afhaal-
chinezen, fietsendiefstal, kappers,  
falende geisers, enz. Totaal onbelang-
rijk, toch?  
Hoewel, bij een warmwaterinstallatie 
valt toch een verband met een adver- 
teerder in Wijkcontact te leggen. Koud 
douchen mag dan gezond zijn - zeggen 
ze - en tevens de aardgasconsumptie l 
imiteren, het blijft ongerieflijk. Bedoeld 
installatiebedrijf gaat mij uit de brand 
helpen. Het belooft mijn douchewater 
te fiksen en tevens de lokale verwar-

ming aan te pakken. 
En dat is wat de ka-
chel betreft zeker 
noodzakelijk. Zonder 
zijn technische hulp 
zou dit zomaar mijn 
laatste Kees’ Cursief-
je kunnen zijn. “Hij 

sneefde aan eenkoolmonoxidevergifti-
ging”, luidt dan de kop boven een necro-
logie in dit wijkperiodiek. Zoiets wil je 
natuurlijk niet.  
Maar welke adverteerder in Wijkcontact 
wordt hier bedoeld? Zij die het weten 
winnen een prijs. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. 
Kees Crone

kees’ cursiefje
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nieuws
Twee Stolpersteine  
voor vermoorde zusjes

Op 14 september 2022 werden bij  
Burgemeester Weertsstraat 124 twee 
Stolpersteine (struikelstenen) gelegd voor  
Amy en Mietje de Lange. De aanvrager  
J.G. Greep (92 jaar) vertelde bij die  
gelegenheid: “Destijds woonden wij op  
nr. 93 van de Burgemeester Weertsstraat. 
De familie de Lange waren onze overbu-
ren. Een Joodse familie. Vader en moeder 
en twee dochters. De ouders hebben de  
oorlog overleefd. De twee dochters Mietje  
Amalia en Amalia helaas niet. Laatst- 
genoemde was zwakzinnig en werd op-
genomen in het Joodse opvanghuis in 
Apeldoorn. 

“Veel herinnering heb ik niet, ik zat nog 
op de lagere school. Maar Amalia viel 
me natuurlijk wel op. Na de bevrijding 
hebben we nog een keer contact gehad 
met de heer De Lange. Hij en zijn vrouw 
waren ondergedoken in Elden, dat was 
hun redding. In de zomer van 1940 ver-
huisden wij naar de Hoogkamp. Door de 
plaatsing van deze twee stenen blijft de 
herinnering aan de zussen voortleven”
JB  BRON: JOODSMONUMENTARNHEM.NL .  
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Wie volgt Alfredo op?

Hoe spijtig het ook klinkt, maar Alfredo  
komt niet terug. De bronzen kikkerkoning  
(met kroontje) werd gestolen en  
is sindsdien spoorloos. Het kunstwerk  
van de Arnhemse kunstenares Suzanne  
Willems spuwde sinds 2004 bij het  
Watermuseum water. Er werd een crowd- 
fundingactie aangekondigd om een  
nieuwe kikker te laten maken. Maar de 
plannen zijn gewijzigd. 

Monique Verber, directeur van het  
Watermuseum legt uit: “In het park  
leven talloze bijzondere dieren. Onder  
deze parkbewoners gaan we op zoek  
naar een troonopvolger voor deze ere- 
functie. Uit alle potentiële kandidaten  
kiezen we de drie meest geschikte  
dieren. Tijdens de herfstvakantie mogen  
alle park- en museumbezoekers stemmen  
op hun favoriete kandidaat. Twee jonge  
Arnhemse kunstenaressen helpen ons  
de ideeën te verzamelen.”

Een nieuw beeld kost volgens Verber 
veel geld: “Voor een eerlijk honorarium 
en materiaalkosten voor een weerbe-
stendig, hufter- en diefstalproof beeld.” 
Met behulp van de opbrengst van de 
crowdfundingcampagne ‘Troonopvolger  
gezocht’ moet dat lukken. De actie  
is gestart tijdens Burendag op 24  
september en het bestuur van de wijk- 
vereniging heeft inmiddels een bijdrage 
van 750 euro toegezegd. Meer informatie 
op: www.watermuseum.nl

Boekenbeurs zoekt 
boeken

Wijkbewoners die (een deel van) hun  
'leesvoer' kwijt willen, kunnen t.b.v. de 
jaarlijkse boekenmarkt in De Bakermat 
tot en met 31 oktober boeken inleveren 
in ons wijkcentrum. De boeken kunnen  
worden ingeleverd in de Rembrandt-zaal, 
ingang Izaak Evertslaan. De boekenmarkt 
is woensdag 2 november en zaterdag  
5 november.

Open dag De Helling

Werkplaats De Helling aan de Rozen-
straat 49 houdt zaterdag 5 november  
een open dag. De cursisten laten die 
dag in verschillende werkplaatsen zien  
waarmee ze bezig zijn en welke vaardig- 
heden ze hebben opgedaan. Ook de  
docenten zijn aanwezig om over de  

Trudy Koning 
exposeert in nieuwe 
Rembrandtzaal

Dit najaar moet de verbouwing van de 
grote zaal van wijkcentrum De Bakermat 
haar beslag krijgen. Trudy Koning uit de 
Burgemeesterswijk krijgt de eer van de 
eerste expositie in de vernieuwde zaal. 

Een selectie uit haar werk voor de 
expositie in De Bakermat heeft Trudy 
Koning (1958) nog niet gemaakt. Ze wil 
eerst zien hoe de Rembrandtzaal er na de 
verbouwing uitziet en daar haar selectie 
op afstemmen. 

Zeker is dat het een kleurrijke tentoon-
stelling wordt. Ze houdt van felle kleuren 
en van niet voor de hand liggende kleu-
rencombinaties, schildert veel bloemen, 
stillevens, portretten en landschappen. 
De grens tussen het realistische en het 
abstracte boeit haar. 

Wanneer de expositie van werk Trudy 
Koning precies plaatsvindt is nog niet be-
kend. Dat hang af van de voltooiing van 
de verbouwing van de Rembrandtzaal. 
Wellicht wordt de expositie eind novem-
ber geopend, en anders niet lang daarna. 

Trudy Koning werd in 1958 geboren 
in Willemstad (Noord-Brabant) en vol-
tooide op de kunstacademie in Kampen 
de opleiding ‘vrij tekenen en schilderen’. 
Later volgde ze bij ArtEZ de lerarenop-
leiding tekenen en kunstgeschiedenis. 
Trudy Koning woont sinds 1989 in de 
Van Pallandtstraat.

activiteiten te vertellen en om vragen te  
beantwoorde. De Helling is een werk- 
plaats voor hobbyisten, vakmensen  
en kunstenaars met de focus op  
ambachtelijke, creatieve technieken zoals  
houtbewerking, metaalbewerking, lassen,  
edelsmeden, boekbinden, beeldhouwen,  
glas in lood, glasfusion, keramiek en  
textiele vormen. De open dag is van  
10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie:  
Martina van Hummel 06-40909281 of 
mail@dehelling-arnhem.nl.
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 N
a een mooie, lange zomer zijn we nu weer in de herfst 
beland. Het reguliere leven is hervat: we zijn weer aan 
het werk, de kinderen gaan weer naar school. En dat 

laatste merken de basisscholen - die net buiten onze wijk zijn 
gelegen - want onze wijk is aan een langzaam proces van ver-
jonging bezig. Er komen meer gezinnen met jonge kinderen, 
ook van buiten Arnhem, af op het aantrekkelijke woonklimaat 
in onze buurt. Aanbieders van specifieke voorzieningen spe-
len daar op in. Zo komt er vanaf november een peutergroep en 
een buitenschoolse opvang in het wijkcentrum Bakermat. Dat 

zal ook hun ouders ertoe brengen 
deze steeds mooier wordende  
accommodatie te bezoeken. Er 
komen ook passende speelvoor-
zieningen bij. Als wijkvereniging 
zijn we met de gemeente in ge-
sprek om ook elders in de wijk 
meer simpele sport- en spelvoor-
zieningen te krijgen, want bewe-
gen is natuurlijk altijd goed voor 
iedereen, jong en oud. Voor de 
jonge kinderen staat nog meer 
leuks op stapel, want onze feest-
commissie is druk bezig om - na 
twee coronajaren - weer een be-
zoek van Sinterklaas aan onze 

wijk voor elkaar te krijgen. Ik heb uit betrouwbare bron ge-
hoord dat het op zaterdagochtend 19 november een mooi 
feestje kan gaan worden.  
Voor de iets oudere kinderen in onze wijk blijft het nog wat 
zoeken naar een leuk aanbod. De kinderdisco van april jl. was 
een doorslaand succes, maar een initiatief voor een puber-
disco in juli moest worden afgeblazen vanwege te geringe be-
langstelling. Wat zou wel kunnen lukken voor deze doelgroep? 
Iets met sport, of iets met film of muziek of iets in de creatieve 
sfeer? Meld je bij mij als je een leuk voorstel hebt, dan gaan we 
kijken hoe we dat samen kunnen organiseren.  
Verder wil ik u nog attenderen op de informatieavond over  
de plaatsing van elektrische laadpalen in onze wijk, die de  
gemeente in november in de Bakermat wil houden. Onze 
commissies leefomgeving en duurzaamheid zijn daarbij be-
trokken. Let op de nadere aankondigingen in de nieuwsbrief 
en op onze website.  
En tot slot nog een felicitatie aan de AH-supermarkt, die al  
25 jaar in het midden van onze wijk voor veel bewoners een 
ankerpunt vormt. Als wijkvereniging zijn wij de bedrijfsleiding 
erkentelijk voor de support, die zij bij een aantal van onze  
activiteiten levert. Zo helpen we elkaar bij het levendig  
houden van onze mooie buurt. 
Gerard Slag.

