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wijkcontact inhoud

O                 p social media wordt veel  
gemopperd. Zij zijn onbetrouw-
baar, schreeuwerig, hedonistisch 

en uit op sensatie. Klopt allemaal maar 
soms voert een simpele tweet je terug 
naar vroeger. Een associatie.  
Iemand schreef - niet ironisch - dat de 
aardappelen die zij onlangs serveerde 
niet gaar waren. Ik antwoordde een 
beetje spottend dat zelfs ik aardappelen 
kan koken. De twitteraarster in kwestie 
riposteerde dat ik daarbij vast geen 
tajine gebruikte. Huh?  
Ik leerde in de jaren vijftig simpel koken 
van mijn moeder. Zij meldde vervolgens 
aan mijn akela of ik als welp enigszins 
mijn-padvindertje-kon-staan. Erg han-

dig natuurlijk om op 
bivak na het rangen 
van kilo’s sperziebo-
nen die ook te kun-
nen laten garen.  
En, nog wat, een ei in 
een koekenpan bak-
ken was bijna hoge-

school kokkerellen. Ik slaagde en kreeg 
het insigne “huisknecht” op mijn uni-
formpje. Apetrots natuurlijk. Zoals kin-
deren vereerd kunnen zijn als de juf een 
stickertje plakt in het rekenschrift.
 
Kees Crone

kees’ cursiefje
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nieuws

Gelukkig is hij er weer: op verzoek  
van de Feestcommissie heeft de goed- 
heiligman ons dit jaar bezocht. Op 
zaterdag 19 november maakte hij zijn  
traditionele rondje op zijn trouwe vier-
voeter Ozosnel. Uiteraard begroetten 
honderden belangstellenden de Sint en  
zijn medewerkers (pieten, musici en ver-
keersregelaars) enthousiast. Het publiek 
werd beloond met handenvol snoepgoed.    
JB

Dankzij de Benu Apotheek aan de Van  
Lawick van Pabststraat beschikt wijk-
centrum de Bakermat sinds kort over 
een goede gevulde BHV-koffer. Een 
BHV (Bedrijfshulpverlening) koffer is  
een moderne, uitgebreide versie van  
de bekende EHBO-trommel van vroeger. 
Apotheker Naomi Frieling overhandigde 
de koffer aan BHV’er Willemien Zwaan 
van de Bakermat.
JB

Kwart eeuw 25 jaar 
Henri Bloem

Hij komt, hij komt…

FOTO: JOS ZWAAN

Begin deze maand was het 25 jaar 
geleden dat Wijnkoperij Henri Bloem 
aan de Amsterdamseweg opende. Na 
ruim tien jaar samen het restaurant  
Het Wolvenbosch in Wolfheze te hebben  
gerund, stapten Marja en Michel van  
Tooren in het wijnavontuur. Hun  wijn- 
handel kwam op een plek waar ooit 

Cadeautje van Benu 
Apotheek

FOTO: JOS ZWAAN

Onze wijk wordt steeds groener: fleurige  
boomspiegels, gewipte tegels en sinds  
eind vorige maand in de Burgemeester  
Weertsstraat (tussen de Van Lawick van  
Pabststraat en de Amsterdamseweg)  
zogeheten adoptiegroen. 

Tussen de notenbomen van de straat 
hebben de bewoners het onkruid en  
de tegels verwijderd en met financiële  
steun van de gemeente fraaie groen- 
stroken aangelegd. De gemeente blijft 
eigenaar van de groenstrook, maar de 
bewoners nemen het onderhoud voor 
hun rekening.  
JB

FOTO: JOHAN BOSVELD

Frans Schoenmakers, jarenlang de  
filiaalmanager van de Albert Heijn aan 
de Van Lawick van Pabststraat, is op  
15 november op 75-jarige leeftijd over-
leden. Schoenmakers was ook raadslid  
voor de VVD in Arnhem en voorzitter van 
de wijkvereniging Penseelstreek. 

De Gelderlander citeerde zijn dochter 
Vera: “Het was een mooie zonnige dag, 
waar we samen hebben gehuild en ge-
lachen, hoe gek dat misschien ook klinkt. 
We hebben samen nog een wandeling 
in het bos gemaakt en met elkaar een 
broodje kroket en een ijsje gegeten. Hij 
heeft de regie over zijn leven gehouden 
tot aan het einde.” 
JB

Frans Schoenmakers  
(75) overleden

Bewoners adopteren  
groen

gipsen beelden werden verkocht. Maar  
liefhebbers van een wijntje ontdekten  
al snel dat de beelden waren vervangen  
door flessen met een mooie inhoud.  
Het jubileum werd begin deze maand  
gevierd met champagne voor de  
trouwe klanten.
JB

FOTO: JOS ZWAAN

Frans Schoenmakers.



 D
e maand december, zo tegen de feestdagen en de 
jaarwisseling, leent zich altijd goed voor een terug- 
en een vooruitblik. We kunnen dan constateren 

dat de verschillende commissies van onze wijkvereniging 
weer een aantal succesvolle activiteiten hebben geleverd. 
Ik denk onder meer aan de kinderdisco in het voorjaar en 
aan de recente Sinterklaas-ontvangst, aan de informatieve 
bijeenkomsten over verduurzaming van monumentale panden 
en over de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s in 
onze wijk, aan de maandelijkse themaochtenden over een 

diversiteit aan onderwerpen, 
enz. Verder zijn er door de 
redactie weer vijf zeer leesbare 
nummers van Wijkcontact 
uitgebracht en is onze website 
en nieuwsbrief ook steeds goed 
gevuld met actualiteiten. Het 
bestuur heeft verder een aantal 
spontane buurtinitiatieven van 
wijkbewoners met een financiële 
bijdrage kunnen ondersteunen. 
We mogen dus tevreden 
terugkijken. Maar er kunnen 
altijd nog zaken beter. We willen 
bijv. op het terrein van kunst 
en cultuur weer meer initiatief 

en aanbod ontwikkelen. We willen de mogelijkheden van 
verdere samenwerking met onze buren van de wijkvereniging 
Penseelstreek verkennen; de besturen van beide verenigingen 
komen daartoe in de loop van januari bij elkaar. En we 
willen de contacten met de gemeente Arnhem aanhalen, 
nu daar zowel ambtelijk als bestuurlijk nieuwe mensen voor 
onze wijk actief zijn. In februari gaan we daarom met ‘onze’ 
wijkwethouder Marco van der Wel een rondje door de wijk 
maken. En wie weet heeft ook u nog een goed idee voor 
een prettige, leefbare Burgemeesterswijk. U kunt dat dan 
naar voren brengen tijdens de ledenvergadering van onze 
vereniging op 22 maart a.s. in wijkcentrum Bakermat. In het 
volgende Wijkcontact volgt daarover meer informatie. 

Nieuwjaarsborrel
Precies twee maanden voor de ledenvergadering, op 
zondagmiddag 22 januari, houden we onze traditionele 
Nieuwjaarsborrel, toegankelijk voor alle wijkbewoners. Ik 
nodig u daarvoor graag uit in Grand Café Aan de Beek (aan de 
Zijpendaalseweg bij het Watermuseum) tussen 16.00 en 18.00 
uur, voor een hapje en een drankje en een goed onderling 
contact. In de aanloop daarnaartoe wil ik u, namens het 
bestuur van de wijkvereniging alvast heel fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling toewensen, met veel geluk en 
gezondheid in het jaar 2023 voor u allen!
Gerard Slag.

Fijne feestdagen!
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Het was een goed jaar, nu verder 
naar een nog beter jaar!

uit het bestuur

FO
TO

 T
JE

E
R

D
 K

O
O

TS
T

R
A

nieuws

Lezersreacties 
Het artikel over molenaarsvrouw Annie van Silfhout 

in ons vorige nummer leverde mooie lezersreacties op: 
“Graag wil ik mijn bewondering uitspreken voor Annie  
van Silfhout. Wat een kracht straalt deze mevrouw 
uit. En wat een bewonderend leven heeft ze achter de 
rug. Een voorbeeld. Dit artikel is waard voorgelezen 
te worden op de scholen in onze wijk. Ik was er zeer 
door ontroerd”, liet Ineke van Rozendaal ons weten. 

Bij Ben Bloemendaal riep het verhaal warme her-
inneringen op aan molenaar Piet van Silfhout. “Piet 
heeft meegewerkt aan de kunst- en antiekbeurzen die  
wij sinds 1975 organiseerden in de Watermolen. Ik  
herinner me nog dat we samen koffiedronken in de 
keuken. Hij was zeer 
coöperatief. Als mensen 
met ideeën kwamen, 
was hij altijd bereid mee 
te denken. Ik had in 
die tijd een rijtuig, dat 
heeft nog bij hem in de 
schuur gestaan. Tijdens 
de beurzen stond het 
buiten en konden mensen er 
toegangskaartjes kopen.”

De Bakermat ook in 2023 op 
zoek naar vrijwilligers

De Bakermat heeft een mooi jaar achter de rug.  
Koffieochtenden, wijkdiners, lezingen en concerten 
konden rekenen op ruime belangstelling. Veel bezoe-
kers zijn enthousiast over ons wijkcentrum, dat sinds  
november onderdak biedt aan kinderopvang Dreamz.  
Begin 2023 is de verbouwing van de Rembrandtzaal 
klaar. Met de opening van de kinderopvang is de 
gemiddelde leeftijd van de bezoekers sterk gedaald. 
In 2023 wil De Bakermat proberen ook oudere kin-
deren en jongeren binnen te halen. Dit jaar was er al 
een cursus striptekenen en er wordt nagedacht over 
schaaklessen. De Bakermat zoekt vrijwilligers die aan 
dit aanbod vorm willen geven. Aanmelden kan via 
www.wijkcentrumbakermat.nl.

