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Mix van lustrum  
en corona
Het mei-nummer van Wijkcontact had een 
extra dik lustrumnummer moeten worden 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de wijkvereniging. Maar door het 
coronavirus konden allerlei plannen niet 
uitgevoerd worden. Het nummer uitstellen 
vonden we geen optie. Corona of niet, het 
is een feit dat de wijkvereniging veertig 
jaar geleden in mei werd opgericht. Ook al 
gaat het lustrumfeest in Stadsvilla Sons-
beek niet door, door een lustrumkrant die 
verschijnt in het weekend waarin allerlei 
lustrumactiviteiten gepland waren, gaat 
dit feit in ieder geval niet onopgemerkt 
voorbij. Als de omstandigheden dat toe-
laten kunnen we sommige van onze oor-
spronkelijke plannen misschien in de loop 
van dit jaar nog uitvoeren.
Een lustrumkrant laten verschijnen in 
coronatijd zonder daar aandacht aan te 
besteden kon volgens ons echter ook niet. 
Daarom is het nummer een mix geworden 
van lustrum en corona.
Redactie

Korte berichten/ 
Nieuws uit het bestuur
4/5

LUSTRUM
40 Jaar wijkvereniging.  
De eerste jaren.
7

Herinneringen wijkbewoner
Wilma Reijmes
12

Saamhorig wonen in voormalig 
kraakpand
14

39 jaar Wijkcontact. Van 
zwart-wit blaadje naar full color 
wijkmagazine
19 

Veranderende logo’s voor 
wijkvereniging en Wijkcontact
22 

Herinneringen wijkbewoner  
René Muller
25

Strijd tegen sloop van  
‘de mooiste wijk van Arnhem’
26 

Netjes, proper en makkelijk? Zo 
netjes was Neproma niet.
28

Verliefde kijk op de wijk
29

Katshuis en Entre Nous: 
krakersbolwerk en gay-disco
30

De woonhuizen van Jan Persijn  
in de Burgemeesterswijk
32

Bordelen in de wijk
35

Wereldberoemde tentoonstelling 
al zeventig jaar in onze achtertuin
36

Column Kees Crone 
Spraakwaterval
39

CORONA
Burgemeesterswijk in coronatijd
40

Column Tara Ubachs
De geboorte van de digitale 
yogaschool
41

Doorgaan in tijden van corona
42

Verduurzaming gaat door in 
coronatijd
44

Drie gezinnen gaan samen in 
quarantaine en verzorgen samen 
thuisonderwijs
45

Doorgaan in tijden van corona
46

Een beeldige wijk (9)
48

Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie

Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie

Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie

Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie

Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl

Magazine van de wijkvereniging Burgemeesters-
kwartier e.o. Verschijnt vijf keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij: Zondag 7 juni. Verschijnings-
datum volgende nummer: vrijdag 26 juni 2020.

Wordt huis aan huis bezorgd in de Burgemeesters-
wijk in een oplage van 1700 exemplaren. Losse 
exemplaren zijn af te halen bij de Molenplaats 
Sonsbeek en bij Primera (Van Lawick van Pabst-
straat 109).
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden stukken in te korten of te 
weigeren zonder opgaaf van redenen.

Redactie: Hanneke Nagel (voorzitter), Henk Donkers 
(secretaris en eindredacteur), 
Bruno Heemskerk (vormgeving), Johan Bosveld, 
Mirjam Lingen.
redactie@bwarnhem.nl
Distributie: Harry Bovens (habovens@gmail.com)
Postadres: Redactie Wijkcontact, Burg. Weertsstraat 
77, 6814 HN, Arnhem, T 06 261 44 322
Advertenties: Froukje Dijkhuizen: 
penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 
Website: www.bwarnhem.nl 
Jos Zwaan (webmaster).
Artikelen en foto’s voor de website:  
www.bwarnhem.nl/contactwebmaster 

Bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier: 
Gerard Slag (voorzitter), Jeppe Balkema 
(secretaris),  Froukje Dijkhuizen (penningmeester), 
Geeke Hissink, Matthew Pyatt.
bestuur@burgemeesterswijkarnhem.nl
Feestcommissie: 
Carolien Slakhorst (voorzitter), Tanja de Kort 
(penningmeester), Jeroen Kastein, Tessa Sanders, 
Sanne Willemsen, Naomi van Straaten-Shaw, 
Chantal van Diek 
feestbw@gmail.com
Commissie Ouderen:
Brigitta van Dijen-Aelbers, Bea Freriks-Evers, Anneke 
Kroon, Trudy Klokke-den Balvert, Floor Vogelaar 
teletuut@gmail.com 
Kunst- en Cultuurcommissie:
Ires Manuel (voorzitter), Marjanne Knüppe –  
Hüsken, Tjeerd Kootstra, Hanneke Limburg
ires.manuel@gmail.com
Commissie Leefomgeving:
Dick van Aalten (voorzitter), Jan Hettinga, Ans Meex, 
Peter Damen 
leefomgevingBW@live.nl
Commissie Duurzaamheid:
Jeroen Herremans, Lieneke Janssen, Henk Donkers, 
Geeke Hissink, Edwin Rijkaart, Dennis Schiricke, Wil-
lem Weeda, Margot Wijt
duurzaamheid@bwarnhem.nl
Werkgroep Themaochtenden:
Fred Boessenkool
fboessenkool@upcmail.nl

Lidmaatschap wijkvereniging en contributie
Dat Wijkcontact bij u bezorgd wordt betekent niet 
automatisch dat u lid bent van de wijkvereniging. 
Het wordt immers bezorgd op alle adressen in de 
wijk. Om de belangen van de wijk goed te kunnen 
behartigen en activiteiten te organiseren, heeft de 
wijkvereniging veel leden nodig. Voor lidmaatschap 
kunt u zich aanmelden bij penningmeester@
burgemeesterswijkarnhem.nl en minimaal 10 euro 
overmaken op NL85 INGB 0001 9897 06 t.n.v. 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier. Het liefst 
via een automatische periodieke overschrijving.

Wijkagent telefoonnr. 0900 88 44
Wijkteam Afspraak maken via Klantencontact 088 
22 60 000
Informatie: zodoenwehetinarnhem.nl/is/ 
wijkteams-arnhem/noordwest

wijkcontact

g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

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

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o



4 5

 I
n de afgelopen weken hebben we 
allemaal ervaren hoe snel de wereld 
om ons heen kan veranderen. Een 
tot voor kort onbekend virus heeft 
ons maatschappelijk leven in korte 

tijd radicaal veranderd. Activiteiten, die 
we gewoon waren te doen, zijn opeens 
aan allerlei beperkingen onderhevig. 
Plannen voor de nabije toekomst  ko-
men ineens in een heel ander perspec-
tief te staan. Dat vraagt aanpassingsver-
mogen van ons allemaal, dus ook van 
het bestuur van onze wijkvereniging.
In het bijzonder geldt dit voor de in 
mei geplande lustrumviering ter gele-
genheid van het 40-jarig bestaan van 
onze wijkvereniging. Het bestuur heeft 
de activiteiten daarom verplaatst naar 
het vroege najaar: in september hopen 
we de wijkwandelingen te kunnen aan-
bieden en in oktober de boomaanplant 
en de feestavond voor alle 
wijkbewoners in de Stads-
villa Sonsbeek. We zullen 
u hierover de komende 
tijd middels nieuwsbrief, 
website en Wijkcontact 
informeren. 
Op die website vindt u 
trouwens ook altijd de 
verslagen van de be-
stuursvergaderingen. Daar 
kunt u onder meer uit af-
leiden dat we onze april-
vergadering via Skype 
hebben gehouden. Zo 
kunnen we ondanks be-
perkingen toch met elkaar goed com-
municeren en besluiten nemen. En 
zolang de beperkingen gelden, willen 
we zoiets ook gaan toepassen bij de 
jaarlijkse ALV. Die was eerst voorzien 
in de tweede helft april, maar hebben 
we nu bepaald op 3 juni a.s., in een on-
line vergadervorm. De belangrijkste 
stukken daarvoor zetten we tijdig voor 
u op onze website . Dat geldt ook voor 
de bestuursverkiezingen: het bestuurs-
voorstel daarvoor treft u in de tweede 
helft mei op de site aan.  Al met al is 
het wellicht wat behelpen, maar samen 
komen we er naar verwachting wel uit.
Want het lijkt er op dat de informatie-
bijeenkomst over de energietransitie 
(‘Burgemeesterswijk van het gas af?’) 
die onze Commissie Duurzaamheid 
op 10 maart organiseerde en heel druk 

werd bezocht het voorlopig laatste pu-
blieksevenement van onze wijkver-
eniging is geweest. Themaochtenden 
en wijkdiners zijn sindsdien noodge-
dwongen komen te vervallen, over de 
(verplaatste) lustrum-activiteiten sprak 
ik reeds. Ook de voor begin april ge-
plande informatiebijeenkomst over de 
voortgang van het wijkontmoetings-
centrum De Bakermat moest vervallen, 
al wordt daaraan achter de schermen 
door het Stichtingsbestuur natuurlijk 
wel doorgewerkt. 
Hopelijk worden de beperkingen, die 
nu nog voor ons allemaal gelden, ge-
leidelijk verlicht, zodat we als wijk-
vereniging via onze commissies onze 
activiteiten weer kunnen oppakken.  
Want dáárvoor bestaat onze vereniging 
natuurlijk in de eerste plaats, en dat nu 
al 40 jaar! Al die tijd hebben actieve 

wijkbewoners zich ingezet 
voor de belangen en het wel-
zijn van de mensen in onze 
buurt. Als huidige voorzitter 
van die vereniging past het 
mij om al die mensen, die in 
het verre en nabije verleden 
hun steentje hebben bijge-
dragen, te bedanken voor 
hun inzet. Mede dankzij hen, 
staan we er als vereniging nu 
nog altijd best goed voor en 
wordt dat ook herkend door 
onze partners, waaronder de 
gemeente Arnhem. We mo-
gen trots zijn op wat er sa-

men is bereikt!
Maar we moeten wel volhouden met 
elkaar: we moeten wel zorgen dat we 
onze zaakjes, wat ledenaantal, vrijwil-
ligers en geldelijke middelen betreft, 
op orde houden. Als bestuur gaan we 
daarom in het najaar actief aan de slag 
om het ledenaantal en de contributie-
inkomstenweer op een hoger peil te 
krijgen. We hopen dat de uitstraling 
van ons lustrumfeest daarbij helpt. 
Want zonder solide basis wordt het al-
lemaal toch wat lastiger om goede en 
leuke dingen te doen, en een mooi 
wijkblad en een actuele website in de 
lucht te houden. Want eigenlijk zijn we 
als vereniging nog maar 40 jaar jong, 
een middelbare leeftijd. Graag willen 
we nog veel ouder worden!
Gerard Slag, voorzitter

De ALV vindt
op 3 juni online 
plaats

Nieuws uit het bestuur

De activiteiten die in het kader van het 
40-jarig bestaan van de wijkvereniging 
op 12 en 16 mei gepland waren zijn af-
gelast vanwege de coronacrisis. 