Gefeliciteerd AH!
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Inspelen op verjonging  
in de wijk

uit het bestuur
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Marjanne Knüppe Hüsken heeft 
onlangs wegens gezondheids-
redenen haar voorzitterschap 
van de Bakermat moeten neer- 
leggen. Daarnaast zal ook 
penningmeester Han Haarsma  
in de loop van dit jaar zijn  
functie beëindigen.  
De Bakermat heeft een grote 
en groeiende groep vrijwilligers. 
Er zijn actieve commissies, 
werkgroepen, en andere wijk- 
bewoners die activiteiten 
ontwikkelen en aanbieden.  
Er is een goede samenwerking 
met de wijkverenigingen en  
een gezonde financiële positie. 

Wie geïnteresseerd is om aan 
dit project mee te werken als 
bestuurder of iemand kent die 
dat misschien wil, kan contact 
opnemen met het bestuur van  
de Bakermat.Mailen kan via  
secretaris@wijkcentrumbakermat.nl 
bellen met Han Haarsma op  
06 51 26 52 89.

BAKERMAT ZOEKT  
BESTUURSLEDEN
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De Witte Watermolen in Sonsbeek is een van de iconen van 
Arnhem en onze wijk. Hij is de laatste van de tien watermolens 
die ooit langs de Sint Jansbeek in bedrijf waren. Het had weinig 
gescheeld of ook deze was afgebroken. Dankzij drie generaties  
Van Silfhout bleef hij draaien. Dit verhaal is het eerste deel van 
een tweeluik over Annie van Silfhout en de Witte Watermolen.

Molenaars- 
vrouw 
tegen wil  
en dank

ANNIE VAN SILFHOUT (89)  
BIJNA 65 JAAR IN DE WITTE  
WATERMOLEN - DEEL 1 

 A
nnie van Silfhout woont al bijna 65 jaar in de 
Witte Watermolen en hoopt in februari vol-
gend jaar 90 te worden. Annie en haar in 2001 
overleden man Piet hebben een haat-liefdever-
houding met de watermolen ontwikkeld. An-

nie: “Een week voor zijn dood zei Piet tegen mij: ‘Annie, 
wat heb ik een spijt! We hadden hier weg moeten gaan.’ 
De molen heeft ons veel offers gekost en weinig opgele-
verd, en toch konden we hem niet loslaten en er afscheid 
van nemen. Piet was een ‘molenaar tegen wil en dank’. Hij 
heeft de molen – met enkele onderbrekingen – zestig jaar  
draaiende gehouden en er 74 jaar in gewoond.”
 
Bakkersknecht

De Van Silfhouts kregen de watermolen in 1900 in handen. In 
die tijd was de molen vervallen en buiten bedrijf. Molen, woon-
huis en schuur stonden op de nominatie om afgebroken te wor-
den. Het geheel stond al vijf jaar leeg en was onbewoonbaar. 
Maar in tegenstelling tot andere watermolens werd hij niet 
gesloopt. Dankzij Aard van Silfhout, Piets vader. Overigens was 
de ernaast gelegen Begijnenmolen, waarin nu het Nederlands 
Watermuseum gevestigd is, op dat moment ook nog in bedrijf. 
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1910. Bakker Hetterscheidt aan de Klarendalseweg waar Aard van Silfhout 

werkte,. Onduidelijk is of hij zelf als bakkersknecht op deze foto staat.

Annie van Silfhout.

Molenaar Scholten had daarover iets eerder een contract afge-
sloten met de gemeente. Wellicht diende dat de Van Silfhouts 
als voorbeeld. Aard was sinds 1894 bakkersknecht bij bakker  
Hetterscheidt aan de Klarendalseweg en had tijdens wan-
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zijn dood zei Piet 
tegen mij: ‘Annie, 
wat heb ik een spijt! 
We hadden hier weg 
moeten gaan.”

Ingekleurde foto van de Witte Watermolen omstreeks 1904 nadat Otto van Silfhout de molen weer in bedrijf genomen had. Aan het vee in de 

schuur en de hooiberg (links) is te zien dat Otto naast de molen de boerderij als nevenbedrijfje had. De hooiberg moest op last van de politie 

afgebroken worden omdat er te veel landlopers in sliepen.

delingen naar Sonsbeek zijn oog la-
ten vallen op de watermolen. Aard 
kwam uit een groot Groesbeeks gezin 
waarvan er twee molenaar waren ge-
worden. Zijn vader Otto was tuinman 
op het landgoed van een baron. Aard 
haalde zijn vader over naar Arnhem te 
komen en samen met hem de water-
molen weer in bedrijf te nemen. Die 
was eigendom van de gemeente en  
Otto kon hem pachten, inclusief het 
woonhuis, de grote schuur en een flinke 
moestuin. Behalve graan malen ver-
bouwde hij groenten en hield enkele 
koeien die hij liet grazen op de weiden 
van Sonsbeek, net als de stadsboeren 
uit Sint Marten en Klarendal. Zo kon 
hij zijn gezin onderhouden. De kneep-
jes van het molenaarsvak leerde hij 
waarschijnlijk van zijn zonen Steven en 
Johannes die elders molenaar waren.  

Molenaar vanaf zijn tiende
Toen Otto in 1913 op 76-jarige leeftijd 

overleed, nam zoon Aard het bedrijf 
over. Annie: “Aard  woonde er met zijn 
ongetrouwde zus. In 1925 trouwde hij op 
zijn 48e met Claartje van Dam. Zijn zus 
moest toen het huis uit. Aard en Claartje 
kregen drie zonen en drie dochters. Bij 

de geboorte van de oudste, Otto, ging 
er wat mis. Hij bleek doof en ging later 
naar een dovenschool in Rotterdam. Mijn 
latere man Piet was het tweede kind. 

Omdat Aard al op leeftijd was, slecht 
tegen het stof in de molen kon en astma 
had, moest Piet van kinds af aan mee-
helpen. Voor hij naar school ging moest 
hij de koeien melken en na school de 
moestuin begieten met water uit de beek. 
En vanaf zijn tiende werkte hij mee in de 
watermolen waar ook nog twee knech-
ten werkten. In de jaren ’30 nam Claartje 
haar vader en moeder ook nog in huis, 
wat heel gewoon was in die tijd. Maar 
Piet werd de dupe van de situatie. Hij had 
niet eens een eigen slaapkamer en moest 
maar zien waar hij sliep. Zijn moeder 
was – zacht gezegd – geen gemakkelijk 
mens. Dat heb ik later zelf ook ervaren.” 

Oorlog
De oorlogstijd was hectisch, zo hoorde 

Annie later van Piet. De Duitsers lieten er 
hun graan malen en vorderden de schuur 
als stalling. Dat tastte de naam van de 
familie aan. Onterecht volgens Annie: 
“Want in het geniep maalden ze ook 
voor mensen die een zak graan hadden 
weten te bemachtigen. En in de schuur 
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zat een zigeunerfamilie met tien kinderen ondergedoken in een 
woonwagen die verstopt was achter een muur van strobalen. Toen 
er een kind vluchtte en daarna terugkwam, werd het te gevaarlijk 
en is de zigeunerfamilie vertrokken. Aard en Piet zijn ook nog een 
keer opgepakt omdat ze graan gemalen hadden dat gestolen bleek 
te zijn.”

Vanuit de chique Burgemeesterswijk werd enigszins neergekeken 
op de Van Silfhouts en hun bedoeninkje. In de oorlog veranderde 
dat volgens Annie: “Toen raakten ze ineens in tel omdat ze groen-
ten, graan en melk hadden. Ze hadden het moeilijk in de oorlog, 
maar niet qua inkomsten.” 

Tijdens de Slag om Arnhem in sep-tember 1944 vorderde het 
Rode Kruis hun paard en wagen voor het vervoer van gewonden. 
Er was toen net voer voor paarden aangekomen van Wessanen, de 
meelfabriek. Het Rode Kruis wilde dat Aard en Piet dat aan hen 
afstonden omdat ze veel paarden hadden voor het gewondenver-
voer. Vader en zoon deden dat in goed vertrouwen. Maar na de 
oorlog kregen ze een rekening van 1.500 gulden van Wessanen. Ze 
wilden dat bedrag declareren bij het Rode Kruis maar kregen niets 
omdat ze geen bonnetje hadden. Wessanen als schuldeiser vroeg 
daarop faillissement aan voor de watermolen. Doordat Aard het 
bedrijf op naam zette van Piet, die net 21 was geworden, kon Piet 
1.500 gulden lenen en Wessanen betalen. 

“Piet was altijd te goed van vertrouwen”, zegt Annie keer op keer. 
“Hij kon zich niet voorstellen dat mensen hem zouden bedonde-
ren.” Piet leende het geld van de heer G. Glasser, een meubelmaker 
in De la Reijstraat met wie hij bevriend was. Die had een zwak voor 
de watermolen, want hij koesterde het schilderij dat hij ervan in 
zijn woonkamer had hangen. 

Na de verloren Slag om Arnhem mochten de Van Silfhouts nog 
even blijven van de Duitsers maar een maand later moesten ze toch 
evacueren. Omdat het Openluchtmuseum vol zat met evacuees, 
gingen ze naar Schaarsbergen. Toen ze in 1945 terugkwamen was 
de molen van binnen vernield omdat de Duitsers er stroom hadden 
willen opwekken. Annie: “Ze moesten het binnenwerk zelf en op 
eigen kosten herstellen. Het gebouw was gepacht van de gemeente 
maar het molenwerk was van hen. In het Openluchtmuseum heb-

1934. Aard van Silfhout maakt op de gevel van de schuur reclame. 
voor zijn ochtendvoer.

Advertentie in de Arnhemsche Courant  
van 22 maart 1924.