Het bestuur van de Bakermat heeft twee nieuwe 
leden. De nieuwe penningmeester is Diederik Cohen 
Tervaert. Hij woont sinds 1989 op de Hoogkamp/
Gulden Bodem en is voormalig oogarts in ziekenhuis 
Rijnstate. Eriek Dantuma,  de nieuwe secretaris, woont  
sinds 2018 op de Hoogkamp en is jurist. Helaas heeft  
de zoektocht naar een nieuwe voorzitter nog niets  
opgeleverd. Gezocht wordt naar iemand met brede,  
leidinggevende ervaring; een goed netwerk van con- 
tacten in de wijk; bij voorkeur ervaring in een 
maatschappelijke organisatie en in het werken met  
vrijwilligers.  Heeft u belangstelling of wilt u meer  
informatie, dan kunt u mailen naar: 
voorzitter@wijkcentrumbakermat.nl.Frans Schoenmakers.
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Wijkgenoten willen plaats   van herinnering’ voor  
vermoorde Joden uit ‘Het   Jongenshuis’

Op 11 december was het 80 
jaar geleden dat het grootste 
deel van de ongeveer negentig 
Joden die in Het Jongenshuis 
aan de Amsterdamseweg 1  
woonden werden gedeporteerd  
naar Westerbork. De meesten 
van hen werden later vermoord 
in de vernietigingskampen 
Sobibor en Auschwitz.  
Moet er in onze wijk daarom 
geen ‘plaats van herinnering’ 
komen, want niets herinnert 
nog aan Het Jongenshuis en de 
afschuwelijke gebeurtenissen?

 B
inds Bij de huidige ingang 
Sonsbeekzijde van station Arnhem 
Centraal lag links van het Cito-
gebouw vroeger Villa Marguerite. 
Het gebouw werd in de jaren 1950 

afgebroken voor de aanleg van de toen nieuwe 
koepelvormige stationsingang Sonsbeekzijde. 
De koepel verdween twaalf jaar geleden om 
plaats te maken voor een nieuwe ingang.

In de Tweede Wereldoorlog kreeg de villa 
de bijnaam ‘Het Jongenshuis’. Officieel heette 
het pand ‘Voormalig Rotterdams Kindertehuis’.  
Die naam ontleende het aan het feit dat  
dr. Siegfried Wolff, een uit Berlijn gevluchte 
Joodse arts, hier na het bombardement van 
Rotterdam gehuisvest werd met een groep 
Joodse kinderen uit die stad. Die kinderen 
waren met de zogeheten kindertransporten 
uit Duitsland en Oostenrijk naar Nederland 
gekomen. Hun ouders hadden hen naar 
Nederland gestuurd na de Kristallnacht in 
november 1938, toen duizenden Joodse bedrij-
ven, woningen en synagogen in brand werden 
gestoken en geplunderd werden. Naar schatting 
18.000 Joodse kinderen konden zo – zonder 
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Villa Marguerite c.q. Het Jongenshuis in 1949. Foto: Gelders Archief



Wijkgenoten willen plaats   van herinnering’ voor  
vermoorde Joden uit ‘Het   Jongenshuis’

7

hun ouders – Duitsland en Oostenrijk 
ontvluchten. De meesten vonden – vaak  
via Hoek van Holland – een veilig  
heenkomen in Groot-Brittannië. In 
‘Het Jongenshuis’ woonden overigens 
niet alleen jongens, maar ook meisjes 
en – later – ook gezinnen met kleine 
kinderen en ouderen.  
 
Namenmonument

Voor de tweede druk van De stille 
slag. Joodse Arnhemmers 1933-1945 
van Margo Klijn, uitgegeven in 2014, 
stelde Willy Wytzes, woonachtig in de 
Burgemeesterswijk, mede op basis van 
eerder onderzoek van Cees Haverhoek, 
een lijst op van 1.493 Arnhemse Joden 
die tijdens de Holocaust zouden zijn 
omgekomen. Van deze slachtoffers is 
bekend wanneer en waar ze geboren zijn, 
waar ze woonden en waar en wanneer ze 
zijn vermoord of anderszins omgekomen. 

Volgens deze lijst woonden 141 Joden 
in ‘Het Jongenshuis’ van wie 91 vermoord 
zijn. Alle namen zijn terug te vinden in 
het ‘Namenmonument’ dat we in het 
Wijkcontact van juni 2020 publiceerden 
van alle 275 Holocaustslachtoffers uit het 
Burgemeesterskwartier. De meesten wer- 
den vermoord in Auschwitz en Sobibor. 
De jongste was nog geen jaar oud (Esther 
de Leeuw), de oudste 84 (Pauline Loeb).

 In navolging van Wijkcontact publi-
ceerde De Penseelstreek in november 
2020 een vergelijkbare lijst van 113 
omgebrachte Joden.

Twee deportaties
Momenteel werkt journalist, boekhan- 

delaar en verzamelaar Simcha Looijen  
uit Bennekom aan een boek over ‘Het 
Jongenshuis’. Via een handelaar in Israël 
kreeg hij oude foto’s in handen van 
bewoners van ‘een joods jongenshuis in 
Arnhem’. Inmiddels heeft hij de identiteit 
opgespoord van veel van hen en heeft 
hij ook verhalen over hen verzameld 
waaronder bandopnamen van interviews. 
Hij hoopt zijn boek in 2024 af te ronden.

Looijen komt tot de constatering 
dat niet alle 141 Joden tegelijk in ‘Het 
Jongenshuis’ woonden en dat er niet één 
maar twee deportaties naar Westerbork 

hebben plaatsgevonden. 
Bij de eerste deportatie op 11 december 

1942 zijn vooral de jongere Joden die 
er toen woonden, afgevoerd. Joden 
die nodig waren voor het beheer van 
het huis mochten blijven, slechts voor 
even zo bleek later. Want nog geen vier 
maanden later, rond 9 april 1943 was er 
een tweede deportatie van de resterende 
bewoners en de Joden die er na  
11 december 1942 nog kwamen te wonen 
(vooral ouderen en een paar gezinnen). 
De villa was inmiddels een doorgangs-
(zieken)huis geworden en de vestigings-
plaats van de Gelderse afdeling van de 
Joodse Raad. 

Volgens Looijen ontbreekt een aantal  
namen op de lijst, met name van 
Joodse jongeren die in 1940 en 1941 
terugkeerden naar hun ouders in het 
Duitse rijk en van daaruit gedeporteerd 
zijn. Daarnaast horen de namen van 
zeker negen vermoorde Joden niet 
op de lijst thuis omdat ze wel op dit 
adres ingeschreven stonden maar 
er niet woonden. Zij werden in de 
onderduik opgepakt en, omdat zij geen 
vaste verblijfplaats hadden werden ze 
geregistreerd op het adres van Joodse 
Raad. Er is dus nog wat discussie en 
onduidelijkheid over het precieze 
aantal Joden dat vanuit het Jongenshuis 
gedeporteerd werd en hun namen.

Autobiografische roman
Looijen ontdekte op een van de groeps- 

foto’s Hanna Kalter Weiss die met haar  
broer en zus in ‘Het Jongenshuis’ 
woonde. Zij werd wel gedeporteerd 
naar Westerbork maar overleefde de 
Holocaust omdat ze naar Zweden mocht 
vertrekken. Daar waren haar Duitse 
ouders in 1940 naar toe gevlucht en 
intussen hadden zij een Zweeds paspoort 
voor haar geregeld. 

Hanna Kalter Weiss schreef de auto- 
biografische roman Scuds. A Teenage 
Jewish Refugee in Nazi-occupied 
Holland (Devora Pub 2006; 396 pagina’s). 
over de Kristallnacht in Duitsland, 
het kindertransport naar Nederland, 
haar tijd in ‘Het Jongenshuis’ en haar 
deportatie.. Kalter Weiss verhuisde 
later naar de Verenigde Staten waar ze 
promoveerde. Ze doceerde Engels, Duits 
en Vergelijkende literatuurwetenschap 
en werd een specialist in Zweedse 
literatuur die ze ook vertaalde.

Plaats van herinnering
Er liggen in de Burgemeesterswijken 

De Penseelstreek inmiddels heel wat 
‘Stolpersteine’ (struikelstenen) om de 
herinnering levend te houden aan de 
omgebrachte Joodse wijkgenoten. Maar 
er is in onze wijk niets dat herinnert aan 
‘Het Jongenshuis’ en de deportaties. 

Bewoners van Het Jongenshuis in 1942.  Foto: Collectie Simcha Looijen
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Twee wijkgenoten hebben daarom het initiatief 
genomen voor een ‘plaats van herinnering’ (lieu de 
mémoire), bijvoorbeeld in de vorm van een stenen of 
messing gedenkplaat. In mei van dit jaar is daarover een 
brief gestuurd naar de Raad van Bestuur van het Cito. 
Het Cito steunt het idee van een plaats van herinnering, 
maar wil geen gedenkplaat op of in zijn gebouw. De 
instelling vindt de publieke ruimte daar geschikter voor 
en wil dan graag meewerken. Daarvoor is inmiddels 
aangeklopt bij de gemeente. 

Met hulp van architectuurhistoricus Ad Habets is 
inmiddels ook de exacte plaats van Villa Margue-
rite c.q. ‘Het Jongenshuis’ gelokaliseerd (Zie kaartje).  

Het huis blijkt niet op het terrein van het Cito gestaan 
te hebben, maar op de ruimte tussen het Cito en de 
huidige stationsingang en op het terrein van het station, 
dat door de extra spoorbaan richting Burgemeesterswijk 
is uitgebreid. Jaap Clifford en ondergetekende fungeren 
momenteel als trekker van het project. Jaap was des-
tijds mede-initiatiefnemer en contactpersoon van het 
Herdenkingsmonument gedeporteerde Arnhemse Joden 
Tweede Wereldoorlog bij de Eusebiuskerk. Er worden 
momenteel gesprekken gevoerd met de gemeente om  
te onderzoeken wat voor soort monument het zou  
kunnen worden.
Henk Donkers

Het pistool in het zwembad
Een van de bewoners van ‘Het Jongenshuis’ 
was Artur Natt. Als 18-jarige stal hij tijdens 
het wekelijkse zwemmen een pistool 
van een Duitser. Hij werd opgepakt en 
geëxecuteerd. Hij was de eerste Arnhemmer 
die door een Duits vuurpeloton stierf.

Artur Meinhard Natt. 