Vooralsnog hoopt het bestuur het lus-
trum in het najaar te kunnen vieren met 
in september de lezing van Rudolf Je-
kel over de ontwikkeling van onze wijk 
en de wijkwandeling onder leiding van 

Lustrumactiviteiten uitgesteld tot het najaar
deskundige gidsen. De datum van 31 ok-
tober voor de feestavond in Stadsvilla 
Sonsbeek blijft voorlopig gehandhaafd. 
We houden u op de hoogte via websi-
te, digitale nieuwsbrief en Wijkcontact. 
Reeds gekochte kaartjes voor het feest 
blijven uiteraard geldig. Voor vragen over 
het lustrum kunt u een mail sturen naar 
lustrum@bwarnhem.nl
Het bestuur
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Ben je geslaagd voor je eindexamen? Of 
heb je een zoon of dochter die geslaagd 
is? Meld je bij redactie@bwarnhem.nl

Sinds enkele jaren zet Wijkcontact de 
jongeren uit onze wijk die geslaagd zijn 
voor hun eindexamen in het zonnetje. 
Tot nog toe gingen we daarvoor af op 
de vlaggen met boekentassen of rugzak-
ken die de geslaagden aan een stok uit 
het raam hingen. Dat leidde vorig jaar tot 
een volgens sommige wijkgenoten niet-
representatief beeld met een oververte-
genwoordiging van meisjes en vwo’ers en 
gymnasiasten. 
Een ouder schreef ons de volgende brief:

“Met verbazing las 
ik de twee pagina’s 
met geslaagden. Na-
tuurlijk hartstikke 
fijn om geslaagd te 
zijn en leuk om ze in 
het zonnetje te zet-
ten. Maar, ik mis de 
vmbo’ers. Die zijn 
er toch ook in onze 

wijk? Verdienen zij geen aandacht? Naar 
mijn mening juist wel en zelfs veel meer!
Erg jammer dit...
Ik ben dan ook benieuwd naar de Wijk-
contact van volgend jaar rond slagings-
tijd. De redactie kan dan gaan voor een 
herkansing?!”
Daarom de volgende oproep: ben je zelf 
geslaagd of heb je een zoon/dochter die 
geslaagd is: stuur dan een mail naar re-
dactie@bwarnhem.nl en vermeld daarin 
naam, adres, geslacht en schooltype. 
Redactie

Vanwege corona zijn de twee cafés in onze wijk (La Canette en Brasserie Zypen-
daal) gesloten. De wijkdiners en koffie-ochtenden in De Bakermat zijn ook afgelast. 
Buren komen ook minder bij elkaar over de vloer om te borrelen. Ze blijven in hun 
eigen tuin zitten en heffen het glas met elkaar over de heg heen. Deze buren in de 
Van Lawick van Pabststraat hebben een ander alternatief gevonden voor hun borrel 
op vrijdagmiddag. FOTO HENK DONKERS

IM Cootje Smeltink-
Hartman (Trianon)

Het mondkapje dat Audrey Hepburn op 
de cover draagt is gemaakt door Estrel-
la, het naaiatelier van Estrella Maassen 
aan Van Lawick van Pabststraat 97. 

Wie er een of meerdere wil hebben kan 
ze daar op bestelling kopen. Je krijgt er 
een uitgebreide gebruikershandleiding 
bij. De kapjes kosten 5,95 per stuk, 3 
voor 15 euro of 10 voor 40 euro. Klanten 
kunnen kiezen uit verschillende stoffen. 
Als je zelf de stof levert krijg je 50 cent 
korting per kapje. Estrella gebruikt alleen 
katoen zodat de kapjes in de kookwas 
kunnen.

Estrella benadrukt dat de mondkapjes 
geen bescherming bieden tegen het co-
ronavirus, maar wel de verspreiding er-
van kunnen afremmen. Je beschermt er 
dus niet zozeer jezelf mee alswel ande-
ren. Het zijn ook geen kapjes voor me-
dische professionals in ziekenhuizen of 
voor mensen met contactberoepen. Het 
patroon is wel goedgekeurd door de Bel-
gische Federale Overheids Dienst (FOD) 
die het gebruik ervan stimuleert.

In het stoffen masker kunnen filters ge-
schoven worden. Die kunnen het beste 
uit stofzuigerzakken geknipt worden. Zij 
houden 86% van de allerfijnste deeltjes 

tegen. Twee of drie lagen keukenpapier, 
tissues of toiletpapier kan ook. Na ge-
bruik moeten de stoffen kapjes gewas-
sen worden op 90 graden of uitgekookt 
worden. De filters moeten verpakt weg-
gegooid worden in een gesloten afval-
bak. Uitgebreide, precieze aanwijzigin-
gen staan in de gebruikershandleiding.

Estrella is op geen enkele wijze ver-
antwoordelijk voor het gebruik van het 
mondkapje. 
HD

» Meer informatie: 
www.madebyestrella.nl

Geslaagd?  
Meld je aan!

Op 15 maart overleed Cootje Smeltink-
Hartman op 80-jarige leeftijd. Wijkbe-
woners kennen haar en haar man Theo 
wellicht nog van restaurant Trianon, 
tegenover de ingang van het Sonsbeek-
park op de hoek van de Burgemeester 
Weertsstraat en de Zijpendaalseweg. 

Bijna dertig jaar lang bestierden zij samen 
tot op hoge leeftijd dit restaurant met zijn 
traditioneel Hollandse keuken. Daarnaast 
had het restaurant een reputatie vanwege 
de heerlijke zelfgebakken appeltaart waar-
van Theo het recept niet wilde prijsgeven. 
Cootje zat ’s ochtends voor het raam uren-
lang met de hand appels en aardappels te 
schillen. Ze zwaaide dan naar voorbij ko-
mende vaste gasten en wijkgenoten. 

Bert en Henriëtte uit de Burgemeester 
Weertsstraat hebben er heel wat appelge-
bak gegeten. Toen zij van hun maanden-
lange fietsreis van Egypte naar Arnhem 
terugkeerden, bracht Theo een speciaal 
voor hen gebakken appeltaart. Talloze be-
zoekers aan Sonsbeek en vooral aan de 
beeldententoonstellingen hebben er op 
hun terras van genoten. 

In december 2013 hielden Theo, die 
in de keuken stond en Cootje die de be-
diening verzorgde ermee op. Cootje was 
toen 73, Theo 79. In februari 2012 maak-
te Harm Edens voor Omroep Gelderland 
een mooie liefdevolle reportage over dit 
legendarische restaurant. Deze is terug te 
zien op  https://www.omroepgelderland.
nl/nieuws/1357551/Zoals-vroeger In mei 
2014 namen Bart en Esther Bloemendaal 
het restaurant over en veranderden de 
naam in Brasserie Zypendaal. In de over-
name was het recept voor de appeltaart 
inbegrepen.
Henk Donkers

In 1984 poseerden Theo en Cootje voor 
een artikel in Wijkcontact ter gelegen-
heid van de (her)opening van hun res-
taurant Trianon.

Mondkapjes Made by Estrella
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Snoeien doet bloeien

Pollendal 1, 6816 RE Arnhem (06) 42 11 86 32
Info@klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

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

KADOWINKEL

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

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: 

40 jaar wijkvereniging

De eerste jaren

 O
p 29 mei 1980 bellen drie 
heren uit het Burgemees-
terskwartier  – Frits de 
Nerée tot Babberich, Ge-
rard van der Togt en Dick 

van Aalten - aan bij Notariskantoor Don-
ders aan de Velperbuitensingel. Zij ko-
men daar om ten overstaan van de ma-
gistraat de oprichtingsakte met statuten 
te ondertekenen van de ‘Wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier en omstreken’, 
destijds afgekort als WBK. Van dit trium-
viraat leeft alleen Dick van Aalten nog. 
Hij woont nog steeds in onze wijk en is 
momenteel nog actief als voorzitter van 
de Commissie Leefomgeving. De Nerée 
overleed in 1996 en Van der Togt in 2019. 

De toevoeging ‘en omstreken’ in de 
naamgeving van de wijkvereniging doet 
nu wellicht wat vreemd aan. Ze is te ver-
klaren uit het feit dat De Penseelstreek, 
de wijkvereniging van Hoogkamp, Ster-
renberg en Gulden Bodem, toen nog 
niet bestond en wijken destijds minder 
scherp werden afgebakend. De wijkver-
eniging had leden, ook bestuursleden 
en zelfs voorzitters, buiten de strikte op 
postcodes gebaseerde begrenzing van 
het Burgemeesterskwartier. Toen 17 

jaar later De Penseelstreek werd opge-
richt, mochten zij gewoon lid blijven. De 
meeste leden buiten het Burgemeesters-
kwartier wonen in aanpalende straten als 
Vermeerstraat, Rembrandtlaan en Frans 
Halsstraat.

De Nerée is de geestelijk vader van de 
wijkvereniging. Het gezin De Nerée tot 
Babberich – de Vos van Steenbergen 
(beiden van adel) was in 1977 in de Bur-
gemeesterswijk komen wonen. Daarvoor 
woonde het gezin in het imposante Huis 
Babberich (ook wel Kasteel Babberich 
genoemd) te Babberich bij Zevenaar. 
Omdat hun kinderen het huis uit waren 
en het grote huis echt veel te groot werd, 
besloten ze naar de stad te verhuizen. 
Ze streken neer in de Röellstraat 3, in 

een veel kleiner maar nog steeds heel 
groot huis. 

Ongelooflijk actief
Het echtpaar De Nerée tot Babberich 
– de Vos van Steenbergen was kleurrijk 
en ongelooflijk actief. Frits (1915) had 
een rijke internationale carrière ach-
ter de rug. Zo was hij secretaris-gene-
raal van de EGKS (Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal, de voorlo-
per van EEG), de Commissie tot op-
richting van de EEG en het Europees 
Parlement geweest. Ook bereidde hij 
de Wereldtentoonstelling in Montreal 
(1967) mee voor waarvoor hij een jaar 
in de Frans-Canadese stad woonde en 
vier jaar op en neer pendelde. Maar de 
‘altijd in stemmige kledij door de wijk 
flanerende jonkheer’ (aldus een stukje 
in de wijkkrant) hield zich na zijn inter-
nationale loopbaan evengoed bezig met 
provinciale en lokale politiek als lid van 
de Provinciale Staten en de Arnhemse 
gemeenteraad (D’66). En daarnaast ver-
vulde hij functies in maatschappelijke 
organisaties, van de Ekologische Kring-
loop Stichting (voorzitter) en het Gra-
fisch Centrum (voorzitter) tot Stichting 

Jonkheer Frits de 
Nerée tot Babberich 
is de geestelijk 
vader van de 
wijkvereniging.