1965. Molenschuur in vervallen staat vlak vóór de restauratie.

1965. De Molenschuur tijdens de restauratie in 1965.
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1965. Molenschuur in vervallen staat vlak vóór de restauratie.

Gebouwd in 1480

De Witte Watermolen is de enige 
nog werkende watermolen in  
Arnhem. Hij was de vijfde in een  
rij van tien in de Sint Jansbeek. 
De bovenste, een papiermolen, lag 
in een dam waar nu de Parkweg 
overheen loopt.  
De laagste, gesticht door wapen- 
smeden (‘klingmaekers’), lag bij de 
Rijn. De Witte Watermolen is rond 

1480 gebouwd in opdracht van de Benedictijnen van Prüm. Terwijl de meeste molens in de 19e eeuw buiten gebruik wer-
den gesteld door de opkomst van de stoommachine, bleef de Witte Watermolen doormalen, zij het met onderbrekingen. 
Wie de molenaars (tegenwoordig vrijwilligers) aan het werk wil zien en de grote houten raderen wil zien draaien, kan er 
terecht op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. In de Molenschuur zijn aller-
lei bak- en meelproducten te koop.

ben ze een bijna passend binnenrad 
gevonden waarmee ze de molen weer 
enkele jaren konden laten draaien.”De 
constructie rondom de molen was echter 
zo gammel geworden dat ze rond 1950 de 
molen niet echt meer durfden te gebrui-
ken. Annie: “Piet durfde de molenstenen, 
die zo’n 1000 kilo wegen, niet meer te 
lichten om ze aan te scherpen. De 
draagbalken waren daarvoor niet stevig 
genoeg. Pas na de grote restauratie van 
’65-’68 kon hij weer echt gaan draaien.”  

Zangvereniging
Een deel van het verhaal over de wa-

termolen heeft Annie van horen zeggen, 
zij het uit de eerste hand. In 1950 raakte 
ze zelf betrokken toen ze Piet leerde 
kennen. Annie: “We zaten allebei bij 
zangvereniging ‘De Vrije Stem’. Iedereen 
was lid van de SDAP, de voorloper van de 
PvdA. We zongen voornamelijk klassieke 
muziek, maar ook strijdliederen. Eens per 
jaar gingen we daarmee de straat op. Ook 
gaven we concerten met Het Gelders 
Orkest.”

Het was een moeilijke tijd voor Annie. 
“Ik was pas 16 toen mijn vader ineens 
overleed aan een hartinfarct. Hij was 48. 
Voor de oorlog had hij een fabriekje voor 
bandages en korsetten. Door gebrek aan 
grondstoffen moest hij daar mee stoppen 
maar na 1948 pakte hij dat weer op. Een 
half jaar later overleed hij en kwam het 
gezin zonder inkomsten te zitten. Met 
mijn broer die weg mocht bij de marine 
hebben we de zaak weer op poten ge-
zet in de Van der Helllaan waar we ook 

woonden. In 1951 verloofde ik me met 
Piet en in 1954 zijn we getrouwd; in het 
Duivelshuis, ik droeg een tweedehands 
trouwjurk. De bruiloft vierden we thuis. 
Omdat mijn moeder hertrouwde en er-
gens anders ging wonen, konden wij op 
de benedenverdieping van de Van der 
Helllaan gaan wonen.”

Naar de watermolen
In 1957 overleed Piets vader Aard en 

besloot Piet naar de watermolen te 
verhuizen. De gemeente had de mole-
naarswoning waarvan het achterhuis 
onbewoonbaar was wat opgeknapt. 

Annie: “Het was dus logisch om daar te 
gaan wonen. Maar ik heb niet stilgestaan 
bij de gevolgen. Er kwam een herverde-
ling van de vertrekken, iedereen moest 
inschikken. Wie er het langst woonde, 
kreeg de beste kamers. Veel privé had-
den we niet en alles was zeer gehorig. 
Er gebeurde natuurlijk meer dan alleen 
maar thee drinken… Ik voelde me er 
niet welkom. Piets vader had me al eens 
verweten dat ik Piet van zijn werk hield. 
En met mijn schoonmoeder kon ik ook 
al niet opschieten. 

Het was geen vetpot. De molen bracht  
weinig op. Steeds meer boeren en  
handelaren lieten hun graan in fabrie-
ken malen. Bakkers stelden ook steeds 
hogere eisen omdat ze verschillende 
soorten brood gingen bakken. Molenaar 
Gunnewick uit Vragender bij Lichten-
voorde in de Achterhoek met een grote 
windmolen, die nog steeds draait, heeft 
onze molen mee overeind gehouden 

Het tweede deel van dit 
verhaal staat in het  
volgende nummer van 
Wijkcontact.

door een deel van zijn graan bij ons te 
laten malen. De kosten van de koeien 
(weiland pachten, dierenarts) wogen niet 
meer op tegen de melkopbrengsten. Ze 
moesten weg en daar kreeg ik de schuld 
van. 

We zochten nieuwe manieren om 
wat bij te verdienen. We openden een  
terrasje en in de zomer een pension. Als 
er gasten kwamen gingen wij in een huis-
je op het erf wonen. Piet nam er allerlei 
baantjes bij. Hij ging werken bij andere 
molenaars en bij Veltman, een hande-
laar in butagas. Zo hielden we het hoofd  
boven water met onze drie kinderen.”

Henk Donkers  
(met dank aan Ad Habets en  
Benno Landsheer)
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Wijkcentrum Bakermat  
zoekt handige Harry’s

 F  
red Klokke is een van de drijvende 
krachten achter de ingrijpende ver-
bouwing van de voormalige kerk op 
de hoek van de Van Nispenstraat. Uit- 
eindelijk moet hier een volwaardig wijk- 

centrum staan. De verbouwing concentreert  
zich nu, na de voltooiing aan de buitenkant 
vooral op het interieur. De bestaande zalen  
en andere ruimtes in de Bakermat worden  
ingrijpend aangepakt en veranderen langzamer- 
hand in professionele gebruiksruimten voor  
tal van activiteiten. Maar voor het aanpassen  
en verbouwen van de zalen en de andere  
ruimtes in het wijkcentrum is veel menskracht  
nodig. Wijkbewoners, jong en oud, die van  
aanpakken weten en die tegelijkertijd een beetje  
handig zijn. “In onze wijk wonen veel handige  
Harry’s, maar die zijn vooral handig met pen  
en papier, minder met hun handen. En juist  
de mensen die ook met hun handen iets  
kunnen, hebben we nodig”, legt Fred Klokke uit. 
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Multifunctioneel
De hulp van vrijwilligers moet er toe leiden dat 

het huidige wijkcentrum zich kan ontwikkelen  
tot een plek waar jong en oud zich thuis voelt 
en waar een ruim aanbod aan activiteiten is.  
Daarbij is het volgens Fred belangrijk dat de  
zalen en ruimtes multifunctioneel worden, dus  
geschikt voor verschillende activiteiten. 

Klokke: “In de Rembrandtzaal, de voormalige  
kerkzaal, willen we bijvoorbeeld ook ruimte  
bieden aan uitvaartdiensten. Daarnaast kan die  
ruimte veel beter worden gebruikt voor expo- 
sities dankzij de speciale tentoonstellings- 
wanden die we hebben aangeschaft. En we  
blijven de ruimte natuurlijk gebruiken voor  
grotere bijeenkomsten en concerten.” Bij de  
huidige ingang van de zaal komt een fraaie,  
professionele bar waar bezoekers een natje en  
droog je kunnen krijgen. Ook de andere binnen- 
ruimtes in de Bakermat worden de komende  
tijd aangepakt. Sommige ingrepen zijn overigens  

Handige Harry’s; daar is Fred Klokke, bestuurslid van  
Wijkcentrum De Bakermat, al tijden hard naar op zoek.  
Klokke houdt zich bij het wijkcentrum bezig met de  
huidige verbouwing. 

Fred Klokke (bestuurslid) en Nanette Kübler (coördinator) van Wijkcentrum De Bakermat.
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al achter de rug, zoals de aanleg van een mooi buitenterras  
en de nieuwe entree. Fred Klokke vult aan: “We hebben in- 
middels ook de luchtverversing in de grote ruimtes laten aan- 
passen aan de huidige normen. Maar er moet de komende  
tijd nog veel meer worden gedaan. Op het gebied van ver- 
lichting en geluid willen we het nodige verbeteren, er moet  
geschilderd worden en de infrastructuur wordt aangepast.”

Beren op weg
Een probleem waar Klokke en zijn collega’s nu tegen aan 

lopen is de wat moeizame samenwerking met een aan- 
tal gemeentelijke diensten. Waar het gemeentebestuur de  
Bakermat tot nu toe royaal financieel steunt, ziet de amb-
telijke organisatie de nodige beren op de weg. Zo ging het  
bestuur van de Bakermat ervan uit dat de vergunning voor  
het verbouwen van de Rembrandtzaal in orde was, totdat  
vanuit ambtelijke hoek bezwaren kwamen die te maken  
hebben met de monumentale status van  de voormalige kerk.  
Het gevolg is volgens Klokke dat de verbouwing niet nu al,  
maar op zijn vroegst in oktober of november kan beginnen.  
Maar ondanks de tegenslag in de Rembrandtzaal kan er  
volgens Fred Klokke voorlopig flink worden doorgewerkt  
op andere plekken in de Bakermat. “En voor de duidelijk- 
heid; die handige Harry’s die we zoeken, hoeven echt niet  
allemaal halve professionals te zijn. Er zijn nog genoeg  
andere kleine klusjes die moeten worden gedaan.”
Johan Bosveld 

Bruisende plek voor jong en oud

 De Bakermat moet een ‘bruisende ontmoetingsplek’ 
worden voor jong en oud. Zo omschrijft coördinator 
Nanette Kübler de toekomst van het wijkcentrum. 
Om die toekomstdroom te verwezenlijken bestaan 
er al verscheidene activiteiten, zoals koffieochten-
den, wijkdiners, lezingen en concerten. 