Foto joodsmonument.nl

 A
rtur Meinhard Natt, beter bekend als Atze, stak als 
15-jarige in december 1938 vanuit Duitsland illegaal de 
grens over. De directe aanleiding was de Kristallnacht 
een maand eerder. Natt was vanwege zijn Joodse 
afkomst niet langer veilig in Duitsland. In Nederland 

woonde hij op verschillende plekken, waaronder bijna jaar in 
het Koloniehuis aan de Schelmseweg.  Na korte verblijven in 
Driebergen, Rotterdam en Amsterdam keerde hij in Arnhem terug.
Zijn nieuwe verblijf was ‘Het Jongenshuis’ aan de Amsterdamseweg 1.  
Daar woonden sinds oktober 1940 zo’n tachtig jongens én meisjes plus 
een aantal begeleiders. Het waren Duitse en Oostenrijkse jongeren van 
Joodse afkomst die, net als Natt, naar Nederland waren gevlucht om te 
ontkomen aan de Jodenvervolging.

Op het moment dat Natt in ‘Het Jongenshuis’ kwam wonen moest 
de vernietiging van Joden op industriële schaal nog beginnen. Waar de 
Duitsers toe in staat waren wist hij echter wel. Zijn vader Kalman verloor 
in februari 1940 het leven in het concentratiekamp Sachsenhausen.  

Lokatie voormalige Villa Marguerite c.q. "Het Jongenshuis".
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Sportfondsenbad  

Boekhorstenstraat  

mogelijk november 1941.  

Foto: Gelders Archief

De meeste jongeren hadden tot de deportaties in 1941 in 
Duitsland begonnen per brief contact met hun ouders. 
Natt wist dus van het lot van zijn vader.

Wellicht dacht Natt aan zijn vader toen hij zich in 
maart 1941 ‘ontfermde’ over het pistool van een Duitse 
politiebeambte. De Jongenshuis-bewoners gingen 
wekelijks zwemmen in het Sportfondsenbad aan de 
Boekhorstenstraat en daar zag Natt kans een pistool mee 
te nemen van een Duitser die zijn spullen kennelijk niet 
goed had opgeborgen. Hij ging blijkbaar niet voorzichtig 
genoeg te werk, want de diefstal was opgevallen. Er was 
een duidelijk signalement van de dader: “Lang ongeveer 
1,65-1,70 meter, zeer smal gezicht, droeg een bril met 
zeer smalle glazen en hoornen montuur”.

De bewoners van het ‘Jongenshuis’ werden diezelfde 
avond nog opgeschrikt door een bezoek van de 
Arnhemse politie. Meerdere bewoners hebben later 
verslag gedaan van de arrestatie van Natt. Zo beschreef 
Georg Mehr hoe de bewoners op hun kamers voor 
hun bed moesten gaan staan. Op een gegeven moment 
hoorden zij gehuil: Natt biechtte op de dader te zijn. 
Volgens Hanne Kalter had hij het pistool begraven in 
de tuin onder een rododendron. Hij zou van plan zijn 
geweest om zich aan te sluiten bij de ondergrondse.

Zowel Mehr als Kalter zegt dat Artur Natt gearresteerd 
erd door de Gestapo. Mogelijk waren er Duitsers bij, 
maar uit de dagrapporten van de Arnhemse politie 
blijkt dat de arrestatie door hen werd verricht. Om 19 
uur kwam de melding van de diefstal binnen op het 
politiebureau, twee uur later werd Natt binnengebracht. 
Een dag later werd de tiener overdragen aan de 
Sicherheitsdienst aan de Utrechtseweg. Waar Natt in 
de weken daarna verbleef is onbekend. Enkele weken 
later kregen de bewoners van het ‘Jongenshuis’ te 
horen dat Natt ter dood was veroordeeld. Dit werd 
afgekondigd in een groot aantal kranten: “Het S.S- en 
Polizeifeldgericht veroordeelde Meinhard Natt uit 
Arnhem wegens het verboden bezit van een wapen ter 
dood. De veroordeelde had van een politiebeambte in 
de badinrichting het dienstpistool gestolen en dit doen 

verdwijnen”. Het vonnis was voltrokken op 21 april 1941. 
Natt was 18 jaar oud. Wat opvalt is dat een verwijzing 
naar Natts Joodse achtergrond ontbreekt, maar of daar 
conclusies aan verbonden moeten worden is lastig om 
te zeggen.

Het fenomeen executie was pas kort daarvoor 
(opnieuw) ingevoerd. Ruim een maand eerder had de 
Duitse bezetter voor de eerste keer naar dit middel 
gegrepen. Slachtoffers waren de bekende Geuzen 
en een aantal Februaristakers. De executie van Atze 
Natt was de eerste voor een verzetsdaad niet begaan 
in groepsverband en de eerste Arnhemmer die voor 
het vuurpeloton verscheen. Waar het vonnis werd 
voltrokken en waar Natt begraven ligt, is onbekend. Een 
mogelijkheid is de Waalsdorpervlakte. Pas vanaf juli 1941 
werden de doodvonnissen voor zover bekend ook op 
andere plaatsen in Nederland voltrokken.

In tegenstelling tot de dood van De Geuzen en de 
Februaristakers haalde de dood van Artur Natt de 
geschiedenisboeken niet. Het is een vrijwel onbekende 
gebeurtenis, ook in Arnhem. Misschien omdat het 
verhaal niet echt heldhaftig is. Een pistool stelen in een 
zwembad en daarna gepakt worden. Ongetwijfeld speelt 
ook mee dat er geen nabestaanden zijn die het verhaal 
van Natt konden vertellen. Zijn vader was al overleden, 
zijn moeder werd in 1943 gedeporteerd en vergast in 
Auschwitz. Zijn zus Dora, net als haar broer voor de 
oorlog naar Nederland gevlucht en woonachtig in 
Amsterdam, was een jaar eerder al vermoord in datzelfde 
vernietigingskamp.

Op de bewoners van het ‘Jongenshuis’ maakte de 
gebeurtenis wel indruk. Georg Mehr en Hanne Kalter 
zijn al genoemd. Een ander is Richard Teig, die 74 
jaar na de gebeurtenis werd geïnterviewd over zijn 
oorlogservaringen door het United States Memorial 
Holocaust Museum. De dood van Natt was het eerste 
waar hij over begon toen hij de vraag kreeg of de 
bewoners van het ‘Jongenshuis’ te maken hadden met 
fysiek geweld.
Simcha Looijen

Het pistool in het zwembad
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“Wandelen is de rode draad in mijn leven”

Op een mooie 
herfstochtend komt 
Marianne Wildenberg 
vol energie binnenvallen. 
Ze heeft deze ochtend 
al gezwommen in open 
water en komt nu van 
haar yogales. Marianne 
is wandelcoach en woont 
als nieuwe wijkbewoner 
sinds december 2021 
in de Burgemeester 
Weertsstraat.

COACH MARIANNE WILDENBERG

FOTO JOHAN BOSVELD

 V 
oordat Marianne Wildenberg (Velp, 1965) 
naar Arnhem kwam, woonde ze ruim twintig 
jaar in de Amsterdamse Rivierenbuurt. 
”Ik wilde al lang weg uit Amsterdam. In de 
coronatijd was ik een weekje op de Veluwe;  

toen heb ik het besluit genomen naar Arnhem te 
verhuizen. Ik vind de combi stad en groen hier erg fijn. 
Het voelt als een warm bad. en deze wijk is groen en 
mooi, levendig en rustig.”
 
Loopbaan

Marianne volgde de opleiding International 
Management aan de Hogeschool voor Economische 
Studies in Amsterdam. Daarna werkte zij een aantal 
jaren in marketing- en communicatiefuncties in onder  
meer Brussel, Londen en Amsterdam. Op dit moment  
werkt ze drie dagen per week als strategisch  
communicatieadviseur in de RegioFoodvalley. 

Sinds 2005 begeleidt Marianne bovendien in heel 
Europa de wandelreizen van SNP Natuurreizen. 
Daarnaast heeft ze het bedrijf ‘Wandelen Werkt’ 
opgericht. Ze begeleidt als natuurcoach individuen 
en groepen bij hun loopbaanvragen. De deelnemers - 
vrouwen en mannen van alle leeftijden - gaan onder 
haar begeleiding de natuur in om – soms letterlijk 
- stil te staan bij de vragen waarmee ze worstelen.
Marianne verzorgt ook workshops: ”Ik heb bijvoor-
beeld voor Woonzorg workshops gegeven in park 
Zijpendaal. De deelnemers waren collega’s die elkaar 
al jaren kenden. Toch raakten ze al wandelend in de  
natuur op een heel andere manier met elkaar in 
gesprek. Na afloop zeiden ze dat ze elkaar echt hadden 
leren kennen. Dan ben ik erg dankbaar dat ik dat mag 
faciliteren.” 

De nieuwste loot aan haar veelzijdige activiteiten-

pallet is een wandelgids die zij in augustus 2022 
publiceerde onder de titel: Heuvelrughike, wandelen 
door uniek stuwwallenlandschap. 

Filosofie 
Marianne: ”Wandelen heeft heel erg mijn hart, het is 

de rode draad in mijn leven. Als ik zelf loop ben ik een 
‘struinwandelaar’. Ik wijk af van de gebaande paden. 
Dan komt er van alles op mijn pad.” 

Zij heeft verschillende opleidingen voor (natuur-)
coach gevolgd. Mindfulness is een van haar funda-
menten: “Als mensen dingen willen veranderen in hun  
leven is wandelen in de natuur een perfecte manier 
om daar aandacht aan te geven. Mensen ervaren  
vaak plezier als ze wandelen. De natuur heeft een 
positief effect op je lichaam. Het is buiten makkelijker 
om bij jezelf te blijven omdat je minder prikkels krijgt. 
Bovendien scheiden bomen bepaalde chemische  
stofjes af die een positief effect op mensen hebben. 
Daarnaast hebben zich herhalende patronen in  
de natuur zoals een rijtje bomen of stuiken een 
kalmerend effect op je hersenen. Je bent dan minder 
met je gedachten bezig, ze komen tot rust. Ik haal 
zelf ook veel inspiratie uit de natuur. De natuur heeft 
bovendien geen oordeel. En we kunnen veel leren van 
de natuur.”