Veertig jaar geleden werd onze wijkvereniging opgericht. 
Wie namen het initiatief en waarom?

Uit de geschiedenis van de wijkvereniging

Koninginnedag 1981 in 
het Artilleriepark

Aanleg fietscrossbaan in het 
Artilleriepark door jongeren uit 
de wijk in de lente van 1982

Wedstrijd bij de opening van de 
fietscrossbaan op 1 mei 1982
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Gelderse Kasteelen (bestsuurslid) en de 
Koninklijke Nederlandse Motorsport-
bond (adviseur) die nog steeds in onze 
wijk kantoor houdt. 

Zijn vrouw Johanna (1920) bestierde 
het grote huis (met twee huurders van 
wie er één muziekles gaf in het pand), 
gaf spoedcursussen Frans en Nederlands 
in een talenpracticum en was gediplo-
meerd piloot van luchtballonnen. Sa-
men nodigden ze op gezette tijden ver-
tegenwoordigers van links en rechts uit 
op thee en witte wijn om vrijelijk te dis-
cussiëren over allerlei belangwekkende 
maatschappelijke onderwerpen. Jonk-
heer en ex-minister Mauk de Brauw, on-
der wiens leiding tussen 1981 en 1984 
de Brede Maatschappelijke Discussie 
(BMD) over het energiebeleid (met na-
me kernenergie) plaatsvond, was er eens 
te gast. Mogelijk speelde het feit dat de 
straat vernoemd was naar de familie 
van zijn vrouw ( jonkvrouw Anna Maria 
Röell) een rol bij de acceptatie van de 
uitnodiging.

Kantoren en sexinrichtingen
Waarom nam het echtpaar De Nerée 
het initiatief tot een wijkvereniging? De 
Nerée had in de krant gelezen dat er 
een voorbereidingsbesluit in de maak 
was om te komen tot een bestemmings-
plan voor het Burgemeesterskwartier en 
de Transvaalbuurt. Daarin zouden mo-
gelijkheden en beperkingen voor ruim-
telijke ontwikkelingen worden vastge-
legd. Op dat moment bestond er hele-
maal geen bestemmingsplan. Daardoor 
kon er bijvoorbeeld geen halt toegeroe-
pen worden aan de ‘verkantorisering’ en 

‘verzakelijking’ van de wijk. In veel grote 
panden die voorheen als woonhuis ge-
bruikt werden, vestigden zich kantoren, 
wat de leefbaarheid van de buurt aan-
tastte. Sommige van die panden waren 
inmiddels gekraakt zoals het Katshuis. 
Ook werden er woningen afgebroken 
voor de nieuwbouw van kantoren zoals 
het Rijkskantorengebouw aan de Pels 

Rijckenstraat en het Ohra-kantoor in 
de Van Pallandtstraat. 

In sommige grote panden vestigden 
zich ook ‘sexinrichtingen’. In de Van 
Lawick van Pabststraat waren er twee 
die ’s avonds en ’s nachts voor overlast 
zorgden. Wijkbewoners vreesden dat het 
Burgemeesterskwartier dezelfde kant op 
zou gaan als het Spijkerkwartier. 

luidsbelasting van 72 dB. Al het vrachtver-
keer ging toen nog dóór de stad in plaats 
van eromheen. Panden aan deze route 
werden zwart van de roetuitstoot. 

Ten slotte werden ook de parkeerpro-
blemen steeds groter door de verkanto-
risering (medewerkers kwamen per auto 
naar hun werk), het toenemend autobezit 
van wijkbewoners (steeds meer gezinnen 
hadden twee auto’s), de parkeerdruk die 
uitging van het Diaconessenhuis (mede-
werkers en bezoekers)  en feit dat men-
sen die met de trein naar hun werk in de 
Randstad gingen hun auto in onze wijk 
parkeerden. 

Beïnvloeding
Er speelden kortom nogal wat ontwikke-
lingen die de woonfunctie en het woon-
genot in onze wijk aantastten. Bewoners 
mochten volgens De Nerée dat niet over 
hun kant laten gaan. Hij sprak er in 1978 
al over met de toenmalige wethouder De 
Jong. Die gaf hem te verstaan dat, ‘als men 
vanuit de wijk wilde komen tot enige be-
invloeding van de algemene gang van za-
ken, men moest zien te komen tot de vor-
ming van een vereniging die de bewoners 

zou kunnen vertegenwoordigen in onder-
handelingen met de gemeente’. Zo’n ver-
eniging zou volgens de wethouder op een 
gewilliger oor kunnen rekenen dan afzon-
derlijke wijkbewoners.

De Nerée wist enkele geïnteresseerde 
wijkbewoners bij elkaar te krijgen, be-
legde vergaderingen in Trianon (nu Bras-
serie Zypendaal) en nodigde sprekers uit 
om wijkbewoners te informeren over al-
lerlei ruimtelijke-ordeningskwesties. Sa-
men met zijn vrouw stopte hij in alle brie-
venbussen papiertjes met een oproep een 
wijkvereniging te beginnen. 

Bestuur
Zelf benaderde De Nerée Dick van Aalten 
(32) en Gerard van der Togt (41) met de 
vraag of ze met hem een voorlopig be-
stuur wilden vormen. Van Aalten was ar-
chitect en werkzaam bij een stedenbouw-
kundig adviesbureau, woonde sinds 1976 
met twee jonge dochters in de wijk en 
maakte zich zorgen over de eerder ge-
noemde ontwikkelingen in de wijk. Een 
goed bestemmingsplan kon ongewenste 
ontwikkelingen volgens hem voorkomen. 
Van der Togt woonde sinds begin jaren ’70 
met zijn drie zoons tegenover het Artille-
riepark en had een fysiotherapiepraktijk 
aan de Zijpendaalseweg. Gedrieën onder-
tekenden zij op 29 mei 1980 de oprich-
tingsakte met statuten bij notaris Donders 
en vormden ze het eerste (voorlopige) be-
stuur van de wijkvereniging. 

Later, op 27 augustus, werd dit via de-
mocratische besluitvorming in de eerste 
ledenvergadering bekrachtigd en werd het 
bestuur uitgebreid tot zeven leden. Van 
der Togt (41) werd voorzitter, Wim Bave-

Artilleriepark
Ook was er veel onduidelijkheid over wat 
er zou gaan gebeuren met het Artillerie-
park, een geliefd parkachtig speelgebied 
voor de jeugd uit de wijk. Plannen om er 
een woonwagenkamp van te maken waren 
al eerder gesneuveld na protesten van om-
wonenden. Daarna wilde de gemeente het 
terrein inrichten als stalling voor in be-
slag genomen auto’s, die rijp waren voor 
de sloop of verkeerd geparkeerd stonden. 
Ook waren er plannen voor hoogbouw 
met een mix van bejaardenwoningen en 
sociale huurwoningen voor jongeren. 

Daarnaast speelden er nog zaken als de 
bodemverontreiniging van het Nepro-
materrein aan de Amsterdamseweg en 
de enorme verkeersoverlast. In die tijd 
wurmde zich via Eusebiussingel, Sweerts 
de Landdasstraat, Bouriciusstraat en Am-
sterdamseweg een enorme stroom perso-
nen- en vrachtauto’s door de wijk op weg 
naar Utrecht. In 1985 werden er dagelijks 
12.000 (!) voertuigen geteld met een ge-

Opening speelterrein Artilleriepark, 
1 mei 1982

Paaseieren zoeken in het 
Artilleriepark in 1983

Voor het eerste lustrum in  
september 1985 had de wijk-
vereniging een grote tent in 
het Artilleriepark neergezet, 
maar de opkomst van wijkbe-
woners was teleurstellend. 

Na de bouw van Aerenheem (Haeckstede) op het Artilleriepark werd er een nieuwe speeltuin aangelegd. Die werd in september 
1989 geopend met o.a. een optreden van goochelaar Ranetti, waar de kinderen erg van genoten. Moeders bakten pannenkoeken. 

Uit de geschiedenis van de wijkvereniging

De geestelijk vader van de wijkvereniging en de geestelijk vader van EU op één foto. 
Links jonkheer Frits de Nerée tot Babberich, rechts Robert Schuman op 18 maart 
1958 bij de constituerende vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. 
De Nerée werd daarvan de eerste secretarios-generaal.

De Nerée thuis in zijn huis aan de Röell-
straat

De nieuwe 
wijkvereniging wilde 
ontwikkelingen  
die de woonfunctie 
aantastten 
beïnvloeden.
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gemeentebestuur de wijkvereniging ‘zeer 
serieus’ neemt en deze beschouwt als een 
van de ‘meest representatieve van de stad’.

Er worden ook al succesjes geboekt. 
Het Artilleriepark, toen ook nog wel Ka-
nonnenpark genoemd, wordt geen geas-

falteerde opslagplaats voor weggesleep-
te automobielen. De Nerée, die ook be-
stuurslid was van de parkeergarage aan de 
Langstraat, had ontdekt dat die parkeer-
garage bij lange na niet vol stond. Hij wist 
gedaan te krijgen dat weggesleepte auto’s 
daar gestald zouden worden. Hij maakte 
daarmee twee partijen blij.

Het Artilleriepark bleef voorlopig een 
groene oase. Met hulp van fietsenzaak 
Roelofs werd er voor en door de wijk-
jeugd een fietscrossbaan aangelegd. Ver-
der kwam er een trapveldje, een basketbal-
hoek en speelwerktuigen voor de kleintjes. 
Het geld ervoor komt van de leden van de 
wijkvereniging, een loterij en een rommel-
markt. De functie als speelterrein is soms 
moeilijk te rijmen met de rol als geliefde 
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laar (37, journalist) secretaris en De Nerée 
(66) penningmeester. De andere leden wa-
ren Dick van Aalten (32), Jan van Looke-
ren Campagne (notaris), Jan Kessels ( jour-
nalist, copywriter, docent Publiciteitsleer 
en erevoorzitter van het Gelders Opera- 
en Operette Gezelschap) en Jan Vermeu-
len (27, verkeerskundige bij de Heidemij, 
nu Arcadis). 