Als het aan Kübler ligt, komt er nog veel meer:  
“Vorige maand zijn we begonnen met de vrijdag- 
middagborrel. Daar kwamen die eerste keer al heel 
veel mensen op af. En het fijne was dat er ook jon-
gere bezoekers waren, zelfs ouders met kinderen.” 

“We zijn nu bezig met het organiseren van VickZie 
Workshops, waar kinderen én ouderen onder bege- 
leiding van striptekenaar Vick Henriquez creatief  
aan de slag gaan. En we bieden onderdak aan 
Dreamzzz Montessori Kinderopvang De Bakermat, 
die een kleinschalige peutergroep en buitenschool-
se opvang start in het wijkcentrum. In de toekomst 
willen we filmmiddagen organiseren voor kinderen.” 
Specifiek voor 50-plussers komen er binnenkort  
bewegingslessen, waar nu al enorm veel belang- 
stelling voor is. 

,,Maar”, besluit Nanette Kübler, “om alle bestaande 
en geplande activiteiten in goede banen te leiden, 
hebben we wel meer vrijwilligers nodig.”

Sinds de start van het nieuwe wijkcentrum springen ook 
de spraakmakende concerten in het oog. Rond het tijdstip  
dat dit nummer van Wijkcontact bij iedereen in de brieven- 
bus komt, kunnen belangstellenden genieten van het Erik 
Verwey Trio op 16 oktober. Erik Verwey (Arnhem, 1987) 
is een bekende jazzpianist die samen met Daniel van Dalen 
(drums) en Hendrik Müller (contrabas) een boeiend jazz-
trio vormt. Verwey groeide overigens op in de Johannes  
Vermeerstraat en trad al eerder op in onze wijk.

Op 3 november is het de beurt aan de Arnhemse organist  
Johan Luijmes die in de Rembrandtzaal het Van Vulpen-orgel  
bespeelt. Luijmes is sinds 1995 organist van de Eusebius en  
bespeelt daar regelmatig het Strümphler-orgel en het carillon.  
Hij speelt composities van Arvo Pärt en werken van Johann  
Sebastian Bach. Van de Estse componist speelt hij onder  
andere Spiegel im Spiegel en van Bach het koraal Wachet  
auf ruft uns die Stimme. Het concert begint om 15.00 uur,  
kaarten kosten € 15,00 (voorverkoop) en € 17,50 (aan de zaal). 

Het koor Volver treedt op zondag 11 december op vanaf 
15.00 uur. Op het zuidelijk halfrond is kerst een echt zomer-
feest en dat laat het koor horen met onder meer Spaanstalige 
kerstliederen naast ballades over lief en leed. Dirigent Gerard 
Schoren maakte speciaal voor het koor meerstemmige arran-

De Bakermat timmert flink aan de weg met allerlei activiteiten 
gementen waarin ook plaats is voor solisten. Het koor wordt 
begeleid door fluitist Rob Weterings en koorleden op percussie. 
Kaarten kosten in de voorverkoop € 15.00, aan de zaal € 17.50.

 
In het nieuwe jaar bijt pianiste Anamaria Stamp op  
22 januari de spits af met een concert. De van oorsprong 
Roemeense speelt piano en zingt een mix van klassieke mu-
ziek en lichte jazz uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw onder  
de  titel ‘Mozart meets Ella Fitzgerald’. Anamaria Stamp  
volgde haar piano-opleiding in Roemenië en haalde een master 
aan Artez conservatorium in Arnhem. Zij toerde met Introdans 
(met Stravinsky’s Les Noces). Het concert begint om 15.00 uur. 
Kaarten kosten € 20,00 (voorverkoop) en € 22,50 (aan de zaal). 

Anamaria Stamp

Meer informatie en tickets bestellen:
www.wijkcentrumbakermat.nl/concerten/



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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k woonde op dat moment zelf in een nieuw-
bouw-appartement in Nijmegen. Ik zag de zons-
ondergang boven de Vasim, keek uit over De 
Oversteek, mocht genieten van het geluid van 
een padelbaan en sportschool onder die brug 

en moest een half uur lopen om bij een supermarkt te 
komen. Ik kende bijna niemand in Nijmegen en de Co-
ronatijd had het ook niet makkelijk gemaakt echt in te 
burgeren. En dan was mijn supergeïsoleerde huis ook 
nog eens veel te warm. Een beetje zon zorgde al gauw 
voor een binnentemperatuur van 40 graden. Ik was dus 
niet gelukkig in mijn huis. En eigenlijk ook niet in Nij-
megen. Het was niet mijn stad. Arnhem is mijn stad. 
Daar ben ik thuis." 

“Ik was al even op zoek naar een ander huis in Arnhem 
en mijn oppasweekjes zorgden dat ik mijn zoektocht 
kon aanscherpen. Ik wilde in de Van Nispenstraat 
wonen. Daar stond mijn ideale huis. Ach, je droomt 
wat af."

"Een maand later liep ik met een vriendin door een 
net verlaten appartement in het seniorencomplex 
Aerenheem in de Van Nispenstraat dus. Een apparte-
ment waar ik de zon zag opkomen boven Sonsbeek. 
Waar ik de vogels kon horen fluiten. Waar de supermarkt 
om de hoek was. Waar ik zo de deur uit kon lopen het 
park in. En waar ik bovendien uitkeek op een heerlijke 
binnentuin, als een dorpsplein midden in de stad. Tot 
mijn grote verrassing bleek ik niet nummer 8 maar 

nummer 1 te staan op de wachtlijst. Mijn droom-
appartement was dus zomaar voor mij. Oké, ik moest 
even wennen aan het idee dat ik als 62-jarige een jonge 
blom ben in de ogen van mijn buren. Maar dat went 
heel snel."

"Mijn nieuwe buren zullen wellicht wel even hebben 
moeten wennen aan de reuring rond mijn huis. De 
hulptroepen zorgden voor mooie muren en plafonds, 
legden een prachtige strakke vloer en hingen mijn 
lampen en schilderijen op. Het zorgde wat voor wat 
kabaal, maar het maakte mijn droomhuis nog meer mijn 
huis. En nu is de rust voor mijn buren weergekeerd. Ik 
woon hier nu ruim een maand en voel me helemaal 
thuis bij mijn nieuwe buren. Ik maak praatjes in de 
lift, loop door de straat alsof ik hier al jaren woon en 
kom met grote regelmaat oude vrienden tegen bij de 
supermarkt. Deze week heb ik zelfs met een vriendin 
het terras verkend van het café op de hoek. Ga ik vast 
ook vaker komen."

“Het fijne is, dat ik zelfs in een half uurtje door de 
parken naar mijn (nieuwe) werk loop. Want een dag nadat  
ik hoorde dat ik mocht gaan wonen in mijn droomhuis, 
kreeg ik een telefoontje dat ik aan de slag mocht als 
communicatieadviseur bij Academy Het Dorp. Mijn kan- 
toor is in een vakantiebungalow in Schaarsbergen. Nog 
meer groen. Ik ben een gelukkig mens op het mooiste 
plekje van Arnhem. Eindelijk thuis!
Hannah Overdijk

NIEUWE BEWONER

Thuis in de  
Van Nispen- 
straat
“In deze straat wil ik wonen, 
dacht ik, toen ik deze zomer 
een paar weken op huis en 
kat paste van een vriendin. 
Zij heeft een heerlijk 
appartement in de Van 
Nispenstraat, ziet vanaf haar 
balkon de zonsopkomst boven 
Sonsbeek, hoort ’s ochtends 
de vogels fluiten, loopt in een 
paar minuten het park in en 
heeft de supermarkt om de 
hoek.

I
Hannah Overdijk
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Andette van der Leest (1955) 
heeft van kunstzinnige 
producties haar levenswerk 
gemaakt. Zij is creatief 
ondernemer binnen de VOF 
‘Uitgeverij en Zoon’, die zij en 
haar man halverwege de jaren 
‘90 oprichtten. 

Andette van der Leest:  
bij alles oog  
voor kunst

KUNST IN DE WIJK

 S
inds 1988 woont Andette samen met haar man 
Henk Hans Hilvering naar volle tevredenheid 
aan het Ruijvenpad. Daarnaast hebben ze een 
huis in Frankrijk dat ze vanuit een ruïne met 
eigen handen opgebouwd hebben. Sinds hun 

pensionering gaan ze daar steeds vaker naar toe.
Andette volgde in haar jonge jaren verschillende opleidin-

gen tot creatief docent: tekenen, stof versieren en textiele 
werkvormen. Vervolgens deed ze in de avonduren de kunst-
academie, afdeling vrij beeldend. 

Andette: “Ik heb niet veel als docent gewerkt maar tijdens 
de corona-lockdowns ben ik onze kinderen en kleinkinde-
ren tekenles op afstand gaan geven. Ik zette elke dag een 
stilleven op Instagram (account: Andettevanderleest). Daar 
gingen ze dan enthousiast mee aan de slag. Vijftig dagen lang 
heb ik die stillevens aangeboden. Professionals en amateurs 
sloten zich daar via Instagram en Facebook bij aan.”