In de coronatijd diende zich voor Marianne een  
nieuwe professionele kans aan. SNP Natuurreizen  
ging in op haar aanbod om een nieuwe wandelroute  
te ontwikkelen voor hun wandelapp.Aanleiding  
was dat SNP steeds meer vragen van klanten kreeg 
over wande-lingen in Nederland. De Heuvelrughike, 
een nieuwe langeafstandswandelroute van Huizen  
tot Rhenen zag het licht. De Velpse uitgeverij 
Gegarandeerd Onregelmatig omarmde het initiatief  

FOTO: JOHAN BOSVELD
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en zo kwam eind augustus 2022 de  
wandelgids uit. Deze brengt meer ver-
dieping en staat boordevol verhalen over 
het  landschap, de flora en fauna van de 
Heuvelrug. 

Marianne: ‘Ik heb veel research gedaan 
en veel zelf gelopen, soms samen met een 
wandelmaatje en daardoor het gebied 
goed leren kennen. De Heuvelrug is een 
stuwwal die ontstaan is in de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien, zo’n 150.000 Jaar 
geleden. Ik ontdekte dat dit landschap 
uniek in de wereld is. Ik wandelde daar 
altijd al veel met groepen, maar door 
dit project is er toch een wereld voor 
me opengegaan. Als je goed kijkt zie je 
de geschiedenis tot leven komen in het 
landschap.” 

In de gids vertelt ze over sporen van  
rendierjagers, grafheuvels en de eerste  
landbouw. Ook over de tocht van  
Napoleon, de Piramide van Austerlitz,  
de uitkijktoren in De Kaapse Bossen  
en de vele landhuizen en  bijbehorende  
tuinen.

 ”Halverwege de Heuvelrug wijs ik in  
de wandelgids op enkele tabaksschuren, 
de resten van een tabaksplantage die 
daar ooit geweest is. Koning Willem III  
was de initiatiefnemer en er ontstond 
een hele tabaksindustrie. Het uitzicht  
vanaf dat punt is bovendien adembene-
mend mooi. Dit soort dingen delen met 
mensen geeft mij veel voldoening.” 

Klimaat 
”Mijn missie is om door wandelen  

mensen met het landschap en met  
zichzelf te verbinden. Dit is ook voor  
het landschap belangrijk. Als mensen 
zien dat ze onderdeel zijn van de natuur 
is dat meteen een uitnodiging om er 
zuinig op te zijn. Al wandelend komen 
zij ook langs plaatsen waar de natuurlijke 
verbindingen al hersteld zijn. Dit is mijn 
manier om iets bij te dragen aan de grote 
uitdagingen waar we met elkaar voor 
staan. De natuur past zich weliswaar aan. 
Bomen laten bijvoorbeeld hun bladeren 
eerder vallen. Maar de natuur is ook 
kwetsbaar en staat onder druk. 

Ondernemerschap 
”Als ondernemer ben ik altijd op 

zoek naar iets nieuws wat ertoe 
doet. Mijn gepassioneerde en mijn 
ondernemende kant komen bij elkaar. 
Ondernemen gaat voor mij over 
vrijheid, onafhankelijkheid. Zelf bepalen 
waaraan ik mijn energie wil besteden.” 
Ik zoek daarbij graag verbinding met  
andere partijen, bij voorkeur organisaties  
of mensen die ook een focus op 
natuur en landschap hebben. Ik ben 

actief betrokken bij de Vakgroep 
Natuurcoaching van de Nederlandse 
Orde van Beroepscoaches (NOBCO), 
zat jarenlang in de Ledenraad van de 
Waddenvereniging en heb de Freelance  
Communicatie Club opgericht, een net- 
werkorganisatie die actief is in heel  
Nederland. In Arnhem en omgeving 
heb ik inmiddels ook mooie verbindingen 
gemaakt. De maandelijkse vrouwenborrel 
in Brasserie Zypendaal is daar een goed 
voorbeeld van net als mijn deelname aan 
het Gelders Burgerberaad Klimaat.

”Marianne: ”In de wandelgids komen 
allerlei facetten bij elkaar waar ik de 
afgelopen jaren mee bezig ben geweest: 
mijn werk als communicatieadviseur, 
als natuurcoach en als begeleider van 
wandelreizen. Ik krijg veel positieve 
reacties op de gids. Ik was bijvoorbeeld 
bij een boekhandel in Doorn om daar wat 
flyers neer te leggen. De boekhandelaar 
pakte meteen de telefoon en zei tegen de 
uitgever: “Ik heb hier een enthousiaste 
mevrouw staan; ik bestel meteen vijftig 
exemplaren van de wandelgids”. Zo leuk!”

“Wandelen is voor mij een belangrijke 
bron van energie. In het hier en nu zijn  
past bij mij maar ik ben ook nieuwsgierig  
naar de toekomst. Ik zie de wandelgids als 
een soort baken voor mijn toekomstige 
activiteiten; op de een of andere manier 
wil ik daar mee verder in mijn werk.”
Ida Bontius

FOTO: JOHAN BOSVELD
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De Witte Watermolen in Sonsbeek is een van de iconen 
van Arnhem en van 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. 

 A
mdat de Annie van Silfhout woont al bijna 65 jaar in de Witte 
Watermolen en hoopt in februari volgend jaar 90 te worden. 
Deel 1 verscheen in het vorige Wijkcontact en ging over de 
jaren vanaf het moment dat de Van Silfhouts de watermolen 
beheerden (1904). Dit deel gaat over de jaren vanaf de 

restauratie (1965). Omdat de molen, het woonhuis en de schuur zowat op  
omvallen stonden, besloot de gemeente Arnhem in 1965 de hele  
boel te restaureren. De restauratie duurde enkele jaren, onder andere  
door geldgebrek, want de begrote 187.000 gulden waren volstrekt  
ontoereikend. De Van Silfhouts werden tijdelijk ondergebracht in de 
Begijnenmolen (waarin nu het Nederlands Watermuseum gehuisvest is). 
In 1968 konden ze eindelijk terug naar De Witte Watermolen. 

Annie: “Door de slechte verhouding met mijn schoonmoeder had ik 
niet veel trek om terug te keren. ‘Zij eruit of ik eruit’, zei ik tegen Piet. 
Voordat we erin trokken heeft Piet buiten hun medeweten alle deuren 
tussen het voor- en achterhuis dichtgemaakt. Moeder en de twee 
broers van Piet woonden in het voorhuis, wij met onze kinderen in het 
achterhuis. Maar we hadden één gas-, water- en elektriciteitsmeter. 
In 1980 overleed mijn schoonmoeder, hier in het voorhuis. Op haar 
sterfbed vroeg ze aan Piet of ik nog even wilde komen. Ze had het 
altijd nog een keer goed willen maken met mij. Maar daar had ik op 
dat moment geen zin meer in. Daar had ze tijd genoeg voor gehad.” 

Annie van Silfhout.
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“Op haar sterfbed 
vroeg Piets 
moeder of ik nog 
even bij haar 
wilde komen.  
Ze wilde wat 
goed maken. 
Maar daar had  
ik geen zin in.”

Molenaarsvrouw tegen  
wil en dank

ANNIE VAN SILFHOUT (89) BIJNA 65 JAAR IN DE WITTE WATERMOLEN - DEEL 2 
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De antiekhandel van Piet van Silfhout in 1980 in de 

molenschuur. Op de achtergrond (in het licht) de huizen  

langs de Zijpendaalseweg.

Halve dagen open
De Van Silfhouts mochten na de restauratie terug- 

keren naar de watermolen op voorwaarde dat deze  
halve dagen open én in bedrijf zou blijven. 

Annie: “Maar er was geen cent mee te verdienen. 
De bakkers verdwenen als klant. Piets vader was  
ver voor de oorlog naast broodmeel al mengvoer  
voor dieren gaan verkopen. Hij stond bekend om  
zijn ochtendmeel voor kippen. Daarvoor mengde  
hij verschillende soorten graan. Kippen zouden daar-
door meer eieren leggen

.“Na de oorlog probeerde Piet dat voort te zetten,  
maar dat lukte niet meer. Zijn klanten, vooral  
stadsboeren in Sint Marten en Klarendal, hielden  
ermee op, daartoe aangezet door de gemeente  
die geen mestvaalten meer duldde in de stad, waar- 
door de boeren geen koeien, varkens en kippen  
meer konden houden. Tot overmaat van ramp verloor  
Piet ook zijn parttimebaan bij butagashandelaar  
Veltman. De handel in flessengas liep niet meer  
omdat iedereen overschakelde op aardgas. 

“Piet verzon van alles om toch wat geld te  
verdienen. In de schuur begon hij een antiekhandel  
en timmerwerkplaats. Van oude whiskyvaten  
maakte hij bloembakken. Hij liet oude meubels 
uit het buitenland komen. Die werden uit elkaar  
gehaald voordat ze op transport gingen. Dan hoefde je 
geen invoerrechten te betalen. Ze werden bestempeld 
als brandhout. Piet zette die meubels hier weer in 
elkaar en knapte ze op. De antiekhandel liep goed en 
verdiende aardig. Ondertussen hield hij de molen halve 
dagen draaiende. Ik ging parttime werken in de kantine 
van de LTS aan de Vijverlaan. Dat heb ik 22 jaar gedaan.”

 
Bezoekerscentrum

In 1981 deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. De 
gemeente zou voor haar 750-jarig bestaan als cadeau 

Piet van Silfhout in 1981 tussen zijn antiek in de molenschuur.

Molenaarsvrouw tegen  
wil en dank

ANNIE VAN SILFHOUT (89) BIJNA 65 JAAR IN DE WITTE WATERMOLEN - DEEL 2 

200.000 gulden krijgen uit rentefondsen van vier oude 
Arnhemse instellingen voor liefdadigheid. Daarmee 
wilde de gemeente de molenschuur ombouwen tot 
het eerste stedelijke bezoekerscentrum in Nederland. 