De Neréé moest zich al spoedig terug-
trekken omdat hij fractievoorzitter van 
D’66 werd in de gemeenteraad. Dat achtte 
hij onverenigbaar met een bestuursfunc-
tie in de wijkvereniging. Van Lookeren 
Campagne werd daarop penningmeester 
en Marianne van der Meiden (baanloos) 
verving hem in het bestuur. “Al die heren 
met hun banen beslissen maar en doen 
maar”, zei ze bij haar aantreden. “Maar dat 
gaat zo maar niet. Ten slotte zijn er meer 
dan alleen heren geschapen, nietwaar?” 
Maatschappelijk werkster Ans Meex (29) 
verving in 1981 Jan Kessels en steden-
bouwkundige Rudolf Jekel (35) volgde in 
1982 Dick van Aalten op.  

Groene oase
Het bestuur heeft op 31 oktober een ken-
nismakingsgesprek met de wethouders 
Kneppelhout (o.a. verkeer) en Stapel-
kamp (ruimtelijke ordening) en legt bij 
hen op tafel wat er zoal speelt de wijk. 
Een verkeerscommissie onder leiding van 
bestuurslid en verkeerskundige Jan Ver-
meulen gaat meteen aan de gang met een 
verkeerscirculatieplan voor de wijk. Het 
ledental groeit – mede door de brieven-
busactief van het echtpaar De Nerée - in 
no time tot ruim 400 leden. Gemeente-
raadslid De Nerée meldt tevreden dat het 

ren zitten in het volgen en bijsturen van 
ontwikkelingen die de woonfunctie zou-
den kunnen aantasten of juist bevorderen. 
Met name stedenbouwkundige Rudolf Je-

kel maakte daar veel werk van. Hij werd 
de vraagbaak en het geweten van de wijk 
op dit terrein. Samen met anderen gaf hij 
in 1999 de aanzet tot de Toekomstvisie 
Burgemeesterskwartier die richtingge-
vend moest worden voor ruimtelijke ont-
wikkelingen in de wijk. Voor ‘Burgemees-
terswijk bewonderd’, het zilveren jubile-
umboek van de wijkvereniging, fotogra-
feerde hij in 2005 alle huizen in de wijk. 

Maar ook op andere terreinen werd de 
wijkvereniging actief. De bestuursleden 
Bavelaar en Kessels, beiden professio-
neel journalist, zetten het tweemaande-
lijks te verschijnen Wijkcontact op. Het 
werd huis aan huis bezorgd en helemaal 
bekostigd uit advertenties van winkels en 
bedrijven in de wijk. Volgens De Nerée 
was het succes van de wijkvereniging 
‘voor een belangrijk deel te danken aan 
de kwaliteit van het wijkkrantje met z’n 
goede berichtgeving, professionele opzet 
en goede vormgeving, waardoor wijkbe-
woners zich zijn gaan interesseren voor 
het wijkgebeuren.’ 

Ook kwam er al snel een ‘evenementen-
commissie’ (die later opging in de feest-
commissie) die de Sinterklaasintocht en 
Koninginnedag en het paaseieren zoe-
ken in het Artilleriepark organiseerde. 
Momenteel kent de wijkvereniging naast 
het bestuur een redactiecommissie, 
feestcommissie, kunst- en cultuurcom-
missie, commissie leefomgeving, com-
missie duurzaamheid, commissie oude-
ren en een werkgroep themaochtenden. 
Daarin zijn ruim 40 wijkbewoners actief. 
De wijkvereniging is volledig tot wasdom 
gekomen.
Henk Donkers

Onze wijk

Onze wijk is rijk
Aan huizen en kantoren
Hoewel de laatste 
Niet in de eerste horen

Onze wijk is rijk 
Aan braakliggende terreinen
Die voor sloopauto’s en
Beleggers aantrekkelijk schijnen

Onze wijk is rijk
Aan pleinen en straten
Boordevol raceauto’s
Dus, kleine kinderen binnen laten.

Onze wijk is rijk
Aan kleine en grote dieren
Waarvan vooral de laatste 
De stoep vaak mooi versieren

Onze wijk is rijk
Aan afwachtende mensen
Die wij, als wijkvereniging
Zo graag als leden wensen.

H.G. v/d Meijden

» Uit: Wijkcontact, 1e jaargang nr.1 
(februari 1981)

De viering van het tweede lustrum in september 1990 was een groter succes. Er was 
een vrijmarkt voor kinderen en voor de allerkleinsten een draaimolen. Paaseieren zoeken 1992 Koninginnedag 1992 Sinterklaasintocht in 1993

Uit de geschiedenis van de wijkvereniging

Rudolf Jekel

Gerard van der 
Togt

Jan Kessels Jan Vermeulen Ans Meex

Wim Bavelaar Jan van Lookeren 
Campagne

Marjanne van 
der Meijden

Het Artilleriepark 
werd geen 
opslagplaats voor 
weggesleepte auto’s 
maar speelterrein 
voor de wijkjeugd.

hondenuitlaatplek. Destijds nam slechts 
een enkele hondenbezitter een plastic zak-
je mee. Het Artilleriepark was jarenlang dé 
plek voor evenementen als Koninginnedag 
en met Pasen een eierzoekfestijn.

Aerenheem
Toch doken er al snel weer plannen op 
om het Artilleriepark te bebouwen ‘ten 
behoeve van bewoners uit Arnhem-Noord 
die op hun oude dag in dit deel van Arn-
hem willen blijven wonen’.  De omwonen-
den sputterden flink tegen, maar vond de 
wijkvereniging tegenover zich. Die vond 
dat ze een hoger belang moest dienen. En 
was vóór de ‘bouw van eenheden voor 
bejaarden’ door de Humanistische Stich-
ting voor Bejaardenhuisvesting. Dat zou 
volgens het bestuur leiden tot verjonging 
van de rest van de wijk omdat de oude-
re bewoners die naar dit complex – dat 
toen De Haeckstede heette in plaats van 
Aerenheem – zouden verhuizen, ruimte 
voor jonge gezinnen zouden achterlaten. 

Het bestuur was het wel eens met de be-
zwaren van omwonenden tegen de voor-
gestelde bouw: te hoog, te massaal en te 
weinig oog voor parkeerproblemen. Die 
laatste waren al groot door de parkeer-
behoeften van Diaconessenhuis en OLAN 
(opleiding laboratoriumpersoneel waar-
van de practicumlokalen in een gebouw 
op het Artilleriepark gevestigd waren). 
Uiteindelijk zijn de plannen aangepast 
(106 in plaats van 180 wooneenheden) en 
werd Aerenheem gerealiseerd. 

Andere commissies
Verreweg de meeste tijd en inspanningen 
van de wijkvereniging gingen de eerste ja-
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Hij vond voor ons een andere woning aan 
de Burgemeester Weertsstraat nr. 36. Zijn 
eigen huis liet hij ingrijpend modernise-
ren. De serre aan de zijkant werd ver-
vangen door een moderne aanbouw, 
de veranda werd afgebroken en aan de 
voorkant kwam in de plaats van de ho-
ge vensters met groene luiken een groot 
raam. Aan de rechterkant kwam een lage 

aanbouw. Daardoor veranderde het aan-
zicht van het huis drastisch. Wilma: “De 
eigenaar deed dat waarschijnlijk in navol-
ging van zijn buren. Die waren aanhan-
gers van de nieuwe, strakke Piet Hoef-
slootstijl en hadden hun huis al eerder 
grondig laten verbouwen. De buurt vond 
het een schande maar ja…. zo ging dat 
toen, in de jaren zestig.”  

 W
ilma is in 1950 geboren 
in de Anajah kraam-
kliniek aan de Amster-
damseweg.  Het gezin 
Reijmes woonde toen 

in het benedenhuis aan de Zijpendaal-
seweg nr. 63. Wilma heeft  er mooie 
herinneringen. “Achter het huis zat een 
prachtige veranda die uitkwam in de tuin. 
Daar hadden we twee tortelduiven. We 
hadden ook een schildpad, twee kat-
ten en een hond. In de serre aan de zij-
kant had ik mijn legoverzameling. Daar 
was ik helemaal gek van. Van mijn zak-
geld kocht ik regelmatig een doosje le-
gosteentjes voor een gulden bij Roelofs 
aan de Van Nispenstraat, die toen naast 
fietsen ook speelgoed verkocht.” Ze ging 
naar de Montessorikleuterschool aan 
de Zijpendaalseweg (nu tandartspraktijk 
Raktoe) en de openbare lagere school 
aan het Tamboersbosje, waar ook de 
beroemde filmster Audrey Hepburn op 
school heeft gezeten. Daarna bezocht ze 
De Mariëndaal ULO in het witte gebouw 
aan de Van Gooijenstraat, waar nu een 
basisschool is gevestigd. 

Piet Hoefslootstijl
Op haar 13e verhuisden Wilma en haar 
ouders. “De eigenaar van ons huurhuis 
aan de Zijpendaalseweg wilde er zelf 
gaan wonen. Het was zijn geboortehuis. 
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Herinneringen van wijkbewoners (1)

Wilma Reijmes: ‘Ik heb op vier adressen in de wijk gewoond’
Je zou een aardige 
wandeling door de 
Burgemeesters wijk 
kunnen uitstippelen 
aan de hand van de 
woongeschiedenis 
van Wilma Reijmes. 
Inclusief haar huidige 
adres woonde ze op 
vier verschillende 
adressen in de wijk. 
Haar herinneringen 
laten zien hoe het 
Burgemeesterskwartier 
veranderde.  

‘Tamboersbosjesschool’ (officieel ‘open-
bare school nr.21’) in het driehoekje 
Brantsenstraat, Bouriciusstraat en Am-
sterdamseweg. Het Tamboersbosje was 
in de 19e eeuw een exercitieplaats voor 
militairen en lag op een driehoekig ves-
tingwerk. In 1917 werd hier een school 
gebouwd die in 1927 werd uitgebreid 
met een extra vleugel. In 1953 trok hier 
de Dr. P.C.M. Bosschool voor slechtho-
rende kinderen in vanwege de nabijheid 
van het station. Veel leerlingen kwamen 
van buiten Arnhem met het openbaar 
vervoer naar school. Die kreeg in 1964 
het hele gebouw, nadat de lagere school 
vertrokken was naar de Pieter Brueghel-
school en de school was uitgebreid met 
een ULO. In 1994 verhuisde de Dr. Bos-
school naar de Hommelseweg. In 1999 
werd het gebouw afgebroken. In 2019-
2020 verrees hier het nieuwe hoofdkan-
toor van Hoogwegt.

Kraamkliniek 
Anajah aan de 
Amsterdamseweg 
waar Wilma Re-
ijmes ter wereld 
kwam. In 1959 
werd het een ver-
pleeghuis voor 
ouderen. De ge-
bouwen hebben 
in 1972 plaats ge-
maakt voor het 
kantoor waar mo-
menteel Arcadis 
in gehuisvest is.