 
Creatief ondernemen 

Andette voelt zich niet zo zeer ondernemer, maar veel 
meer  ondernemend: “De kwaliteit van wat ik doe vind ik 
belangrijk. Ik wil iets maken dat ik mooi vind en ook nog 
kan verkopen. Het was voor ons een hele uitdaging om als 
kunstenaars met een gezin met drie kinderen in ons le-
vensonderhoud te voorzien. We hebben ontzettend hard 
gewerkt.”

Het creatief ondernemen zit helemaal vervlochten in het  
dagelijkse leven van Andette en haar man. Veel doen ze 
samen. Niet alleen op het gebied van beeldend vormgeven, 
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Andette van der Leest.

maar ook door samen te koken. ”Het begon er mee dat ik 
eind ‘90 ging koken voor mensen die na hun werk graag een 
goede maaltijd thuis bezorgd wilden krijgen. Het was voor 
mij een openbaring dat ik met ’Ik Kook’ geld kon verdienen. 
Mensen zeiden: “Ik heb zo lekker gegeten!” Ze betaalden 
direct. Het was boter bij de vis. In 2000 richtten Henk en ik 
samen ’De Kookplaats’ op. We zijn allebei tot onze pensio-
nering in verschillende contexten blijven koken.”

Kunstzinnige maker
De vraag of Andette zichzelf als kunstenaar ziet, is in de 

loop van de tijd op de achtergrond geraakt. “Ik ben geen 
kunstenaar in de klassieke zin. Wel kijk ik als kunstenaar. 
Het kunstzinnige komt tot uiting in mijn toegepaste produc-
ties. Gaandeweg ontwikkelde ik mijn eigen stijl. Ik wil het 
bijzondere van het alledaagse zichtbaar maken”.

Andette vervolgt: “Ik ben echt een doener. Ik bied mensen 
handgemaakte, kunstzinnige objecten, zoals kussens en aar-
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dewerk. Ik geef ze vorm met aandacht, 
creativiteit en mooie materialen. Het 
tegendeel van IKEA massaproducties. 
Mijn creatieve kwaliteitseisen staan soms 
wel op gespannen voet met mijn com-
merciële belangen. Maar meestal geeft 
het creatieve de doorslag. Ik ga er van 
uit dat de dingen die ik zelf mooi vind 
andere mensen ook aanspreken

”In de productie van ons geïllu-
streerde vegan-chocolade recepten- 
mapje komt alles bij elkaar. Alle stappen  
bij zo’n productie doe ik met de hand:  
tekenen, schrijven, vormgeven, druk-
ken, snijden en binden. Handmatig 
produceren is wat ik graag doe. We zit-
ten dan samen hier aan de tafel; radio 
of podcast aan. Het receptenmapje 
is een mooi product geworden dat ik  
bovendien goed heb kunnen verkopen.”

Sinds haar pensionering neemt Andette 
meer tijd voor autonoom werk. “Ik ben 
bijvoorbeeld geïnspireerd door de ver-
halen in Onzichtbare Steden van Italo  
Calvino. Het zijn korte, filosofische 
verhalen over fictieve steden. Al sinds ik  
op de Academie zat inspireren deze 
stadsbeschrijvingen me. Ze roepen 
beelden op die ik omzet in tekeningen, 
schilderijen en tegels. Dit doe ik echt 
voor mijzelf.”

Textiel producties
Andette zit nu midden in een periode 

waarin ze veel bezig is met het bordu-
ren van gordijnen, behang en kussens. 
Op haar tafel ligt een massa gekleurde 
draden. 

”Voor mijn geborduurde kussens pas 
ik steeds verschillende technieken toe. 
Ik heb nu bijvoorbeeld een ontwerp van 
vogels en bladeren eerst gezeefdrukt op 
stof; dat heb ik dan met de naaimachine 
verder bewerkt. Ik zit er aan te werken 
aan mijn eigen tafel. Ik vind het fijn dat 
ik het werk aan zo’n kussen even weg kan  
leggen als iets anders mijn aandacht 
vraagt.

“Ook borduur ik vogels die ik verwerk 
tot behang. Ik digitaliseer de geborduur-
de afbeelding, vervolgens wordt het in 
een gespecialiseerde drukkerij gedrukt 
op A3 formaat. Die vellen kan een klant 
dan zelf op de muur plakken. Ik krijg van 
kopers veel positieve waardering voor 
mijn kussens, gordijnen en behang.’

‘Ik heb kunst geïntegreerd in alles wat 
ik doe: in kunstzinnige producties, in het 
koken en niet te vergeten in ons huis in 
Frankrijk. Dat is gelukt. Daar hebben 
mijn man en ik heel hard voor gewerkt 
en dat gaat gewoon door. We zijn steeds 
ontzettend breed bezig geweest met 

veel verschillende dingen: ik vraag me 
dan weleens af: wanneer hebben we dat 
toch allemaal gedaan?” 
Verkooppunt van de producties van  
Andette van der Leest: 
www.uitgeverijenzoon.nl 

Ida Bontius



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

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

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

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

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

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.
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 H
et was weer een kurkdroge 
en vaak tropisch warme 
zomer. De natuur in onze 
groene wijk schreeuwde 
om water en de regen 

die de afgelopen weken af en toe viel 
is bij lange na niet voldoende om de 
gevolgen van de droogte teniet te doen.  
Om een idee te krijgen van de  
droogte tijdens het dieptepunt van de  
regenloze periode, was een bezoekje  
aan het Watermuseum in Sonsbeek  
voldoende. 

Op de grondwatermeter naast het 
museum stond de meter gevaarlijk 
dichtbij het rood met nog slechts een 
klein beetje ‘grondwater’ in het geel. 
Een peilstreep in het groen is de beste 
grondwaterstand voor 
de natuur, dus voor de 
planten en dieren die 
hier leven. Maar als het 
grondwater voor een 
langere periode in het 
geel of het rood is gezakt, 
zoals gedurende een 
groot deel van de zomer, 
loopt de natuur gevaar. 
In zo’n periode kan 
alleen sproeien of regen 
ernstige droogteschade 
voorkomen. Gelukkig 
heeft de gemeente 
afgelopen zomer het 
meest kwetsbare groen in het park (zoals 
de jonge aanplant) extra water 
gegeven.

Dichter bij huis zien we de 
gevolgen van de droogte ook. 
Veel ‘geadopteerde’ boomspiegels 
staan er treurig bij; de beheerders/
verzorgers lijken de moed te 
hebben opgegeven om hun 
plantjes te redden. En overal 
zijn bomen en struiken al in de 
herfststand gegaan: om te overleven 
verliezen ze hun blad en bereiden 
ze zich voor op hun winterslaap. 
De natuur reageert op deze 
manier op het gebrek aan water. 
Het gevolg is op sommige plaatsen 
een dikke laag afgevallen blad.  
Johan Bosveld

De droogte liet  
dramatische sporen na

foto’s: Johan Bosveld



www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl

TUSSENJAAR

Wereld-ervaring

Advies op maat

Persoonlijke begeleiding

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

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

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl

Bakkerij 
Reijnen

Wij bevinden ons aan de 
Kempcrbergerweg 159 
6816 RP Arnhem 

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

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

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

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

Onze Kookkunsten  
thuis bezorgd!

Ook online workshops en Ook online workshops en 

teamdiners h-a-h be
zorgd

teamdiners h-a-h be
zorgd

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

Snoeien doet bloeien

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

Zorg voor mooie struiken in uw 
tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor 
snoei-advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw struiken 
en bomen neem contact op met: 
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CAT beheert vastgoed, maar beslecht geen burenruzies;  
’We zijn geen rijdende rechters’

 D
e leiding van het bedrijf is in 
handen van Janneke en Mike 
Hijgenaar. In 2009 huurt 
Janneke, toen nog Bronk 
geheten, het statige pand 

aan de Zijpendaalseweg 47. Onder de 
naam JourSupport verhuurt ze kantoor- 
ruimtes aan bedrijven en biedt daarbij 
ondersteunende secretariële en admi-
nistratieve diensten aan zoals telefoon-
service, agendabeheer, verzorging van 
de boekhouding, facturering, notuleren  
en mailcorrespondentie. Ook  vastgoed- 
eigenaren maken gebruik van haar  
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Al bijna 15 jaar zit het bedrijf CAT Vastgoed aan de  
Zijpendaalseweg. Wat begon als een bedrijfsverzamel-
gebouw is uitgegroeid tot een onderneming die 
vastgoedprojecten beheert en Verenigingen van  
Eigenaren ondersteunt. 

pand waar Dining56 gevestigd was. “De 
eerste keer dat we elkaar ontmoetten,  
was er meteen een klik. We hadden 
allebei een relatie, dus het contact 
bleef vriendschappelijk.” Als ze elkaar  
later - allebei vrijgzel - weer tegenkomen,  
slaat de vlam alsnog in de pan. Inmiddels  
zijn ze getrouwd en wonen ze met hun 
kinderen in Elst. In 2018 verkoopt Mike 
zijn restaurant. Hij raakt de jaren daarna 
steeds meer betrokken bij het bedrijf van 
Janneke. Hij vindt het werk leuk en ze 
besluiten samen verder te gaan. 

Tijdens een van hun wekelijkse brain- 
stormsessies afgelopen jaar bedenken  
ze een nieuwe naam: JourSupport 
wordt CAT Vastgoed, waarbij CAT staat 
voor commercieel, administratief en 
technisch. Ze besluiten zich alleen nog  
maar te richten op vastgoedmanagement. 
Binnenkort is hun nieuwe huisstijl klaar.