Annie: “Dat vonden we een duivels plan. Het 
betekende dat wij de schuur moesten ontruimen. Daar 
waren we niet in gekend. Want wat was het geval? We 
pachtten het erf van de gemeente. Daarvoor moest Piet 
elk jaar zijn handtekening onder een contractje zetten. 
Dat deed hij routinematig. Hij had niet gezien dat er 
in de voorwaarden wat veranderd was. Daarin stond 
namelijk dat we de molenschuur zouden afstaan. Maar 
dat had de gemeente tevoren niet gezegd. Schandalig. 
We zijn er letterlijk ingeluisd. De schuur was onze 
belangrijkste bron van inkomsten. Daar zouden 
wij niet zomaar afstand van doen. We hebben een 
advocaat in de arm genomen, maar de komst van het 
bezoekerscentrum hebben we niet kunnen voorkomen.”

Volgens Annie wist de gemeente niet wat ze aan 
moest met de Van Silfhouts. De directeur van de Dienst 
Gemeentereiniging bedacht een functie voor Piet. Annie, 
 verontwaardigd: “Hij zou het salaris van een 
vuilnisman krijgen! Uiteindelijk heeft Joop Morsink, 
de wateringenieur van de gemeente, ervoor gezorgd 
dat Piet een behoorlijk salaris kreeg. Hij kwam op de 
loonlijst van de plantsoenendienst. Gelukkig vond hij 
snel zijn draai als molenaar en huisbeheerder.” 

Piet hield de molen in bedrijf tot 1997. Sindsdien 
draait hij op vrijwilligers. In 2001 overleed Piet. Hij 
werd 74 jaar.

Gebonk
Na Piets overlijden bleef Annie in het achterhuis 

wonen. Toen de gemeente een stukje grond tussen 
schuur en molengang wilde hebben om een pad aan 
te leggen, bedachten Annie en haar zoon Dickie dat ze 
dat stukje wel wilde afstaan in ruil voor een levenslang 
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huurrecht op het achterhuis van de molen, en wel voor 250 
euro huur per maand inclusief servicekosten. De gemeente 
ging akkoord. Daar plukt Annie nu de vruchten van. Ze 
heeft alleen AOW, maar haar vaste kosten zijn laag. Van de 
gestegen gasprijs merkt ze bovendien niets. Ze is nog steeds 
trots op de deal: “We hebben te veel met ons laten sollen, op 
het gemeentehuis liet men zich nogal eens laatdunkend uit  
over ons, alsof we armoedzaaiers waren. Maar die keer 
hebben we het slim gespeeld.”

Aan de deurpost hangt nog altijd een wat roestig 
emaillen naamplaatje P. v. Silfhout. Ze denkt nog vaak aan 
wat Piet vlak voor zijn dood tegen haar zei: “Annie, wat 
heb ik een spijt. We hadden hier weg moeten gaan.” Ze 
denkt aan hoe verantwoordelijk Piet zich voelde voor de 
molen. Aan hoe hij er dag en nacht mee bezig was. Aan 
hoe zij eraan vastzaten maar er niet van konden leven. 
Aan Piet als ‘molenaar tegen wil en dank’. Aan hun haat-
liefdeverhouding met de molen.

Intussen woont ze er zelf al bijna 65 jaar. Ze komt 
dagelijks in het Bezoekerscentrum, verricht er hand-en-
spandiensten en komt in actie als het alarm afgaat. Door 
de kleine raampjes van haar huiskamer heeft ze een van de 
mooiste uitzichten van Arnhem: over de Sonsbeekweide 
en de Sint-Jansbeek met de fraaie huizenrij langs de 
Sonsbeekweg op de achtergrond. En het gebonk van de 
watermolen? Daar is ze zo aan gewend dat ze het alleen 
hoort als hij níet draait.
Henk Donkers  
(met dank aan Ad Habets en Benno Landsheer)

De gerestaureerde molenschuur in 1985 met daarin het eerste stedelijke Bezoekerscentrum van Nederland geopend door 
de uit Arnhem afkomstige staatssecretaris Ploeg van landbouw) en een VVV-servicepost. Eerder was geopperd er een 
jeugdsociëteit in te huisvesten. Van Silfhout had liever een herberg of pannenkoekenrestaurant gewild.

Piet en Annie van Silfhout voor hun watermolen. Jaar  
foto onbekend, maar ergens in de jaren ’80.
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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 aan de 
Rozenstraat. In  
deel 2 de bewoners 
John Ebben en 
Evert Burggrave

Vergeten geschiedenis van  
een voormalig Zuivelhuis
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De bewoners John Ebben en  
Evert Burggrave

VERDWENEN INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

Evert Burggrave brengt de betonnen belettering aan op de voorgevel van het Zuivelhuis. 
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 M
et welke hand drink je de thee?” Evert 
Burggrave staat naast mij met een fraai 
versierde Engelse kop en schotel, smal aan 
de voet en breed uitlopend aan de rand. 
”Met mijn rechterhand”, zeg ik en steek 

deze op. Met een beheerste draai zwenkt Evert het kopje 
voor mij op tafel, met het oor rechts. Een bijpassend 
kommetje met daarin een thee-ei bevat geurige groene 
thee. Aan de andere kant van de tafel zit John Ebben, 
ontspannen met één been over het andere geslagen. Hij 
praat honderduit, bevlogen en gedreven, met hier en daar 
een pesterig toontje, een vileine opmerking over dit of dat. 

Dat praten begon al direct bij de voordeur, de entree van 
een lange gang; nog niet zo lang geleden een straatje dat 
toegang gaf tot een plaatsje achter het huis met een kleine 
stal voor een pony. 

John vertelt verder. Het huis bestond oorspronkelijk uit 
drie verschillende woningen, bewoond door twee zusters 
en een man alleen. Ze vormden met ieders goedvinden 
een ménage à trois. Daarvoor hadden ze een muur 
doorgebroken, zodat ze niet iedere keer bij elkaar hoefden 
aan te bellen. 

In de gang schilderijen aan de muur, een kledingrek 
met vintage design kleding, een kastje, keramiek. De gang 
is ook de galerie-gang, de expositieruimte, die Evert en 
John bij hun nieuwe huis zijn begonnen. Verder een trap 
omhoog, een doorgang naar de ruime woonkamer met 
open keuken en uitzicht op een ommuurde tuin. Ik ben 
bij John en Evert op bezoek in hun nieuwe onderkomen 
in Klarendal om hen te bevragen over de periode dat zij in 
het pand woonden aan de Rozenstraat 55, het voormalige 
rommelpakhuis van Lia Ortelee.

Toen Evert Burggrave in 2004 een baan kreeg als 
manager marketing en public relations bij Introdans, 
zochten hij en zijn partner John Ebben een woning in 
Arnhem. Tijdens een bezichtiging in de Frombergstraat, 
kwamen ze toevallig door de Rozenstraat. Ze bleven staan 
voor nummer 55 en bedachten dat dat pand uitermate 
geschikt zou zijn voor wat ze wilden. Ze zeiden tegen 
elkaar: ‘Het zou een droomkans zijn, maar dat zal wel nooit 
lukken’. In plaats daarvan vonden ze een bovenwoning  
aan de Burgemeester Weertstraat 13 waar ze gingen wonen. 

Iets verderop in die straat kon John een atelier in-
richten, waar hij kon werken aan zijn schilderijen en 
schildercursussen geven. Het liefst wilden ze wonen 
en werken combineren, dus toen jaren later, in 2011, 
de Rozenstraat 55 te koop kwam, trokken ze de stoute 
schoenen aan en konden ze als door een wonder, als 
serieuze kopers een bod doen.

John vertelt en Evert laat op zijn tablet een eindeloze 
stroom foto’s en filmpjes zien van de tijd dat zij in 
onderhandeling waren met de toenmalige eigenaresse/
bewoonster Lia Ortelee om het pand te kunnen kopen. 
Zoals al in het eerste deel van dit feuilleton werd 
opgemerkt, had Lia niet helemaal een realistisch beeld 
van de waarde van al haar spulletjes. Volgens John wilde 
zij voor alles een enorm bedrag hebben, maar dankzij de 
bemiddeling van een redelijke makelaar, konden ze het 
aankoopbedrag in de hand houden. 
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John noemt het contact met Lia absoluut niet zakelijk, 
“het leek er meer op dat we op audiëntie mochten komen, 
waarbij Lia ons in wisselende stemmingen, dan weer 
snibbig en afstandelijk, dan weer flirterig en aanhalig 
ontving. Het ene moment dreigde ze de keuken mee te 
nemen, het volgende moment wilde ze die weer laten 
staan.” Soms liet Lia haar beha’s expres ergens op een 
stoel liggen, overtuigd als ze was van haar onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op mannen, die ze versterkte door het 
continu inzetten van emoties. Evert en John lieten haar 
maar een beetje gaan, hun doel was duidelijk: ze wilden 
in dit pand gaan wonen en werken. Tijdens de rondgang 
door het pand, ontdekten ze dat alles door Lia’s overleden 
echtgenoot Karel was verbouwd tot een woning, met 
gebruik van tweedehands spullen en sloophout. Lia had 
meer dan 30 jaar in het pand gewoond en niet veel meer 
veranderd na de dood van haar man. 

Toen de koop gesloten was en het pand leeg moest 
worden opgeleverd, bleek het nog vol te staan met spullen 
die Lia niet mee had kunnen nemen. John en Evert stonden 
voor een enorme klus. Ze wilden het pand verbouwen tot 
een fijn huis en een ruim atelier op de begane grond. Dat 
kregen ze in een korte tijd voor elkaar met behulp van 
een aannemer. De enorme hoeveelheid spullen die door 
Lia was achtergelaten, werd in totaal 59 grote containers 
afgevoerd. Daarnaast boden ze in de buurt alles wat nog 
de moeite waard was om te gebruiken aan. Iedereen die 
dat wilde kon iets van zijn of haar gading meenemen. Dat 
ging gedurende de hele verbouwing zo door.