Montessori kleuterschool 
aan de Zijpendaalseweg.

Wilma Reijmes voor het 
huis aan Zijpendaalseweg 
63 waar ze tot haar 13e 
woonde.

Wilma’s opa had een garage op de Am-
sterdamseweg, op de plek waar nu het 
CITO-gebouw staat. Garage Reijmes 
stond bekend als “de boxengarage”, van-
wege de lange rij garageboxen achter 
het pand,  te bereiken via een naastge-
legen poort. Haar vader volgde in opa’s 
voetsporen en begon een autoverhuur-
bedrijf annex garage in de Burgemees-

ter Weertsstraat. Dat was in die tijd een 
lucratieve business: de meeste mensen 
konden nog geen eigen auto betalen, 
maar huurden er af en toe eentje. De 
Burgemeester Weertsstraat vormde toen 
een bedrijvig stukje Burgemeesterswijk. 
Wilma: “Onder de bovenwoning waar 
wij woonden zat melkhandel Sieper-
man. Daar tegenover op nr. 21 had mijn 

vader zijn garagebedrijf, met een ben-
zinepomp voor de deur. Aan het eind 
van de straat in het pand van La Canette 
was toen de winkel van de firma Hup-
kes, een supermarkt avant la lettre. Aan 
de overkant zat een groenteboer; dat 
werd later een bloemenwinkel.”

300 meter
Wilma verliet als jongvolwassene de 
Burgemeesterswijk  – en Arnhem - om 
er bijna 25 jaar later weer terug te ke-
ren. En wel op het Burgemeestersplein 
nr. 26, waar ze introk bij haar man Wer-
ner Kaatee. Dat huis is het buurhuis van 
waar ze als kind woonde. De herintrede 
in de Burgemeesterswijk beviel zo goed 
dat Wilma een aantal jaren later toen 
het echtpaar kleiner wilde gaan wonen 
als voorwaarde stelde dat het nieuwe 
onderkomen niet verder dan 300 me-
ter van hun toenmalige huis mocht zijn. 
Ze kwamen terecht in de bovenwoning 
aan de Van Lawick van Pabststraat nr. 
62, het pand waar jarenlang de drogis-
terij en woning van Wiebe Verpoorten 
gevestigd waren. “Werner heeft de af-
stand nagemeten door met de auto van 
het ene huis naar het andere te rijden. 
Het was precies 300 meter”. En op die 
plek wonen ze nog steeds, met veel ple-
zier.       
Loes Meeuwissen
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 O
p de hoek van de Van Pal-
landtstraat en de Van Lawick 
van Pabststraat staat een mo-
numentaal pand dat ooit ge-
kraakt is. Bij mij en mijn bu-

ren staat het bekend als studentenwoning. 
Maar wonen er wel studenten en werkt de 
historie als kraakpand nog door? Hoog tijd 
om poolshoogte te nemen. Net voor de 
coronacrisis heb ik daarover een gesprek 

met Harm van der Burgt (grafisch ontwer-
per), Rosanne Raaijman (boominspecteur) 
en Joost Teunissen (onderwijsassistent). 

Fijne woonplek
In Wijkcontact van april 1981 deden de 
toenmalige bewoners, ex-krakers, verslag 
van hun geslaagde poging om het huis om 
te toveren van een kantoor naar een ver-
blijf voor woongroepen. In 1980 werd het 

verbouwd. In 2018 is het huis opnieuw ge-
renoveerd. 

Het pand heeft twee voordeuren. Joost: 
“We weten niet of het ooit één huis ge-
weest is dat later gesplitst is of dat het van 
origine twee huizen waren die later sa-
mengevoegd zijn. De twee grote trappen 
doen het laatste vermoeden.”

Je woont hier op kamers. Ook na de 
laatste verbouwing heeft het huis geen 
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zelfstandige appartementen. Elke ver-
dieping beschikt over één gezamenlij-
ke keuken en twee douches. Harm: “De 
meeste mensen hebben toch geen 9-5 
ritme; daardoor komt het weinig voor dat 
je moet wachten als je onder de douche 
wilt.” Rosanne: “Voor mij is het belang-
rijk dat we gezamenlijkheid hebben: een 
praatje maken of samen eten. We heb-
ben in de tuin een cocktailbar gebouwd 
en houden regelmatig tuinfeesten; heel 
gezellig.”

Harm: “Het wordt steeds leuker hier in 
huis. Ik tref hier vrienden met dezelfde 
mindset. Het is een leuke plek als je ge-
zamenlijkheid niet schuwt. De huurprijs 
(maximaal € 350) maakt het ook aantrek-
kelijk. Zo hoef je niet perse 60 uur per 
week te werken of kun je je buitenshuis 
een studio voor je creatieve werk veroor-
loven. Bovendien is de wijk een warm bad 
waar je niet meer uit wilt. Je loopt zo het 
park in; je zit centraal en toch is er rust 
en hoor je de vogels.” Joost: “Ik vraag me 
zelfs weleens af of het niet te luxe en te 
rustig is voor mijn levensfase.”

Verbouwing 
Krakersgroep De Loper ‘veroverde’ het 
pand op 3 december 1976. Het stond 
toen al meer dan een jaar leeg. De krakers 
noemden het pand ‘Huize Van Pallandt’ 
maar die naam leeft niet meer. Harm, on-
der gelach van de andere twee: “Wij aan 
deze kant noemen het pand ‘Koning Pal-

landt’ maar de bewoners aan de Van La-
wick van Pabstkant zijn het daar natuurlijk 
niet mee eens.”

De huidige bewoners schatten in dat er 
na die verbouwing in 1980 niet veel ver-
anderd is tot een nieuwe verbouwing in 
2018; wel kreeg de buitenkant regelmatig 
een schilderbeurt. Hoofddoel van de ver-
bouwing in 2018 was om het pand goed 
te isoleren. Rosanne: “Het was een stress-
volle periode. Vooraf waren we akkoord.
We zagen ook wel dat het pand toe was 
aan een opknapbeurt. De buitenmuren 
zijn geïsoleerd; ook is er dubbelglas ge-
plaatst en voorzetramen voor het glas-in-
lood. Het vreemde is wel dat het in mijn 
kamer sinds de verbouwing kouder is; het 
tocht meer.”

De bewoners moesten tijdens de ver-
bouwing enkele weken hun kamer verla-
ten en kregen een tijdelijke woonruimte. 
Harm: “Dat zou een maand duren maar 
het werden er twee. Het was voor de bou-
wers een hels project. Terwijl het hier uit-
liep moesten zij eigenlijk al weer aan een 
volgende verbouwing beginnen. Dan lag 
het hier stil.” Rosanne: “Toen we al weer 
terug waren liepen er soms onaangekon-
digd bouwvakkers binnen die nog wat 
af moesten maken. Dan kwam je uit de 
douche met alleen een handdoek om en 
liep je zo’n man tegen het lijf.” Joost: “Ik 
ging naar een trouwerij met een pak aan, 
stapte uit mijn deur en kreeg onverwacht 
een wolk gips over mij heen. De com-

40 jaar wijkvereniging

Saamhorig 
wonen in  
een voormalig 
kraakpand

Toen de wijkvereniging in 1980 ontstond kende 
onze wijk veel kraakpanden. Sommige zijn 
ontruimd, andere zijn geschikt gemaakt voor 
groepsbewoning. Zoals Huize Van Pallandt.

De gemeente wilde 
het kraakpand 
kopen op voor-
waarde dat er 
appartementen voor 
jongeren in kwamen 
en de krakers 
eruit gingen.

Toen het pand in decem-
ber 1976 gekraakt werd, 
stond het al meer dan een 
jaar leeg. Daarvoor had ac-
countantskantoor Bose er 
in gezeten. Het was daarna 
verhuurd aan een ander ac-
countantskantoor maar dat 
trok er niet in. De eigenaar 
wilde het pand laten ont-
ruimen, maar daar zag de 
politie vanaf. Omdat er in die 
tijd een schrijnend gebrek 
was aan jongerenhuisvesting 
wilde de gemeente het pand 
in 1978 wel kopen, maar dan 
op voorwaarde dat er ‘Van-
Dam-eenheden’ in gemaakt 
zouden worden (kleine ap-
partementen met een eigen 

wc, douche en keukenblok 
zonder gemeenschappelijke 
voorzieningen en bedoeld 
voor jongeren; ze waren ver-
noemd naar Marcel van Dam, 
de PvdA-staatssecretaris 
van Volkshuisvesting uit het 
kabinet Den Uyl). Bovendien 
zouden de krakers plaats 
moeten maken voor jongeren 
die op wachtlijsten stonden. 
De krakers wilden er echter 
als groep mét gemeenschap-
pelijke voorzieningen blijven 
wonen. Daarop zette de 
gemeente een gerechtelijke 
procedure in gang om het 
pand te ontruimen. Dat zou 
gebeuren als de krakers op 
31 september 1979 niet ver-

trokken waren. Twee dagen 
daarvoor kocht Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten 
het pand voor f375.000,- en 
maakte het voor eenzelfde 
bedrag geschikt voor groeps-

bewoning. Voor elk van de 
drie etages kwamen er twee 
wc’s, twee douches en één 
keuken.De verbouwing begon 
op 1 april 1980 en duurde een 
half jaar.

Ontruiming voorkomen

‘Huize Van Pallandt’ sierde in de jaren 
’80 het affiche van het LOK, het Lande-
lijk Overleg Krakersgroepen.

Hoek aan de Van Lawick van Pabst-
straat, april 2020. FOTO HENK DONKERS

Krakerspand ‘Huize Van Pallandt’ in 1981
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municatie en planning waren gebrekkig. 
Symbolisch is dat de Dixi (mobiel che-
misch toilet red.) nog heel lang voor de 
deur stond. Daar kon de postbode soms 
dankbaar gebruik van maken. We hebben 
een juridische klacht ingediend.”

Harm: “Het resultaat heeft positieve 
kanten maar het is wel zo goedkoop mo-
gelijk gedaan en sommige dingen die bin-
nen nodig waren zijn niet aangepakt. Er 
zijn wel nieuwe radiatoren geplaatst, de 
badkamers en toiletten zijn vernieuwd 
en in de keukens zijn enkele aanpassin-
gen doorgevoerd.” Joost: “Helaas zijn de 
mooie oude profieldeuren vervangen 
door gladde, brandbestendige deuren.” 
Alle drie vinden zij het heel jammer dat de 
vloeren in het trappenhuis en in de keu-
kens niet onder handen zijn genomen. Die 
waren al in slechte staat en de bouwers 
hebben nog meer kapot gemaakt.