CAT Vastgoed heeft in het hele land 40 
panden in beheer. Een van die panden is 
Het Gulden Hart, de voormalige Heilig 
Hartkerk, een gezondheidscentrum op 
de hoek van de Bakenbergseweg en de 
Izaak Evertslaan. Ook het pand van de 
verloskundigenpraktijk aan de Lawick 
van Pabststraat heeft het bedrijf in be-
heer. “Voor die panden regelen we alles. 
Het contact met de huurders, de admi-
nistratie en het onderhoud.”

Ook beheert CAT Vastgoed kleine en  
grote VvE’s (Verenigingen van Eigenaren).  
“Voor de VvE’s organiseren we jaar-
vergaderingen en zitten die ook voor.  
We coördineren het opstellen van meer-
jarige onderhoudsplannen en zorgen dat 
alle leden aan hun financiële verplich-
tingen voldoen. Elke VVE heeft bij ons 
een eigen web portal, waar de leden alle 
informatie over hun VVE kunnen vin-
den. En als er problemen zijn, zijn we 
24/7 beschikbaar om die op te lossen.” 
En nee, dan gaat het niet om burenruzies.  
“We zijn geen mediators of rijdende  
rechters”, zegt Mike om meteen daarna te 
bedenken: “Alhoewel… Janneke is bezig  
met een opleiding voor psychodynamisch  
therapeute. Wie weet gaan we in de  
toekomst nog wel iets met coaching 
doen.” Voor meer informatie: 
www.catvastgoed.nl
Hanneke Nagel

diensten. Kortom, allerlei zaken die de  
ondernemers de gelegenheid geven zich  
hoofdzakelijk met ondernemen bezig 
te houden. De huurders van het pand  
kennen elkaar allemaal en werken regel- 
matig samen. Ook kunnen ze gebruik 
maken van de vergaderruimtes in het 
pand.

“Janneke is echt de spin in het web van 
het bedrijf”, vertelt Mike Hijgenaar. Hij 
was jarenlang eigenaar van restaurant  
Dining56 aan de Rijnkade. Daar ontmoet-
te hij Janneke voor het eerst. Janneke  
was betrokken bij het beheer van het 

Mike en Janneke Hijgenaar 
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Een feuilleton in 
drie delen over het 
voormalige pakhuis 
en kantoor van 
de C.A.F.N.Z., de 
Centrale Aankoop 
van de Algemene 
Nederlandse 
Zuivelbond.  
In deel 1 een beetje 
geschiedenis en een  
korte historie over  
de eerste bewoners.

Vergeten geschiedenis van  
een voormalig Zuivelhuis
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Het rommelpakhuis  
van Lia Ortelee

VERDWENEN INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

Het voormalig Zuivelhuis.



Vergeten geschiedenis van  
een voormalig Zuivelhuis

 I
n de Rozenstraat staat een bijzonder vierkant pak-
huis met twee verdiepingen. Op de gevel, in beton-
nen letters in reliëf, staat Zuivelhuis. Zou er een melk-
fabriekje hebben gestaan? Een dependance van de  
Coberco in Arnhem noord? Het heet nog niet zo lang 

Zuivelhuis. Dat is door de vorige bewoners op de gevel 
laten zetten. 

Ik krijg wat informatie onder ogen, met verschillende 
jaartallen. 

Er is sprake dat sinds 1905 activiteiten van de centrale 
aankoop voor de verschillende zuivelbonden georganiseerd 
wordt: hulpstoffen, zoals kolen en chemicaliën en het glas-
werk voor het laboratorium. Het doel was het standaardi-
seren van het rein maken van de melk, en de fabricage van 
boter en kazen. In Friesland en Drenthe en via Den Haag 
vanaf 1907 in Arnhem. Eerst in de Peterlaan, daarna in de 
Driekoningenstraat.

 
Prulletjes

Ik loop al meer dan 34 jaar door onze wijk en het enige 
wat ik weet, is dat het gebouw een opslag is geweest van 
een ongekende hoeveelheid prulletjes, meubeltjes en di-
verse huisraad. Op de begane grond was de opslag en op de 
bovenetage woonde een echtpaar dat een antiekwinkeltje 
in de stad had aan de ingang van de Beekstraat. Dat waren 
Carel en Lia Ortelee. 

Lia was een klein maar stevig dametje dat altijd veel 
onderweg was met een boodschappentrolley. Haar hoofd 
een beetje schuin geheven omdat ze altijd omhoog moest 
kijken, naar haar man die lang en slank, een beetje gebogen 
door de straat liep met zijn twee kastanjebruine Ierse Set-
ters. Een sigaret tussen de vingers. Het echtpaar woonde 
boven hun opslag die zij in 1982 hadden betrokken. 
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Voor die tijd was het een bedrijfspand. Een machinefa-
briekje of een opslag van verwarmingsradiatoren, tevens 
installatiebureau. Carel heeft de bovenverdieping, die voor 
een deel kantoor was, helemaal verbouwd tot woning, met 
gebruik van voornamelijk tweedehands bouwmateriaal, 
zoals deuren en kozijnen.

Toen mijn vrouw en ik kwamen wonen aan het Mr. D. van 
Ruyvenpad , het plein om de hoek achter de Fromberg-
straat,  hebben we eens geprobeerd om een leuk tafeltje 
te kopen. Het tafeltje lag tegen de ruit op de bovenetage, 
bovenop een stapel stoelen, tassen, koffers, diverse huis-
raad en andere meubels. Maar mevrouw Ortelee wilde 
niet. Ze wilde niets verkopen. Waarschijnlijk omdat een 
muur aan spulletjes verhinderde dat ze bij het tafeltje kon 
komen. We zijn daarna nog één keer binnen geweest, met 
het hele gezin, in de hoop dat de aanblik van leuke blonde 
meisjes haar zou vermurwen.  Het lukte ons een houten 
kapstok met hoedenplank van haar af te troggelen, waar 
we overigens te veel geld voor hebben moeten betalen. 

Veerkrachtig
Dat zal zo rond 1989 zijn geweest. In de jaren daarna heb 

ik haar nog wel rond zien lopen, met opmerkelijk veer-
krachtige tred, op weg naar de stad, of er van terugkerend. 
Soms samen met haar man, maar meestal alleen. Het is 
lastig om vanuit herinnering over een periode van meer 
dan 30 jaar geleden nog een helder beeld te schetsen. Veel 
verder dan een vage voorstelling van een klein en kwiek da-
metje en een lange slanke man met twee grote honden die 
over het plein schuifelde, kom ik niet. De persoon die veel 
over haar weet en lange tijd met haar bevriend is geweest, 
is Rob Zoomer. Hij is ongeveer in dezelfde tijd als wij aan 
het Mr. D. van Ruyvenpad komen wonen. Hij kende haar 

Foto: R
ob

 Zoom
er

Lia Ortelee.

Antiekzaak Carel en Lia Ortelee.
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goed, omdat hij in 1998, nadat haar man 
na een kort ziekbed in het ziekenhuis 
was overleden, een briefje bij haar door 
de brievenbus deed, met de vraag of, als 
zij het pand wilde verkopen, het aan hem 
wilde verkopen. 

In die tijd was ze nog niet bezig met 
verhuisplannen, laat staan dat ze het 
pand wilde verkopen. Ze hechtte nog 
te veel aan alle spullen die ze in al die 
jaren had verzameld. Maar haar slimme 
handigheid om altijd iets achter de hand 
te hebben, heeft haar doen besluiten 
het contact met Rob warm te houden. 
Lia Ortelee is een jaar of twee geleden 
overleden, dus ik kan haar niets meer 
vragen over het pand, of over haar en 
haar verleden. Maar Rob Zoomer, is, 
eenmaal op zijn praatstoel, een bron van 
informatie. Na vele jaren van geregeld 
contact was hij een vertrouweling van 
Lia geworden. Rob woont in een statig 
pand aan de Frombergdwarsstraat, voor-
malige woning van de familie Duijf. Zijn 
interieur is in alle jaren dat ik hem ken 
en enkele malen heb bezocht, onveran-
derlijk gebleven. Een mengelmoes van 
klassiek design en meubels uit de 70er 
jaren, schilderijen aan de muur. Er staat 
Japanse muziek op, klingelende klanken 
klinken uit enorme geluidsboxen. Hij 
schenkt een glaasje gemberwater voor 
me in. Hij leunt ontspannen achterover 
in zijn stoel en steekt van wal.

Eigenwijs
Rob kende haar als een zeer eigenwijze, 

vaak snibbige vrouw, die geobsedeerd 
was door wat ze zelf zoal verzameld had. 
Naast die grote verzameling spulletjes 
had ze ook een buitenissige hoeveelheid 
blouses die in kledingrekken hing. Het 
doel van die hele verzameling spulletjes 
was onduidelijk, omdat ze de grootste 
moeite had om iets te verkopen. En als 
ze dan wel wilde verkopen, vroeg ze 
daar enorme bedragen voor. Zo had ze 
ergens in die onmetelijk berg spullen een 
tiental metalen frames van boodschap-
penkarretjes, sommige zonder wielen en 
allemaal zonder de tas die het normaal 
tot een handig voorwerp maakt. Ze wilde 
die frames met of zonder wielen niet 
weg doen, omdat ze dacht dat er altijd 
wel iemand ergens in Nederland was die 
een tas had zonder de trolley en dat die 
enorm geholpen zou zijn met een kar-
retje dat zij bewaard had. 