Omdat Evert en John de geschiedenis van het pand 
kenden, wilden ze die aan de buitenkant kenbaar maken 
en een bijbehorende naam geven. Eerst dachten ze aan 
‘De Melkfabriek’, maar het is nooit een fabriek geweest, 
wel de opslag van kaas en melkproducten. Dus werd 
het ‘Zuivelhuis’. Ze bestelden betonnen letters die ze 
eigenhandig aan de gevel bevestigden. Geen eenvoudig 
klusje. Vanaf dat moment was de geschiedenis van het 

John noemt het contact 
met Lia absoluut niet 
zakelijk, “Het leek er 
meer op dat we op 
audiëntie mochten 
komen, waarbij Lia ons in 
wisselende stemmingen, 
dan weer snibbig en 
afstandelijk, dan weer 
flirterig en aanhalig 
ontving. 

Vergeten geschiedenis van  
een voormalig Zuivelhuis



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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pand zichtbaar benoemd. Want een 
huis met een naam bekijk je met andere 
ogen en je denkt erover na. Er kwamen 
vervolgens veel reacties van mensen die 
nog wisten dat het een zuivelopslag was.

Nadat de verbouwing klaar was en 
alles opgeruimd, kwam Lia nog een paar 
keer langs om naar specifieke spullen te 
vragen. Ze wilde weten waar die waren 
gebleven en John en Evert werden 
door haar meermalen van diefstal 
beschuldigd. Na verloop van tijd kwam 
Lia niet meer, bovendien was alles wat 
ze had verzameld inmiddels verdwenen.

In de tijd dat John en Evert in de 
Rozenstraat woonden, hadden ze een 
heel fijne tijd, herinneren ze zich. John 
werkte in het atelier op de begane 
grond, en ontving daar zijn cursisten 
aan wie hij schilderles gaf. Hij nam 
die lessen behoorlijk serieus, je kwam 
niet zomaar om wat te rommelen of te 
babbelen. Hij verwachtte dat je je best 
deed en dat je iets wilde opsteken van 
de aanwijzingen. Verder maakte hij voor 
zijn cursisten zogeheten tableaus morts: 
een bonte verzameling van accessoires, 
kleding, stoffen doeken, poppen die hij 
aankleedde, weelderige voorstellingen 
die de fantasie moesten prikkelen, 
waardoor hij al doende ongemerkt 
toch weer een ongekende hoeveelheid 
spulletjes verzamelde. 

Toen John en Evert in het Zuivelhuis 
woonden, vervulden ze een sociale rol 
in de buurt. Ze organiseerden etentjes, 

muziekavonden en als er een culturele 
activiteit in de wijk werd georganiseerd, 
openden zij hun deuren om het publiek 
te ontvangen voor de voorstelling. 
Zij ervaarden hun publieke rol als 
vanzelfsprekend, omdat ze door hun 
werk en culturele achtergrond altijd al 
op de voorgrond traden. Noblesse oblige 
tenslotte.

Hoewel ze met veel plezier in de 
Rozenstraat woonden, met in de 
woonkamer enorme potten waar even 
zo grote planten in stonden, miste John 
een tuin. Daarom gingen ze op zoek naar 
een huis met een tuin en stuitten op een 
nieuw project, namelijk de verbouwing 
van drie kleine woningen in Klarendal 
tot één geheel met op de binnenplaats 
de gewenste tuin. Daar loop ik met John 
door de tuin en hun nieuwe huis. De tuin 
is weelderig ingericht, met kronkelende 
paadjes langs hoge struiken en bloeiende 
heesters.

Er staan niet veel meubels. Ze hebben 
de laatste paar jaar flink opgeruimd, iets 
waarmee ze al begonnen toen ze het 
Zuivelhuis in 2018 verkochten. In de 
aanloop naar de verhuizing, begonnen 
ze een winkel aan huis om alle spullen 
die ze toch weer hadden verzameld 
te verkopen. Ze hebben alles kunnen 
verkopen, hoewel het leek of het pand in 
de Rozenstraat zelf goederen aantrok, de 
uitzinnige verzameling van de bewoners 
wilde herbergen. 

Evert toont nog wat foto’s, nu van de 

verbouwing van hun huidige woning. 
Je kunt je moeilijk voorstellen, hoe het 
er eerder heeft uitgezien. Het is een 
totale renovatie geworden, helemaal 
zelf ontworpen en voor een groot deel 
ook zelf uitgevoerd. Ik loop door een 
gang, een kamer, een trap op en zie een 
andere trap, die naar beneden naar een 
voordeur leidt. We staan opeens in het 
derde huis. Hier is het atelier van John. 
Schilderijen aan de muur, een grote 
bedbank met kleurige matrassen en 
kussens in de hoek. Als ik een keer de 
drukte van het gezin wil ontvluchten, 
kan ik daar gerust bivakkeren, klinkt het  
als een uitnodiging. Ik neem afscheid 
van Evert en John en stap buiten, in 
de drukke Klarendalseweg met z’n 
lawaaiige brommertjes en haastige 
passanten, op mijn fiets op weg naar 
het rustige Burgemeesterskwartier. 
Henk Hilvering 

Met dank aan Evert Burggrave  
en John Ebben. 

In het volgende en laatste deel van dit 
feuilleton meer over het zuivelhuis en 
meer over de geschiedenis.

Een tableau-mort in het atelier van John, bedoeld om zijn cursisten te inspireren 
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Ze schrokken wakker van een enorme knal. Een lichtflits, 
gevolgd door een nog grotere knal. Vlug sloeg hij de dekens van 
zich af en liep gebukt naar het raam. Buiten was het aardedonker. 
De straatverlichting was uitgevallen. Een gierend geluid, gevolgd 
door weer een flits en een explosie. Even zag hij aan de overkant 
in het licht van de flits een buurman op het balkon staan. 
”We moeten weg”, zei hij. ”Kleed je aan, we moeten vertrekken.” 
Hij hoorde haar zachtjes kreunen. Ze probeerde het bedlampje. 
Geen licht, geen elektriciteit. Buiten hoorden ze het geluid van 
stemmen en auto’s die werden gestart, het wegstervende geluid 
van de motoren. Op de tast vond hij zijn mobiele telefoon en 
met het licht van het scherm zochten ze wat kleren bij elkaar, 
trokken hemden en truien over elkaar heen aan en propten 
wat in een tas. Een paar broeken, truien, ondergoed, sokken. 
”Wat moet ik meenemen?”, vroeg ze. ”Wat wil je meenemen?”, 
antwoordde hij. ”Sieraden, foto’s, geld?” Ze keken elkaar aan 
in het flauwe schijnsel van de telefoon. ”Komen we hier nog 
terug?”, vroeg ze. ”Ik weet het niet”, antwoordde hij. Ze pakte 
zijn hand. In de andere droeg hij de tas, zij had een kleine rugtas 
gepakt en er wat spulletjes in gestopt. Foto’s, sieraden, maar ook 
kaas, een worst en een stuk brood.
Buiten stond de auto. Snel gingen stapten ze in en sloegen het 
portier dicht. Hij startte de auto en reed weg. Aan het einde van 
de straat haperde de motor en sloeg af. Hij zag in een oogopslag 
dat de tank leeg was. Ze stapten uit. De klep van de benzinetank 
stond open. Buren waren hen voor geweest. Weer vloog er laag 
een raket over die niet ver van hen in een gevel aan het begin 
van de straat insloeg. De knal deed hen wankelen. Hij pakte 
haar hand en licht gebukt liepen ze zo snel mogelijk weg van 
de inslagen. 
Ze liepen tot het licht werd. De stad hadden ze achter zich 
gelaten. Ze zagen donkere rook opstijgen achter de contouren 
van de gebouwen. Er waren veel mensen onderweg. Het 
regende en het was koud. Ze hadden het opgegeven om de 
auto’s die toeterend een weg baanden te laten stoppen om 
hen mee te nemen. Achter de autoruiten strak voor zich uit 
starende mensen, de lippen stijf op elkaar. Aan het einde van 

Kerstverhaal
de dag waren ze zo ver van de stad dat ze alleen nog maar wat 
rook zagen opstijgen. Voor zich een eindeloos lange weg in een 
eindeloos landschap. Ze liepen de hele dag.
Ze kwamen door kleine dorpjes. Overal dichte deuren.  
Loerende ogen door kieren achter gesloten luiken. Ze sliepen 
in een verlaten schuur. Onderweg waren steeds minder mensen, 
het landschap werd leger en leger, tot het leek alsof zij nog maar 
de enigen op de vlucht waren, nog maar de enige mensen. De 
regen veranderde in natte sneeuw, de grote vlokken joegen 
in de wind. Het weinige eten dat ze hadden meegenomen 
was op. Ze naderden een bos. Het begon al te schemeren. 
Een klein weggetje voerde het bos in. Ze liepen een tijdje 
in de beschutting van de bomen. Na een korte tijd zagen ze 
een huis aan de rand van een open plek. Het was een klein 
huis, maar stevig gebouwd. De luiken waren gesloten. Onder 
de deur piepte een streepje zwak licht. Voorzichtig liepen ze 
op de deur af en hij klopte zachtjes een aantal keren. Achter 
de deur klonk gestommel. Een gespannen mannenstem klonk. 
”Bent u dat dokter?” Ze bogen zich naar voren en hoorden een 
vrouw zachtjes jammeren. “Nee, maar kunnen we alsjeblieft 
binnenkomen? Het is koud en mijn vrouw moet rusten”, 
antwoordde de man. 
Hij duwde tegen de deur. Het jammeren ging over in kermen. 
Langzaam ging de deur op een kier. Het gezicht van een jonge 
man verscheen. ”We krijgen ons kind. We wachten al heel lang 
op de dokter, maar hij komt maar niet”. ”Laat ons binnen”, zei de 
man, “mijn vrouw kan helpen.”. De jonge man bekeek hen. Hij 
zag een magere oudere man en een kleine vrouw. Hij opende 
de deur. ”Toe maar vrouw, haal dat kind”, fluisterde de oude 
man en duwde haar zachtjes in de rug over de drempel het 
warme huis in. Buiten begon het stevig te sneeuwen. De oude 
man sloot de deur achter zich en keek naar het bed waar een 
jonge vrouw de hand pakte van haar man en zijn vrouw die zich 
over hen ontfermde. De wind floot om het huis en het leek of 
hij engelen hoorde zingen.