Brandalarm
Een echte woongroep, het ideaal van de 
krakers, voelen de bewoners zich niet. 
Joost: “De term ‘woongroep’ is bij ons 
een beetje besmet. Vroegere bewoners 
oefenden namelijk druk uit om persé een 
‘woongroep’ te zijn. Toen die verkasten 
werd het onderlinge contact meer ont-
spannen. We hebben het allemaal best 
druk en geen behoefte aan gedwongen 
contact.”

Rosanne: “Met oud en nieuw organi-
seerden we een groot feest: ‘Find your in-
ner garden’. Er waren wel 100 mensen. We 
hadden het trappenhuis mooi ingericht, 
overal spiegels opgehangen. Het was een 
groot succes. De dag erna gebruikte ik bij 
het schoonmaken bleekwater. Een meisje 
dacht dat ze gas rook en belde meteen 
de brandweer. Binnen de kortste keren 
stonden er negen brandweermannen voor 
de deur en moesten wij allemaal het pand 

Huis en bewoners
Woningcorporatie Mooiland is eige-
naar van het pand. Het huis heeft 16 
kamers. Er wonen nu elf vrouwen en 
vijf mannen. De bewoners zijn eind 
twintigers, begin dertigers.Zij zijn 
geen student. Iedereen heeft een 
baan, meestal als zzp-er. Wel zijn de 
meesten als student binnengeko-
men. Veel zaten op Artez. Er wonen 
grafisch ontwerpers, dansers, thea-
termakers, fotografen. Het danscol-
lectief ‘Arnhemse meisjes’ is hier 
ontstaan. Er is weinig doorstroming; 
veel bewoners bevalt het zo goed 
dat ze lang blijven.

verlaten, ook de mensen die nog in bed 
lagen. Uiteindelijk bleek er niets aan de 
hand; waarschijnlijk heeft ze het bleekwa-
ter geroken. Was ook wel weer hilarisch.’

Saamhorigheid 
Harm: “We zitten hier niet, zoals de vroe-
gere krakers, met één gezamenlijke ideolo-
gie. Maar de saamhorigheid, het delen past 
wel heel erg bij de bewoners van dit huis.”

Concrete plannen om te verhuizen heb-
ben Harm, Rosanne en Joost nog niet. 
Ooit zal het er wel van komen: met je 
partner een eigen huis betrekken. Maar 
dan zullen zij de saamhorigheid wel mis-
sen, die het wonen in Koning Van Pallandt 
zo bijzonder maakt.
Ida Bontius

‘De term 
‘woongroep’ is 
bij ons een 
beetje besmet’

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

V.l.n.r: Rosanne Raaijman, Harm van der Burgt en Joost Teunisssen, drie van de zes-
tien bewoners FOTO HENK DONKERS

Vanwege privé omstandigheden gaan we verhuizen 
en sluit Audreys Beauty Salon medio 2020. 

Wij bedanken alle klanten van de Salon voor 
het vertrouwen in de afgelopen jaren.
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 H
et eerste bestuur van de 
wijkvereniging was er in 
1980 zeer van doordrongen 
dat een goede communica-
tie in en met de wijk belang-

rijk was. Er waren allerlei ontwikkelin-
gen gaande die de woonfunctie van de 
wijk bedreigden zoals verkantorisering, 
parkeer- en verkeersoverlast, sexinrich-
tingen, Neproma-terrein, Artilleriepark 
en hondenpoep. Aan deze  ‘hete hang-
ijzers’ probeerde de wijkvereniging wat 
te doen. Daarvoor was draagvlak nodig 
in de wijk, betrokkenheid en een gevoel 
van onderlinge verbondenheid (sociale 
cohesie). Een sterke identificatie en 
hechting met de wijk (in jargon place 
attachment) of een echt Burgemees-
terswijk-gevoel ontbrak. De afwezig-
heid van een wijkcentrum, scholen en 
verenigingen waren daar mede debet 
aan. Daarvoor moesten wijkbewoners 
de wijk uit. De Burgemeesterswijk was 
meer een verzameling huizen dan een 
gemeenschap van mensen.

Voor draagvlak, sociale cohesie, be-
trokkenheid en een Burgemeesters-
wijk-gevoel is het nodig dat mensen 
geïnformeerd zijn over ontwikkelingen 
in de wijk en hun wijk beter leren ken-
nen. Daarom wilde het bestuur een ei-
gen wijkkrant. Dat kreeg – bij gebrek 
aan beter - voorlopig de naam Wijkcon-
tact. De twee journalisten in het bestuur, 
Wim Bavelaar en Jan Kessels, namen de 
taak op zich om dit contactorgaan van de 
grond te tillen.

Geen subsidie
Gemakkelijk was dat niet, want er waren 
aardig wat kosten mee gemoeid en veel 
contributie-inkomsten had de wijkver-
eniging nog niet. Daarom vroeg de wijk-
vereniging voor het jaar 1981 subsidie 
aan bij de gemeente. Alle wijkkranten 

hadden immers recht op een bijdrage 
uit de gemeentekas. De aanvraag kwam 
echter te laat en bovendien was het sub-
sidiepotje voor wijkkranten al leeg. Voor 
1982 werd er opnieuw subsidie aange-
vraagd, maar nu werd de aanvraag af-
gewezen omdat de gemeente moest 
bezuinigen en strenger moest selecte-
ren. Het Burgemeesterskwartier ver-
keerde hoegenaamd niet in een ‘ach-
terstandssituatie’ en zou de kosten van 
een wijkkrant zelf wel kunnen dragen. 
Dankzij een succesvolle advertentie-
werving onder winkeliers en bedrijven 
in de wijk werden de materiaalkosten 
gedekt. Drukkerij Roelofs, destijds ge-
vestigd in de kelder onder de huidige 
fietsenzaak, bracht geen arbeidskosten 
in rekening. Zo kon het eerste Wijk-
contact verschijnen in februari 1981, 
negen maanden na de oprichting van 
de wijkvereniging. Toen daarna ophef-
fing dreigde doneerden wijkbewoners 

De wijkkrant 
moest voor een 
Burgemeesterswijk-
gevoel zorgen.

39 jaar Wijkcontact

Van zwart-wit blaadje tot 
full color wijkmagazine

De wijkvereniging  bestaat al 40 jaar, maar Wijkcontact is pas net aan 
zijn 40e jaargang begonnen. Een korte geschiedenis van het blad.

na een oproep spontaan 1.600 gulden 
voor de jaargang 1982.

Prijsvraag
In het eerste nummer werd meteen een 
prijsvraag uitgeschreven voor een nieu-
we naam. De heer J. van Maanen stuur-
de een lijst in van maar liefst 34 namen, 
geïnspireerd op of rond het begrip ‘bur-
gemeester’. Maar naar het oordeel van 
de redactie zat er geen betere naam bij 
dan Wijkcontact. De naam bleef daarom 
gehandhaafd. Na deze eerste keer werd 
herhaaldelijk dezelfde prijsvraag uit ge-
schreven, maar telkens met hetzelfde re-
sultaat.

Lof
De eerste jaargangen zagen er door de 
inzet van Bavelaar en Kessels professio-
neel uit. Volgens de geestelijk vader van 
de wijkvereniging en gemeenteraadslid, 
Frits de Nerée tot Babberich, was het 
succes van de wijkvereniging ‘voor een 
belangrijk deel te danken aan de kwali-
teit van het wijkkrantje met z’n goede be-
richtgeving, professionele opzet en goede 
vormgeving, waardoor wijkbewoners zich 
zijn gaan interesseren voor het wijkge-
beuren. Wijkcontact behoort tot de bes-
te, is zo niet de beste van heel Arnhem.’

Te mooi, te professioneel
Behalve lof en waardering vanwege het 
professionele karakter kwam er toen, en 
ook later,  kritiek. Het blad zou ‘te mooi, 
te professioneel’ zijn en ‘het taalgebruik 
te weinig toegankelijk’. Daardoor ‘durven 
te weinig wijkbewoners stukjes in te stu-
ren, bevreesd als ze zijn voor de meedo-
genloze correctiestrepen van de redactie.’ 
Een ‘simpel gestencild blaadje’ zou ‘veel 
meer aanspreken dan het keurige druk-
werk van Wijkcontact’. Later verschenen 
er inderdaad jaargangen die er ongeveer 

Wim Bavelaar en Jan Kessels, de grond-
leggers van Wijkcontact.
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bestuur, verslagen van vergaderingen, 
persberichten van Bezoekerscentrum 
De Watermolen, en artikelenseries van de 
apotheker (‘Pillenpraat’) en de tandarts.

Daar staan ook jaargangen tegenover 
met veel interessante interviews met 
wijkgenoten (‘Onze mensen’, ‘Nieuwe be-
woners’. ‘Bijzondere beroepen’), columns 
(van Kees Crone, Tara Ubachs, Maarten 
van IJzer), gedichten ( Jos Pauw) en re-
levante ontwikkelingen in de wijk (sta-
tionsplannen, herinrichting van de wijk 
in het kader van BuitenGewoon Beter, 
wijkcentrum De Bakermat) en series over 
straten, de naamgevers van de straten, 
monumentale panden (‘Wonen in een 
rijksmonument’), oude kaarten (‘Onze 
wijk op oude kaarten’), oude auto’s en 
hun bezitter (‘Blikvangers’), schrijvers  en 
duurzaamheid. 

In het algemeen is de aandacht voor 
mensen enorm toegenomen en het be-
lang van beeldmateriaal. Wijkcontact is 
uitgegroeid van een zwart-wit blaadje 
van 16 pagina’s tot een full color wijk-
magazine van 32 pagina’s. En net als in 
het begin heeft het blad een redactie van 
journalisten en een professionele vorm-
gever. Of Wijkcontact nog steeds tot de 
beste wijkkranten van Arnhem behoort 
of de beste is, aldus De Nerée tot Bab-
berich over de eerste jaargangen, is aan 
anderen om te bepalen.
Henk Donkers

zo uit zagen, overigens met vrij weinig 
stukjes door wijkbewoners. Redactiele-
den en enkele vaste medewerkers lever-
den de meeste kopij.

De eerste redactie van Bavelaar en 
Kessels had echter geen zin in een ‘sim-
pel gestencild blaadje’. ‘Als je een krant-
je wilt maken, zoek je naar mensen die 
daar iets van weten, zoals een drukker, 
een grafisch vormgever en twee journa-
listen’, schreef de redactie in juni 1984. 
Met het soms te ambtelijke taalgebruik 
was de redactie het wel eens. ‘De volle-
dige opneming van bezwaarschriften te-
gen bestemmingsplannen is allesbehal-
ve journalistiek bevredigend. Dergelijke 
ambtelijke verhalen moeten in leesbare 
stuff worden ‘vertaald’’, aldus de redac-
tie. ‘Maar voor te ver gaande versimpe-
ling voelt ze weinig. Gewoon alledaags 
Nederlands is haar devies.’ Toen Bave-
laar verhuisde naar het westen van het 
land en Kessels zich terugtrok vanwege 
zijn leeftijd en enkele jaren later over-
leed, verloor Wijkcontact een belangrijk 
stuk bezieling.