Lia maakte geen reclame en ze zat niet 
op Marktplaats om iets te kunnen verko-
pen. Hoe ze aan al die spullen kwam, was 
niet helemaal duidelijk. Rob vermoedt 
dat zij hier en daar helpertjes had, jon-
gens die langs containers schuimden, of 
spullen meenamen van wat er achterbleef 
van de vrijdagse rommelmarkt en wat de 
marktkooplui zelf niet de moeite van het 
opruimen waard vonden. 

Naast dat ze zo ontzettend zuinig was, 

was ze echter ook genereus en kon ze 
zomaar iemand een aardige som geld 
geven, of ongevraagd een nieuw com-
puterbeeldscherm cadeau doen. Ze had 
veel vrijers, vertelde Rob. Ze was ook 
flirterig en had een beeld van zichzelf 
dat misschien niet helemaal overeen-
kwam met de werkelijkheid. Tot op hoge 
leeftijd was ze bezig mannen te bewegen 
haar minnaar te zijn. Rob Zoomer bleef 
haar hulp en toeverlaat met veel dingen, 
maar avances naar hem heeft ze nooit 
gemaakt. 

Ze verkocht niet veel spullen, niet al-
leen omdat ze er moeilijk afstand van 
kon doen en er bovendien een te hoge 
prijs voor vroeg, maar ook omdat ze door 
de hoeveelheid die ze binnen bracht en 
maar opstapelde, nergens meer bij kon. 
Rob vermoedt dat ze in haar verleden 
dingen heeft meegemaakt die de oorzaak 
zijn van haar verzameldrift.

Ruzie
Lia werd geboren in 1924 in Amsterdam  

en was 16 jaar toen de oorlog uitbrak. 
Rob vertelt over de keer dat ze een va-
kantie van een paar weken wilde houden 
in Frankrijk, waar zij en haar man een 
huis hebben gehad. Ze liet zich door een 
kennis met diens auto en met haar eigen 
caravan naar Frankrijk rijden. Eenmaal 
daar aangekomen kreeg ze ruzie met 
haar chauffeur, die vervolgens vertrok 

Er staat Japanse 
muziek op, 
klingelende klanken 
klinken uit enorme 
geluidsboxen. Hij 
schenkt een glaasje 
gemberwater 
voor me in. Hij 
leunt ontspannen 
achterover in zijn 
stoel en steekt van 
wal.

Rob Zoomer.
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en haar achterliet. Ze belde Rob om te vragen of hij haar kon halen, 
maar dat hoefde niet onmiddellijk want ze wilde eerst nog vakantie 
vieren.  Rob kon zich echter niet vrijmaken en liet haar door een taxi 
uit Nederland ophalen, met caravan en al. De hoge transportkosten 
betaalde ze zonder mopperen, terwijl ze overal elders bij wat ze kocht 
korting bedong. 

Lia Ortelee was een uitzonderlijk mens. Uiteindelijk heeft ze het 
pand te koop gezet en verkocht. Niet aan Rob Zoomer, die had inmid-
dels een ander woon-/werkpand betrokken, maar aan John Ebben en 
Evert Burggrave, die een pand zochten om te wonen en te werken. 
Rob heeft nog wel enorm veel werk gehad aan het meehelpen met 
verhuizen van haar huisraad, omdat Lia nooit iets had opgeruimd. Ze 
vertrok naar Bennekom en later naar Brummen, waar ze opnieuw een 
ongekende verzameling van spulletjes heeft aangelegd en een winkeltje 
is begonnen. Ze is in 2020 gestorven, alleen in een ziekenhuis tijdens 
de coronapandemie. Ze had 35 erfgenamen, waarvan 33 goede doelen. 
Veel van haar spulletjes zijn na haar overlijden op straat gezet om 
meegenomen te kunnen worden door geïnteresseerden.

Foto: John Ebben en Evert Burggrave Evert Burggrave in het pakhuis.

In het volgende nummer van Wijkcontact 
meer over de geschiedenis van het Zuivel-
huis en de periode dat Evert Burggrave en 
John Ebben het pand hebben bewoond.
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Op Zijpendaalseweg 1 hielden lange tijd de motorrijders van de KNMV kantoor. Nu 
zijn er kleine studio's die worden verhuurd. Het pand dateert van ca. 1905 en heeft 
gevelvlakken met vakwerk en een toren met steil tentdak.

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

verliefde kijk op de wijk
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Buitenaards leven
Gerrit Riethorst ontdekte bij toeval dat 
de ijsvogeltjes in Sonsbeek graag jagen 
vanaf de planeten van het kunstwerk 
‘Skies captured’. Volgens de wijk- 
bewoner lijken de vogeltjes het  
‘Planetarium’ in de Sonsbeekvijver 
veel stabieler te vinden dan van zo’n 
dikwijls wiebelig takje (zeker als het 
waait). ‘Bovendien zitten ze op deze  
manier lekker dicht bij hun prooi’. 
Het beeld van het kleurrijke vogel-
tje tussen de planeten deed hem een 
beetje denken aan ‘buitenaards leven’
JB

 

Foto’s: Gerrit Riethorst

25



Snelliusweg 40-3, 
6827 DH Arnhem

tel.: 026 - 442 0801
www.gtollenaar.nl

LOODGIETER &
INSTALLATIEBEDRIJF

gglaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

VER•ZE•KE•REN

Glasz Assurantiën . G.A. van Nispenstraat 45 Arnhem . (026) 442 38 51 

www.glasz.nl

Glasz Adv Wijkcontact verzekeren.indd   1Glasz Adv Wijkcontact verzekeren.indd   1 18-01-2021   22:5318-01-2021   22:53

LUNCHEN, BORRELEN EN 
DINEREN OP DE MOOISTE 

PLEK VAN ARNHEM

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

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

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

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



ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

8,75
We geven het wonen in onze wijk een ‘vette’ voldoende. Met 
het cijfer 8,75 scoort de Burgemeesterswijk het op een na 
hoogste cijfer in Gelderland wat betreft tevredenheid over 
de eigen buurt. Alleen Gulden Bodem staat boven ons (8,9). 
Na ons komt Alteveer/Cranevelt (8,61). Deze cijfers blijken 
uit een onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam in 
opdracht van Nextdoor. Fijne buren en veiligheid worden het 
belangrijkste in de eigen buurt gevonden.

Feestbier
We hebben het niet geproefd 
en hebben geen idee of het een 
verkoopsucces was. Wat we wel 
weten is dat de Albert Heijn 25 jaar 
in de Van Lawick van Pabststraat 
zit en dat vierde dat met tal van 
activiteiten. Speciaal voor de 
gelegenheid was er Burgemeester-
bier te koop. Niet te verwarren 
met het ‘Burgemeester-Bier’ 
uit de Beemster of de ‘Dochter 
van de Burgemeester’ uit 
Almkerk (Brabant) of de ‘Nacht 
burgemeester’ uit Rotterdam of een van de andere bieren die 
zijn vernoemd naar burgemeesters.

Zuinige Porsche? 
Hij heeft een topsnelheid van 330 km per uur en trekt in min-
der dan 3 seconden op tot 100. Met zijn 650 pk is hij een seri-
euze concurrent van de grootste vrachtwagens. Des te vreem-
der was dat de Porsche die onlangs in onze wijk opzien baarde, 
gesponsord leek te worden door het oer-Hollandse symbool 
van zuinigheid: Zeeuws Meisje. Het margarinemerk dat ‘geen 
cent te veel’ kostte. Nu kunnen wij ons veel voorstellen, maar 
niet dat de Porscherijder in de Van Lawick van Pabststraat 
“ons ben zuunig” als wapenspreuk hanteert.

Een gaaf land? 
Het heeft even geduurd, 
maar eindelijk hangt-
ie ook in onze buurt: 
de omgekeerde 
Nederlandse vlag. 
Weliswaar aan de rand 
van onze mooie wijk, 
maar wel met uitzicht 
op het enige weiland dat 
we hebben. Op de hoek 
van de Zijpendaalseweg 
en de Sonsbeekweg 
wordt op weliswaar 
beschaafde, maar ook 
zichtbare wijze duidelijk 
gemaakt dat niet vindt 
dat we in een ‘gaaf’ 
land leven, zoals onze 
minister-president graag 
verkondigd. 

Fietsgeweld 
Onze wethouders doen er alles aan om de stad (en dus ook 
onze wijk) groener te maken. Een voorbeeld daarvan is het 
charmante bloemenperkje bij de Zijpse Poort. Tegelijkertijd is 
burgemeester Marcouch een echte crimefighter die liever geld 
uitgeeft aan de strijd tegen misdaad dan aan (bijvoorbeeld) 
het verbieden van vissen. Als de burgemeester zijn zin krijgt, 
komen er meer handhavers. En die kunnen misschien het 
zinloze vandalisme op deze foto helpen voorkomen.