Henk Hilvering



Een kerstgroet uit het 
Burgemeesterskwartier!
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Het hoekpand Sweerts de Landasstraat 52 en 54 is gemeentelijke monument en 
dateert van 1913. Op nummer 52 houdt een DNA-Notaris kantoor. Op nummer 54 
woonde van 1943 tot 1953 journalist en schrijver Johan van der Woude. Hij schreef 
o.a. het boek Arnhem, betwiste stad.

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

verliefde kijk op de wijk
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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: 



GEMEENTE WIL OOK DEELVERVOER STIMULEREN

Laadpalen in de wijk  
volgens nieuw systeem
De gemeente wil het aantal laadpalen voor elektrische auto’s 
de komende jaren fors uitbreiden. Dat betekent dat er ook 
in onze wijk palen bijkomen. Bovendien wil de gemeente 
zogenoemde laadpleinen inrichten, waar meerdere auto’s 
tegelijk kunnen opladen. In de Burgemeesterswijk zou zo’n 
laadplein voor op de parkeerplaats bij het Watermuseum 
moeten komen.

Op dit moment zijn er ruim tien open-
bare laadpalen voor één of twee auto’s 
en vier openbare laadpalen waar meer-
dere auto’s tegelijkertijd kunnen laden. 
Het is de bedoeling dat de komende 
twee jaar bij het Watermuseum vijf 
plekken voor het opladen komen en nog 
eens negen verspreid door de wijk. Een 
van de grootste veranderingen is echter 
dat de laadpalen niet meer op verzoek 
worden geplaatst, maar ‘proactief’ op 
basis van een algoritme. Dat betekent 
dat de gemeente op basis van allerlei 
informatie (aantal elektrische auto’s, 
aantal woningen, enz.) van tevoren al 
gaat bepalen waar een laadpaal moet 
komen. Overigens zullen die locaties 
wel worden overlegd met de bewoners. 
De manier van bepalen waar een laad-
paal moet komen noemt de gemeente 

proactief. “In het meest ideale geval 
staat de laadpaal er al nog voordat de 
bewoners een elektrische auto hebben 
aangeschaft”, aldus projectmanager Di-
mitri Drijver de gemeente tijdens een 
informatiebijeenkomst vorige maand 
in de Bakermat. Het proactief bepa-
len waar een laadpaal moet komen, 
moet de netbeheerder ook helpen de 
stroombehoefte beter te bepalen. Uiter-
aard kan iedereen die op eigen terrein 
een laadpaal wil hebben, die net als nu 
aanvragen. 
 
Innovaties

De gemeente hoopt door middel van 
het proactief plaatsen van laadpalen 
ook wat te kunnen doen aan de par-
keerdruk in de wijk. Tegelijkertijd wordt 
nagedacht over allerlei innovaties, zoals 

oplaadmogelijkheden in lantaarnpalen 
en over een vormgeving van de palen 
die past in het monumentale karakter 
van de wijk. Het is de bedoeling om in 
januari de nieuwe locaties aan te wij-
zen, het plaatsen van de laadpalen zou 
dan in het voorjaar gebeuren. 

Tijdens de bijeenkomst in de Baker-
mat werd ook aandacht besteed aan het 
stimuleren van deelvervoer: het delen 
van auto’s, fietsen of bakfietsen. De ge-
meente wil onder meer door middel van 
een enquête inventariseren aan welke 
vervoermiddelen en op welke plaats 
in de wijk behoefte is. De komende 
drie jaar wil de gemeente in de hele 
stad vergunningen verlenen voor 200 
deelauto’s, 400 elektrische deelfietsen 
en 40 bakfietsen. Het plan om ook 150 
deelscooters aan te bieden is overigens 
door de gemeenteraad van tafel geveegd 
nadat gebleken was dat in andere ge-
meenten deelscooters tot veel overlast 
leiden. 

De start van het eerste deelvervoer 
staat gepland voor het tweede kwartaal 
van volgend jaar. Om een goed beeld  
te krijgen van de wensen van bewoners  
op het gebied van deelvervoer kunnen  
geïnteresseerden een enquête invullen 
op www.arnhem.nl/deelvervoer. 

Overige ideeën, vragen en opmer- 
kingen kunnen worden gestuurd naar: 
ladenendelen@arnhem.nl. 
Johan Bosveld

Mogelijke lokatie laadplein op parkeerplaats Watermuseum FOTO: JOHAN BOSVELD
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Snelliusweg 40-3 
6827 DH Arnhem 

tel.: 06 - 53 490 157 
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
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De Vereniging Vrienden van Sonsbeek 
heeft de nodige bedenkingen bij het 
Feestaardvarken in park Sonsbeek. Ze wijst 
erop dat het park een rijksmonument is 
en van grote historische waarde en dat er 
rekening moet worden gehouden met de 
zichtlijnen vanaf de Zijpendaalseweg. Verder 
is volgens de vereniging in het verleden 
afgesproken dat er alleen een nieuw 
kunstwerk in het park mag komen als een al 
bestaand kunstwerk wordt verwijderd.

De vereniging geeft in ieder geval op 
basis van haar eigen visie- en beleidsplan 
geen positief advies. Ze beseft weliswaar 
dat het Feestaardvarken een ‘leuke 
speelgelegenheid voor kinderen’ is. ‘Maar’ 
voegt de vereniging daaraantoe: ‘dit kan ook 
elders plaatsvinden’.  Overigens maakt een 
aantal bewoners van de Zijpendaalseweg 
bezwaar tegen de komst van het 
Feestaardvarken. Zij vrezen dat het uitzicht 
op het park wordt verstoord.

Sonsbeek-vrienden hebben bedenkingen

De Burgemeesterswijk krijgt er vrijwel zeker een iconisch 
beeld bij. De gemeente werkt aan de verhuizing van het 
zogeheten Feestaardvarken naar park Sonsbeek. Het bij veel 
Arnhemmers geliefde object krijgt dan een nieuwe plek tussen 
het Watermuseum en de Watermolen.
Het beeld van kunstenaar Florentijn Hofman stond jaren in 
het Bartokparkje tegenover Rozet, maar moest daar wijken 
voor bouwplannen. De afgelopen anderhalf jaar verbleef het 
aardvarken tussen echte dieren in Burgers’ Zoo. 

De dierentuin - die het beeld ooit cadeau deed aan de stad - 
was echter een tijdelijk onderkomen tot er een definitieve plek 
zou zijn gevonden. Die is er nu, hoewel het plan nog wel verder 
uitgewerkt moet worden. 
De gemeente hoopt dat de nieuwe plek weer net als in het 
verleden veel kinderen en hun ouders trekt. Want behalve het 
hertenkamp zijn er weinig plekken die specifiek voor kinderen 
leuk zijn, is de gedachte.
Johan Bosveld

Feestaardvarken komt in  
park Sonsbeek 

FOTO: JOHAN BOSVELD, BEWERKING EMMY KATTENBELT
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Wijkbewoners gezocht voor aangepast zwemmen

 J
ules loopt al jaren moeilijk, on-
danks twee nieuwe heupen 
en knieën. Maar in het water  
beweegt hij zich veel gemakke-
lijker. Daarom gaat hij trouw el-

ke week zwemmen. Niet in een gewoon 
zwembad want daar kan hij moeilijk via 
het trapje in het water komen. Boven-
dien is het daar vaak te druk. ‘Aange-
past zwemmen’ in Klimmendaal is een 
uitkomst voor hem. Behalve voor het 
sporten komt hij er ook voor de sociale 
contacten. Hij treft er andere mensen die 
ook een bewegingsbeperking of chroni-
sche aandoening hebben. 

Er zijn vijf zwemgroepen op maandag 
en twee op woensdag. Er kunnen  
acht tot tien personen deelnemen per  
groep. Jules: ”Lang niet alle groepen  
zitten vol. Dat vind ik zo jammer.  
Er is goede begeleiding en de  
faciliteiten zijn fantastisch. Veel meer  
mensen in de wijk zouden er gebruik van 
kunnen maken. Kun je er geen stukje 
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Jules Mantel (76), bekend van de fietsenzaak in de Van 
Lawick van Pabststraat en tegenwoordig wonend aan de 
Isaac Evertslaan, gaat elke maandagavond zwemmen in 
Klimmendaal. Daar, in het revalidatiecentrum langs de 
Heijenoordseweg aan overkant van de Amsterdamseweg 
naast Het Dorp, bevindt zich een aangepast zwembad voor 
mensen met een beperking of chronische aandoening.

Begeleider Leonie Jansen werkt hier 
vijf uur per week in dienst van Zintens 
Sportvariant. Meestal samen met Beata 
Lesniak die de leiding heeft over het 
aangepast sporten. 

Leonie: “We begeleiden mensen met 
allerlei aandoeningen, zowel ouderen als 
jongeren. Sommigen hebben een niet-
aangeboren hersenletsel na een beroerte 
of ongeluk, anderen hebben een hart-  
of longkwaal, een geamputeerd been 
of de Ziekte van Lyme. Sommigen 
hebben net een revalidatietraject in 
Klimmendaal achter de rug en willen  
hier verder oefenen. Anderen willen  
graag blijven bewegen en sporten maar  
kunnen niet terecht bij reguliere 
verenigingen of sportfaciliteiten omdat  
ruimtes niet toegankelijk zijn voor 
hen of omdat ze niet beschikken over 
aangepaste materialen. Sommige men-
sen komen hier een tijdje, anderen  
zijn al jaren trouwe deelnemers.” 

Een sessie duurt drie kwartier en 
bestaat uit een warming-up, een training 
en een cooling-down. Voor de training 
van vandaag heeft Leonie allerlei 
oefeningen bedacht, zoals zijwaarts 
bewegen, de knie naar binnen of naar 
buiten draaien en met een balletje 
bewegingen onder water maken. 
Leonie: “De oefeningen zijn gericht op 
het mobiliseren van ledematen en het 
coördineren van bewegingen.” 