Magazine 
Ik heb alle 221 nummers van Wijkcontact 
doorgebladerd. De kwaliteit golft nogal 
op en neer. Er zijn hele series jaargangen 
dat het blad er ronduit saai uitzag met 
kolommen tekst zonder afbeeldingen en 
gevuld werd met mededelingen van het 

De achterpagina
Vanaf 2010 veranderde de Achterpagina. Marijke Bruin maakte daarvoor themati-
sche fotocollage’s, eerst in zwart-wit, later in kleur. Voor elke achterpagina zocht 
ze een passende uitspraak van Loesje, dat ooit in onze wijk ontstaan is. Vanaf 2016 
verzorgde Johan Bosveld de achterpagina

Eerste nummer van Wijkcontact (febru-
ari 1981). Van de eerste (1981) tot en 
met de zesde jaargang (1986) stond er 
voornamelijk tekst op de cover.      

Van de zevende (1987) tot en met de ze-
ventiende jaargang (1997) sierden pen-
tekeningen van Dick Caderius van Veen 
de cover. Dick Caderius maakt er maar 
liefst 62. Voor de jaargangen vanaf 2015  
maakte hij voor elk nummer een teke-
ning voor de rubriek ‘Verliefde kijk op 
de wijk’.

Van de achttiende (1998) tot en met de 
eenentwintigste jaargang (2001) ston-
den er foto’s van huizenrijen van foto-
studio Dick Hetjes op de cover.

Voor de 22e jaargang (2002) kwam fo-
tograaf Fred van den Brink met een no-
viteit. De digitale fotografie was uit zijn 
kinderschoenen gegroeid en het werd 
mogelijk om met de computer foto’s 
naadloos aan elkaar te plakken (stit-
chen). Dat deed Fred met foto’s uit de 
wijk. Het computerprogramma dat hij 
ervoor gebruikte moest toen nog an-
derhalf uur rekenen op zo’n foto. 

Voor de 23e en 24e jaargang maakte 
hij foto’s van wijkbewoners in hun om-
geving. Voor het eerst stonden er dus 
personen op de cover tegelijk met het 
nieuwe logo van de wijkvereniging (‘het 
oog’), ontworpen door Nico Meeuwsen. 
In het lustrumjaar 2005 fotografeerde 
Rudolf Jekel alle huizen en andere bij-

zonderheden in de wijk voor het lus-
trumboek ‘Burgemeesterswijk bewon-
derd’. Zijn foto’s kwamen in dat jaar op 
het omslag. In de jaren erna bleef de 
cover hetzelfde maar wisselden de fo-
tografen.

Voor het 30-jarig bestaan van de wijk-
vereniging fotografeerde Nico Meeuw-
sen 30 wijkbewoners (’de 30 parels van 
de wijk’) en ontwierp hij een nieuw logo 
(‘de parelketting), geïnspireerd op de 
ambtsketen van de burgemeester. Van-
af dat jaar kwam er een portret van een 
wijkbewoner op de cover.

Vanaf 2014 verscheen Wijkcontact in 
kleur. Vanaf dat jaar maakte Tjeerd 
Kootstra de coverfoto.
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In 1987 was het aantal breuklijnen in het 
logo teruggebracht tot één die bovendien 
niet eens doorliep tot het einde. Het lo-
go symboliseerde dat de wijkvereniging 
erin geslaagd was op te komen voor één 
belang, dat van de wijk. De zware letters 
moesten (daad)kracht uitstralen. Maar 
waarom liep er nog één breuklijn door 
het logo? Liep er nog een laatste breuk-
lijn tussen het lage en hoge deel van de 
wijk? 

In 1990 veranderde het logo wederom. 
Blijkbaar waren er geen breuklijnen meer 
en was de wijk een (h)echte eenheid ge-
worden. Het lettertype is slanker, stijl-
voller en iets minder zakelijk geworden. 

In 2002 kreeg de wijkvereniging een ei-
gen logo, ontworpen door Nico Meeuw-
sen van NICO&CO, een ontwerpstudio 
aan de Zijpendaalseweg. Hij reageerde 
op een oproep van de wijkvereniging om 
een logo te ontwerpen. Hij koos voor een 
mensenoog als symbool. In Wijkcontact 
van juni 2002 vertelde hij waarom. “Con-

tact leggen in je wijk is belangrijk. Om dit 
te kunnen moet je oog voor elkaar heb-
ben. In een breder verband: ik zou willen 
dat mensen meer signaleren, beter letten 
op wat er in hun omgeving gebeurt. Ie-
dereen kijkt op verschillende manieren 
naar de wijk. Vandaar dat ik gekozen heb 
voor het oog als logo. Daarnaast vond ik 
het belangrijk dat het beeld opviel. Van-
daar de stevige typografie.” Het oog van 
zijn dochter Pom nam hij als uitgangs-
punt voor het logo. 

Het nieuwe logo sierde ook de cover 
van Wijkcontact en het bestuur was blij 
met ‘het oog’. Toenmalig voorzitter Wen-
delien Bruins gebruikte het oog voor haar 
rubriek ‘Door het oog van het bestuur’ 
waarin ze liet blijken dat het bestuur ont-
wikkelingen met een scherp oog in de 
gaten hield, ook de niet in het oog sprin-
gende ontwikkelingen die anderen niet 
opvielen.

Bij het 30-jarig 
jubileum van de 
wijkvereniging in 
2010 werd het oog 
ingeruild voor een 
parelketting. Het 
ontwerp kwam 
opnieuw van Nico 
Meeuwsen en zijn 
vrouw Géraldine 

Lodders van NICO&CO. Waarom pa-
rels? Welnu, aldus het ontwerpersecht-
paar, 12,5 jaar is koper, 25 jaar is zilver, 
50 jaar is goud en 30 jaar is parel. Ze stel-
den een lustrumboekje samen met foto’s 
van Nico waarop dertig willekeurig ge-
kozen (?) wijkgenoten werden geportret-

teerd: de 30 parels van de wijk. Ze had-
den allemaal een parelketting om en sa-
men vormden de bewoners ook weer een 
parelketting als symbool van de samen-
hang en verbondenheid in de wijk met 
behoud van eigenheid en individualiteit. 
De vormgeving van de ketting in het logo 
moest associaties oproepen met een bur-
gemeestersketting en het Burgemeesters-
kwartier. Ook dit logo kwam op de cover 
van Wijkcontact en Géraldine gebruikte 
als vormgever van Wijkcontact de parels/
bollen veelvuldig in het binnenwerk.

En dan zijn er nu, ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van de wijkvereni-
ging en de nieuwe vormgeving van Wijk-
contact nieuwe logo’s, ontworpen door 
Bruno Heemskerk. Bruno is een paar 
jaar geleden vanuit Amsterdam naar Arn-
hem verhuisd en woont in de Sweerts de 
Landasstraat. Als nieuwkomer heeft hij 
een frisse kijk op de wijk en dat inspi-
reerde hem tot het nieuwe logo.

“Het unieke van het Burgemeesters-
kwartier vind ik de enorme variatie in 
de bebouwing en de detaillering van de 
huizen. Dat viel mensen die bij mij op 
bezoek kwamen en de wijk niet kenden, 
meteen op. Ik heb bestaande huizen als 
uitgangspunt genomen, panden die ty-
perend zijn voor de wijk, zowel grotere 
als kleinere, uit verschillende straten. Ik 
wilde een dwarsdoorsnede, een minia-
tuur van de wijk. De geselecteerde hui-

zen heb ik gestileerd weergegeven. De 
kleuren verwijzen naar de verschillende 
kleuren baksteen en pleisterwerk. De 
twee torens bij het station die het silhou-

et van de wijk domineren als je er vanuit 
Sonsbeek naar kijkt, heb ik bewust weg-
gelaten net als het heuvelachtige land-
schap en het Sonsbeekpark. Een logo 
moet eenvoudig zijn, de essentie pakken 
en zoveel mogelijk voor zich spreken. Je 
moet veel weglaten. Anders wordt het te 
druk. Typografie en kleurstelling sluiten 
aan bij Wijkcontact.”
Henk Donkers

» Bron: Jan Kiekebosch. What’s in a  
name. Wijkcontact februari 2001

 E
en logo is een grafische uit-
drukking of beeldmerk van 
iets waarmee een organisatie 
graag geassocieerd wil worden. 
Het kan allerlei vormen aanne-

men zoals een vignet (NS), een embleem 
(Philips, Mercedes), een monogram (Al-
bert Heijn) of een woord- of lettermerk 
(HEMA). 

Het eerste beeldmerk dat gebruikt werd 
was het logo op Wijkcontact. Het eer-
ste nummer verscheen in februari 1981, 
negen maanden na de oprichting van 
de wijkvereniging. Wie het ontworpen 
heeft is (mij) onbekend. Er is wel wat 
te zeggen over wat het tot uitdrukking 
moest brengen. De wijkvereniging is in 
1980 opgericht omdat zich in onze wijk 
ontwikkelingen voordeden die ingingen 
tegen de belangen van veel bewoners.  
Voorbeelden zijn de bebouwing van het 
Artilleriepark (gewild speelgebied van 
de wijkjeugd), de enorme verkeersover-
last, de sexhuizen, de verkantorisering, 
de parkeerdruk en het vervuilde Ne-
promaterrein. De wijkvereniging wilde 
een front vormen tegen deze ontwik-
kelingen. 

Tot die tijd keken bewoners niet ver-
der dan het straatbelang. De wijkvereni-
ging moest de krachten bundelen. Het 
logo op de eerste jaargangen van Wijk-
contact bracht mooi tot uitdrukking hoe 
afzonderlijke dunne lijnen (de straatbe-
langen) gebundeld konden worden tot 
één stevige kabel (het wijkbelang).
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Veranderende logo’s voor 
wijkvereniging en wijkkrant

In de afgelopen veertig jaar hebben de wijkvereniging en Wijkcontact 
verschillende logo’s gehad. Ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan en het vernieuwde Wijkcontact komt er een nieuw logo.  
Hoe zagen de logo’s eruit en wat waren de gedachten erachter?