Rokende schoorstenen 
Ze staan elk najaar in onze wijk: de grote kratten gevuld met 
haardhout. Dit jaar nog meer dan voorheen. Want was het 
vroeger vooral voor de gezelligheid, tegenwoordig is de open 
haard een manier om te besparen op energiekosten. Maar of 
je blij moet zijn met al die houtstokende buurtgenoten is de 
vraag, gezien alle rotzooi die in de lucht. Komt. En wie geen 
houtkachel, maar een echte open haard heeft, ziet 90 procent 
van de warmte door de rokende schoorsteen verdwijnen. 
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Op 12 augustus is op 81-jarige leeftijd Liesbeth Brandt Corstius 
overleden. Liesbeth was jarenlang directeur van het Arnhems 
Museum en woonde aan de Lawick van Pabststraat. Ze was erg 
betrokken bij onze wijkkrant. Ze tipte ons af en toe over mooie 
verhalen en schreef ook zelf artikelen. Wijkgenoten Jaap en 
Angeline Bremer-Cox waren goede vrienden van Liesbeth en 
schreven onderstaand In Memoriam voor De Vrienden van het 
Museum. Als eerbetoon aan Liesbeth herplaatsen we het artikel 
dat ze in december 2013 schreef voor Wijkcontact. 
HN

 

Liesbeth Brandt Corstius
IN MEMORIAM

 D
e mooie en bijzondere toespraken bij het af-
scheid van Liesbeth Brandt Corstius in Muse-
um Arnhem typeerden haar voortreffelijk. Zij 
zou blij, verwonderd en verbaasd geweest zijn. 
Na een energiek begin als conservator bij het 

museum Boijmans van Beuningen en na het hoofdredacteur- 
schap van het Museumjournaal werd zij in 1982 directeur  
van het toenmalige Gemeente Museum Arnhem. Het mu-
seum gaf ze even later de naam Museum voor Moderne  
Kunst Arnhem. Nu het Museum Arnhem. 

Met haar staf organiseerde zij hier een lange reeks ten-
toonstellingen, waarbij vrouwelijke kunstenaars een even 
belangrijke rol speelden als de mannelijke.Ook bij haar aan-
kopen besteedde Liesbeth veel aandacht aan vrouwelijke 
meestal Nederlandse kunstenaars. ( o.a. Charley Toorop, 
Marlene Dumas, Rebecca Horn, Charlotte Mutsaers )

Een tentoonstelling, die bijzonder veel belangstelling  
trok, was bijvoorbeeld: “Elck zijn waerom” uit 1999/2000. 
Deze tentoonstelling kwam tot stand onder leiding van  
Liesbeth Brandt Corstius en Paul Huvenne, directeur van het  
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en inhoudelijk 
voorbereid door Katlijne Van der Stighelen Antwerpen en 
Mirjam Westen Arnhem. Velen zullen zich deze tentoon-
stelling nog herinneren. Een baanbrekende tentoonstelling 
gewijd aan vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 
van 1500 tot 1950 

De jaren daarvoor organiseerde zij meerdere belangwek- 
kende  exposities van werk van o.a. Nancy Spero, Miriam Cahn,  
Magdalena Abakanowicz, Hannah Hoch en Marlow Moss.

Even een persoonlijke herinnering. In 1986 opende  
Koningin Beatrix, begeleid door Liesbeth Brandt Corstius 
de zevende Sonsbeektentoonstelling, die georganiseerd 
werd door Saskia Bos.Wij woonden nog niet zo lang in 
Arnhem en gingen kijken aan de Zijpendaalseweg. De stoet 
kwam er aan en Liesbeth maakte zich los uit het gezelschap,  
liep snel naar ons toe, omhelsde ons en zei: “wat goed je te 
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zien” en alles ging meteen weer verder. Dat was spon-
taan, typerend voor Liesbeth.

Haar liefde voor kunst bleef! Haar levenslust, moed 
en deze passie lieten haar nog kort geleden reizen naar 
Florence samen met een goede vriendin. Wij bewon-
derden haar humor en haar grote aandacht voor familie, 
vrienden en kunstenaars. 

Vaak sprak zij over haar familie, bijzondere verhalen,  
die door haar scherpe geheugen een nieuw leven kregen.  
In een interview met BIBEB in Vrij Nederland uit 
1985, dat wij terugvonden, zegt ze bijvoorbeeld over 
haar vader, die leraar Nederlands was op het Stedelijk 
Gymnasium in Utrecht en later hoogleraar Vergelijkende 
Literatuurwetenschap:“’s Ochtends liepen we samen 
naar school. Eigenlijk doe je dat natuurlijk niet. Maar 
ik was trots op mijn vader. Ze noemden hem kangoe-
roe want hij loopt met zijn gewicht op zijn voorvoeten, 
beetje wippend. 

Die grote man met zijn grote passen en ik ernaast, 
toen een klein meisje. ’t Was echt opvallend, misschien 
was het wel lachwekkend voor de hele school.” BIBEB 
schrijft: vertederend fier zegt ze:“Mijn trots overwon 
de schaamte.” 

Ter ere van Liesbeth Brandt Corstius heeft Mirjam 
Westen, als een In Memoriam, in de omgang van de 
koepel van het Museum Arnhem een mooie kleine 
tentoonstelling gemaakt: een keuze uit haar aankopen.
 
Jaap en Angeline Bremer-Cox

8 november 1940 – 12 augustus 2022
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 V
oor wie het vergeten is: Ik 
spreek met de dikke beuk 
tussen Arenheem en het Ar-
tilleriepark over zaken die 
zich afspelen in de natuur. 

De beuk ergert zich aan de categori-
sering door mensen die alles in hokjes 
willen plaatsen. We zullen dit onder-
werp eens nader bekijken.  
“Zo heer Van den Berg, u wilt mij weer 
eens een bezoekje brengen om wat 
wijzer te worden?”  
“Jazeker, ik wil graag weten wat u vindt 
van de mens die alles in hokjes plaatst 
en of bomen dat ook doen. ‘Framen’ 
noemt men dat ook wel.” 
”Wel heer Van den Berg, daar heb ik 
een duidelijk oordeel over. Al eerder 
hebben we gesproken over mitose, 
ofwel de deling van cellen met een 
volledig aantal chromosomen en 
de meiose ofwel de geslachtsdeling 
waarbij een halvering van het aantal 
chromosomen ontstaat. De bedoeling 
van het laatste is, dat een eicel en een 
zaadcel samen een zygote vormen met 
het hele aantal chromosomen. Helaas 
gaat dit proces nogal eens mis. Nou ja, 
‘mis’ is een groot woord. Laat ik spreken 
over een speling der natuur.” 
”Ah, ik begrijp welke kant u op wilt.  
Als een proces niet gaat zoals wij willen,  
dan wordt dat meteen in een buiten-
categorie geplaatst. Dat bedoelt u.” 
“Ja, dat bedoel ik.” 
“Wij bomen accepteren elkaars anders 
zijn. Iedere boom is een individu net als 
de mens. Echter, de mens stelt de norm 
voor normaal en alles wat daarbuiten 
valt is abnormaal.” 
“En dat vindt u onjuist?” 
“Jazeker. De mens meent de norm 
te bepalen terwijl er maar één is die 
dat bepaalt en dat is de natuur zelf. 
Wat de mens doet, is zich boven de 
natuur stellen en dat is een enorme 
misrekening. De natuur is de producent 
die producten maakt met enige variatie. 
De mens stelt onmiddellijk een norm 
waarbinnen een individu moet vallen. 
Alles wat daarboven of eronder valt, 
noemt hij abnormaal. Eigenlijk is het 
een vorm van discriminatie.” 
“Kunt u daar een voorbeeld van geven?” 
“Jazeker. Laten we het man of vrouw 

zijn eens bekijken. U weet natuurlijk dat 
mannen het geslachtschromosoom XY 
hebben en vrouwen XX. Dat is de norm 
die men normaal noemt. Echter, de na-
tuur laat zich de wet niet voorschrij-
ven en haalt nogal eens kunstjes uit. Zij 
produceert variaties op dit gebied. Zo 
komen ook XX voor bij een man, XXY 
voor meestal een man, XYY voor een 
man, XXX een vrouw en X een vrouw.” 
“Wonderlijk zeg!” 
“Hiermee wil ik zeggen dat de natuur 
bepaalt. Maar de natuur bepaalt niet 
of je een man of een vrouw bent. De 
mens meent te weten daar wel een 
norm aan te verbinden. Dat is wat ik 
bedoel met in hokjes denken. In de 
sportwereld loopt men vast op die 
categorisering. Het is niet alleen het 
geslachtschromosoom XX of XY dat 
bepaalt of je man of vrouw bent, het is 
voornamelijk het hormoon testosteron 
dat hierin een grote rol speelt. Over het 
algemeen zorgt testosteron voor meer 
kracht. Vooral mannen hebben er veel 
van en vrouwen weinig, Zij hebben 
meer oestron, maar het bleek dat 
hardloopsters met weinig testosteron 
harder liepen dan degenen met een 
hoog gehalte aan testosteron.“ 
Tot slot heer Van den Berg, wil ik u zeg-
gen dat mensen niet zo moeten cate-

Praatje met Beukemans

natuur in de wijk

goriseren want dat is een doodlopende 
weg. Als iemand mij zegt dat iemand 
een autist is dan gruwel ik al. Ook hier 
weer die categorisering. Autisten zijn 
er ook in een schaal van 1 op 10. Lie-
ver zou ik mensen met een lichte aan-
leg voor deze  ‘kwaal’ niet in een ka-
der plaatsen, want dat vind ik bijna een 
ziekte op zich.” 
“Hartelijk dank Beukemans.” 
Jaap van den Berg

Foto: Focus.it.

“Wij bomen 
accepteren 
elkaars anders 
zijn. Iedere 
boom is een 
individu net als 
de mens.  



Wachthonden
Je hebt waakhonden, schoothonden, valse honden,  

erfhonden enz., enz. Maar bij de Albert Heijn in onze wijk 

heeft zich een nieuw soort viervoeter ontwikkeld: de  

zogenaamde wachthond. De wachthond is een hond die 

buiten de supermarkt wordt aangelijnd en daar vervolgens 

trouw op het baasje wacht. Ze zitten, staan of liggen er  

elke dag in wisselende uitvoeringen.  

 

TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