Iedereen met een lichamelijke 
beperking of chronische aandoening 
kan meedoen. Niet alleen met 
zwemmen. Er is ook een breed scala  
van andere bewegingsactiviteiten zoals 
fitness. Zintens stemt de kosten voor 
de deelnemers zoveel mogelijk af op 
die van reguliere sportverenigingen. 
Een abonnement op één keer per week 
aangepast zwemmen kost 34 euro per 
maand, voor twee keer per week betaal 
je 52 euro. Met een Gelrepas krijgt de 
deelnemer 50 procent korting. Meer 
informatie: www.zintens.nl/sportvariant.

Tekst en foto: Henk Donkers

over schrijven in de wijkkrant?”
Op een maandagavond ga ik met 

hem mee. Een vrouw van wie één  
been geamputeerd is, wordt in een 
aangepaste rolstoel via een hijsinstallatie 
door begeleider en bewegingsagoog 
Leonie Jansen neergelaten in het water. 
Anderen gaan zelf te water over een 
langzaam aflopende trap en houden zich 
vast aan de leuningen aan weerszijden. 
Er staat ook nog een bed op een 
brancard waarmee iemand in het water 
gehesen kan worden, maar dat heeft 
niemand deze avond nodig. 

In het water liggen aangepaste 
attributen. Een jonge vrouw heeft een 
zogeheten flexibeam (een slurfvormig 
schuimrubberen drijfmiddel) onder  
haar oksels geklemd en kan zo rechtop 
in het water staan. Iets wat haar buiten 
het zwembad niet lukt sinds ze een 
zware beroerte gehad heeft. In het  
water kan ze zich bewegen, zij het 
beperkt. Zich zwemmend voortbewegen, 
wat de meesten nog wel lukt, kan ze niet. 

Zwembad revalidatiecentrum Klimmendaal 
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ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

31.398.000 
De gemeente Arnhem besteedt komend jaar bijna 31,4  
miljoen euro aan de wijken in Arnhem Noordwest, waartoe 
ook de Burgemeesterswijk behoort. Daarnaast is er nog 
ruim 3 miljoen beschikbaar voor specifieke wijkbudgetten. 
Het meeste geld gaat naar gezondheid (ruim 18 miljoen  
euro). De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met  
dit bedrag. De totale uitgaven van de gemeente zijn  
begroot op 912 miljoen euro. 

Het gerucht gaat
Schrijver, columnist, 
podcastmaker en 
Vitesse-fan Marcel van 
Roosmalen is samen 
met vrouw en kinderen 
op zoek naar een oud 
huis in Arnhem-Noord. 
Inmiddels gaat het 
gerucht dat hij zo’n 
huis heeft gevonden 
in onze wijk. Sterker 
nog: buurtgenoten 
hebben het gezin Van 
Roosmalen gesignaleerd 
bij een woning aan 
de Van Lawick van 
Pabststraat. We wachten 
af, maar bereiden ons 
er vast op voor dat we 
binnenkort in zijn NRC-
columns zullen figureren. Hopelijk op een wat sympathiekere 
manier dan zijn huidige dorpsgenoten in Wormer. .

Een trui of een duur boek
Een standaardvraag op elke 
verjaardag is tegenwoordig: 
‘Hoeveel betaal jij aan 
energielasten?’ Waarna 
vaak een schokkend bedrag 
volgt. Gelukkig kun je op 
allerlei manieren bezuinigen, 
zoals de thermo-staat op 
15 graden en een dikke 
trui zoeken. Maar dankzij 
het boekenkastje aan de 
Zijpendaalseweg kunnen 
we veel meer leren over 
warmte. Zoals alles over ‘Omkeerbare en niet-omkeerbare 
toestandsveranderingen’. Op Bol.com kost dit standaardwerk  
€ 87,95, in ons kastje voor niets!

Poes strijdt met hamer en sikkel 
Er is veel kritiek op poezen in de openbare ruimte. Ze ver-
delgen vogels en graven de bloembollen op. Maar gelukkig 
doen poezen ook goede dingen. Zo zien we op allerlei plekken 
in onze wijk poezenstickers (of zijn het kattenstickers?) die  
een niet zo vrolijke boodschap bedekken. Deze poes/kat 
vecht met scherpe nagels tegen racisten. Wie goed kijkt ziet 
overigens dat hij dat met steun van hamer en sikkel doet.

Pestkoppen in het park 
Zijn het deugnieten, belhamels, kwajongens (-meisjes) of 
gewoon vervelende pestkoppen. Eén ding is zeker: de metalen 
pijltjes in park Sonsbeek die de wandelaars moeten helpen 
de juiste route te volgen, zijn een geliefd object voor foute 
grappenmakers. 
Steeds vaker sturen de wegwijzers daardoor de wandelaars als 
het ware de bosjes in. Gelukkig is er nog altijd een ouderwetse 
plattegrond van het park verkrijgbaar bij het natuurcentrum. 
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 L
aat ik maar weer eens gaan 
praten met mijn grote vriend 
Beukemans, de grote beuk op 
de hoge heuvel tussen Aren-
heem en het Artilleriepark. We 

zullen eens kijken wat er allemaal mis is 
in de wereld van mens en plant in rela-
tie tot de boosaardige wereld.

“Dag meneer Van den Berg, u komt weer 
eens even bijpraten? Vertel het maar.”  
”Meneer Beukemans, u heeft onlangs 
toch zeker gemerkt dat er onder uw ogen 
de nodige misdaden zijn begaan of niet?” 

”Jazeker, ik zal u vertellen dat ik met 
mijn eigen ogen machteloos moest 
toezien hoe ons gazon dat vol stond met 
prachtige paddenstoelen in één klap 
werd weggemaaid door een wreedaard 
met een bladblazer. Werkelijk binnen 
enkele minuten lagen alle paddenstoelen 
plat op hun buik.” 
”Tjonge jonge, ik heb dat ook gezien  
maar ik was te laat om in te grijpen.  
Wat waren het voor paddenstoelen?”

”Inktzwammen.”
”Waarom maakt u zich daar zo druk 

om?” 
”Nou, dat is nou echt een vraag voor  

een leek.” 
“Beste Beukemans, daarom kom ik ook  
naar u, want u bent het slachtoffer van  
deze gruweldaad.” 

”Gelukkig dat u er ook zo over denkt.  
Het is nog erger dan een gruweldaad. Ik 
vind het zelfs een vorm van genocide.” 
”Nou nou, dat soort termen gebruik je 
toch niet als boom?” 

”Maak me niet kwaad meneer Van 
den Berg. Paddenstoelen, in dit geval 
inktzwammen, leven met bomen in een 
vorm van symbiose. Dat wil zeggen dat 
zij een ondergronds netwerk van draden 
hebben, dat mycorrrhiza genoemd 
wordt, dat tot in de wortels doordringt 
en ons voorziet van mineralen die wij 
nodig hebben. Ik doe er ook iets voor 
terug, namelijk dat ik de schimmeldraden 
suiker bezorg.” 
”Ah, dat wist ik niet. Misschien kan ik  
het vergelijken met Oekraïne dat ons  
graan levert waarna vervolgens de toe- 
voerweg door de Russen afgesloten wordt  
via een blokkade?” 

”Juist de weg van Oekraïne naar 
Nederland is de mycorrhiza voor de 
Nederlanders, dus ook voor de bewoners 
van het Artilleriepark.”
“Geweldig die vergelijking.” 

Wat die bruut met zijn bladblazer  
doet is gewoonweg moord. Hij blaast  
als het ware mijn bordje eten onder mijn  
handen weg.” 

”Een tuinman moet dat toch weten?” 
”Tja, de beste man moet kiezen uit twee  
kwaden: blad verwijderen uit het park  
om het gazon niet te laten verstikken  
of een boze Beukemans.” 

”Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar: 
keuzes maken, compromissen sluiten.”   
”Even een ander onderwerp, meneer Van 
den Berg. U weet als geen ander dat wij 
bomen de leveranciers van het leven zijn, 
de producenten van voedsel, zuurstof, 
opruimers van koolstofdioxide. 

Vindt u ook dat mensen veel kapot  
maken?” 

”Moeilijke vraag. We mogen niet alle 
mensen over één kam scheren. Veel 
mensen realiseren zich niet waar ze 
mee bezig zijn, richten veel schade 
aan, maar het gros is niet kwaadaardig.” 
”Maar die zijn er wel?”

Moord in het  
Artilleriepark

natuur in de wijk

“Jazeker, er zijn mensen met een  
kwaadaardige, negatieve inslag. Zij zijn 
vooral met zichzelf bezig, met eigen 
belang, ze zijn buitengemeenschappelijk 
zeg maar, kunnen zelfs enorme schade  
toebrengen aan anderen.” 

”Dat is niet zo mooi. Wij bomen hebben 
gelukkig dat soort eigenschappen niet.”   
”Dat niet, maar ook wij hebben ‘vijanden’.”   
”Noem ze eens.” 
”Vuile lucht, boomkappers, verstening,  
mensen die zich ergeren aan blad of  
te veel duisternis. En paddenstoelen  
die jullie opeten, de zogenaamde 
 parasieten?” 

”Oké, maar die peuzelen ons op als  
opruimers, wat betekent dat de dood  
nabij is.” 
”Dus die zie je niet als vijand?” 

”Welnee, ik zie dat als nuttige wezens  
die vinden dat je aan sedatie toe bent.  
Wij bomen hebben ook niet het  
eeuwige leven.” ”Bedankt Beukemans, 
bedankt voor het nuttige gesprek.” 
Jaap van den Berg

Inktzwammen. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS



‘Porschificatie’
Wel eens gehoord van 
‘gentrificatie’? Zo noemen 
we het als stadsbesturen 
oude wijken laten 
opknappen zodat er rijke 
mensen gaan wonen. 
Onze wijk is al mooi en 
waarschijnlijk wonen er al 
aardig wat welgestelden. 
Maar ook bij ons is 
een nieuwe hype: 
porschificatie. 
Waar gentrificatie is  
afgeleid van het Engelse 
woord voor adel 
(gentry), hoeven we bij 
porschificatie niet na 
te denken: het is niets 
anders dan steeds meer 
auto’s van dat merk in 
onze straten.
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