40 jaar wijkvereniging

Ander logo
Bruno Heemskerk: 
“Voor Wijkcontact heb ik 
een ander logo gemaakt. 
Bladenlogo’s moeten 
simpel zijn. Omdat ik in 
het wijkmagazine twee 
lettertypes gebruik doe 
ik dat ook in het blad-
logo. Het eerste deel is 
in kleur, daar kan ik per 
nummer in variëren. Voor 
dat deel heb ik gekozen 
voor een sierlijke, klas-
sieke letter. Dat klassieke 
en sierlijke, dat vooral in 
de letter w zit, past bij de 
wijk.”

WIJKVERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER

wijkcontact
NR 2 I MEI 2020 I JAARGANG 40

Doorleven in 
tijden van corona

Verduurzaming gaat door

Lustrum
40 jaar 
wijkvereniging

39 jaar 
Wijkcontact

Sloop ‘mooiste 
wijk van Arnhem’

Krakersbolwerken
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‘Een logo moet 
eenvoudig en niet te 
druk zijn. Je moet 
veel weglaten.’

Prijsvraag Nieuw Logo

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging heeft Bruno Heemskerk een nieuw logo gemaakt voor de 
wijkvereniging en voor Wijkcontact. Het nieuwe logo bestaat uit abstracties van zeven kenmerkende panden zoals die in 
onze wijk staan. Welke panden vormen het logo? Som ze van links naar rechts op en stuur de straten en huisnummers op 
naar redactie@bwarnhem.nl  

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o
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tieomschrijving en tentjes opzetten 
helaas ook niet. Ik moet toegeven… als 
ik mannen van KPN in een kuil zie - al 
dan niet met een tentje -, denk ik nog 
wel eens aan mijn onvervulde droom 
van een carrière als kuilenman. 
René Muller

ik destijds dacht. Kuilenman worden 
raakte op de achtergrond en aan sjek-
kies roken ben ik gelukkig nooit be-
gonnen. Na mijn middelbare school-
tijd ging ik werken en na verloop van 
jaren werd ik inkoper van beroep. 
Kuilen graven staat niet in mijn func-

Hugo 
Koste
r

Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

 I
k zal een jaar of vier geweest zijn 
toen mijn beroepskeuze mij al hel-
der voor ogen stond. Ik woonde 
in een bovenhuis op Van Nispen-
straat 7. Het was rond 1962 en de 

Van Nispenstraat was toen een rustige 
straat met maar af en toe verkeer.
Onze melkboer Sieperman, die een 
winkel had onder aan de Burgemees-
ter Weertsstraat en bakker Cosijnse, 
die zijn brood bakte in de Bakkers-
traat, kwamen dagelijks aan de deur. 
Heel soms verscheen de indrukwek-
kende kar van de scharensliep in de 
straat. Regelmatig kwam de bloemen-
verkoper zijn handel aanprijzen met 
zijn luide roep: “mooie bloe-me-huh, 
mooie bloe-me-huh…”. Het moet in-
druk op me gemaakt hebben… ik her-
inner me 58 jaar later nog hoe het 
klonk.
Die zomer legden mannen van de PTT 
kabels voor de ‘vaste’ telefoon aan in 
onze wijk. Steeds meer mensen in de 
Burgemeesterswijk kregen een tele-
foonaansluiting. Bij de telefooncel op 
de kruising van de Van Lawick van 
Pabststraat en de Van Pallandtstraat 
werd het allengs rustiger.
Op de momenten dat ik niet naar de 
kleuterschool (Ons Kleuterhuis, pal 
naast de Heilig Hartkerk) hoefde, had 
ik alle tijd om naar de werkmannen 
van de PTT te kijken. 
Kuilenmannen noemde ik ze. Dat 
dekte de lading wel: een kuil voor de 
kabels en een tentje erboven tegen 
de zon. Je kent het wel: Putje graven, 
Tentje opzetten, Tukje doen. En na-
tuurlijk sjekkies roken.
De kuilenmannen hadden geen haast 
en ik had alle tijd om hun werk te be-
wonderen.
Als ik door mijn moeder werd binnen-
geroepen om een boterham te eten 
vertelde ik enthousiast dat ik later ook 
kuilenman wilde worden. Dat graven 
en solderen leek me prachtig werk. 
Het rustige  tempo zal me vast en ze-
ker ook aangesproken hebben.
Afijn, het liep allemaal wat anders dan 

Herinneringen van wijkbewoners (2)

René Muller: ‘Ik wilde 
kuilenman worden’

Boven: René Mul-
ler als 4-jarige 
op zijn step in de 
Röellstraat
Links: Telefooncel 
bij kruising Van 
Pallandtstraat en 
Van Lawick van 
Pabststraat

06 29057774 | arnhem
bruno@brunoheemskerk.nl
www.brunoheemskerk.nl

bruno heemskerk
vormgeving + huisstijl
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 H
et is begin jaren negentig en 
het Arnhemse gemeentebe-
stuur wil de stad opstoten in 
de vaart der volkeren. Arn-
hem moet zijn eigen ‘zuidas’ 

krijgen, hoewel die naam in die tijd nog 
geen enkele betekenis heeft (die Amster-
damse kantoorontwikkeling begon pas 
aan het eind van de jaren negentig). Maar 
de dromen zijn hetzelfde: rondom het 
NS-station moet zo’n honderdduizend 
vierkante meter aan kantoorruimte ko-
men, daarnaast moet het station mooier 
en groter worden met meer sporen en 
moet het in- en uitgaande verkeer op de 
Amsterdamseweg vrije doorgang krijgen. 
Die plannen zijn het gevolg van het rijks-
beleid dat hoogwaardige kantoorlokaties 
bij ov-knooppunten wil realiseren. Bo-
vendien moet Arnhem een halteplaats 
voor de hogesnelheidslijn (HSL) worden.

Megalomane voorstellen
Er wordt in het Arnhemse stadhuis on-
der leiding van (de toenmalige) wethou-
der Robin Hartogh Heijs – die overi-
gens dan nog in de Lawick van Pabst-
straat woont - niet kinderachtig gedacht. 
Het college heeft enthousiast ingestemd 
met de volgens velen toch wel enigszins 
megalomane voorstellen van de NS en 
projectontwikkelaar MBO voor het hele 
gebied ten noorden en ten zuiden van 
het station. Die plannenmakerij stamt al 
uit 1988 als de Arnhemse gemeenteraad 
besluit dat het stationsgebied hoognodig 
moet worden opgeknapt. 

Tot begin jaren negentig kunnen ge-
meente, NS en projectontwikkelaar hun 
plan in redelijk rust verder uitwerken. 
Maar dat verandert als in 1992 de Arn-
hemse bevolking door een maquette te 
zien krijgt wat de gevolgen van de plan-

nen zijn. Zo’n 150 beeldbepalende pan-
den aan de Amsterdamseweg, Sweerts 
de Landasstraat, Bouriciusstraat en Bo-
venbrugstraat moeten worden gesloopt.

Massaal in opstand
De Burgemeesterswijk - die het zwaarst 
getroffen dreigt te worden door de plan-
nen – komt massaal in opstand tegen de 
plannen van gemeente, NS en MBO die 
dramatische gevolgen zullen hebben 
voor de ‘mooiste wijk van Arnhem’, zo-
als de Volkskrant in die dagen schreef. 
De monumentale panden moeten wor-
den gesloopt voor kantoren, een veel 
bredere Amsterdamseweg en een ex-
tra spoor. Toenmalig bestuurslid van de 

wijkvereniging Kees Crone spreekt van 
grootheidswaan van de gemeente en 
waarschuwt voor het ontstaan van een 
Arnhemse versie van het Utrechtse Hoog 
Catharijne met betonnen architectuur. 
Dat winkelcentrum is overigens inmid-
dels al weer deels afgebroken en op-
nieuw opgetrokken.

De vrees voor kantoorkolossen is niet 
ongegrond. Aan het eind van de Amster-
damseweg, net voor de Zijpse Poort, zijn 
de ooit prachtige panden al doelbewust 
ten prooi gevallen aan verval. Het is 
duidelijk dat deze woningen niet aan de 
sloophamer zullen ontkomen en het ziet 
er naar uit dat hetzelfde scenario voor 
de woningen aan de Sweerts de Land-

asstraat en Bouriciusstraat is bedacht: 
opkopen, laten verkrotten, slopen en 
er kantoren voor in de plaats bouwen. 
En dat alles om de stad dankzij een ver-
nieuwd stationsgebied een gedroomde 
economische impuls te geven.

Het gemeentebestuur beseft dat de 
voorgenomen sloop veel weerstand op-
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Strijd tegen sloop van ‘de 
mooiste wijk van Arnhem’

Tien jaar na de oprichting van de wijkvereniging begon de 
misschien wel zwaarste klus uit de prille geschiedenis. De strijd 
tegen de gemeente om te voorkomen dat 150 huizen gesloopt 
zouden worden voor het nieuw te bouwen stationsgebied.

De Burgemeesters-
wijk komt massaal  
in opstand tegen 
de plannen.

Barend Freriks
FOTO: TJEERD KOOTSTRA

40 jaar wijkvereniging

roept, maar benadrukt dat het echt niet 
anders kan. Alternatieven die er wel de-
gelijk zijn, worden stuk voor stuk om 
zeep geholpen, want dit stuk Arnhem 
kan hoegenaamd alleen gered worden 
door dit vergaande sloop- en bouwplan, 
aldus de stadsbestuurders. “Het verlies 
van dat karakteristieke woongebied is 
onvermijdelijk”, aldus het voorstel aan 
de gemeenteraad. 

Rillingen
Maar de gemeente vindt dat ze de be-
volking ook iets moois te bieden heeft. 
Wijkbewoners die nu die argumenten 
voor sloop lezen, voelen de rillingen 
over hun rug lopen: ”Men weet wat er 

staat en niet wat er zal komen. Het be-
houd van het culturele erfgoed is van 
groot belang, maar we vinden ook dat 
geïnvesteerd moet worden in nieuwe, 
esthetische kwaliteiten van de stad.”    

Een voorbeeld van die ‘nieuwe, esthe-
tische kwaliteit’ is een paar jaar later te 
zien als op de hoek van de Sweerts de 
Landasstraat en Amsterdamseweg het 
nieuwe kantoor van Strijbosch Thun-
nissen Makelaars verschijnt. Dit voor-
beeld van de ‘nieuwe architectonische 
kwaliteit’ die wethouder Hartogh Heijs 
had aangekondigd moet het leed van de 
sloop van de jugendstil en neoclassicisti-
sche panden verzachten. Wie wil weten 
hoe het was: kijk even op oude ansicht-
kaarten of  naar het onderkomen van de 
motorrijdersclub aan de overkant, vrij-
wel identiek aan het gesloopte pand. 

Gered
Maar het verzet tegen de verwoesting 
van ‘Arnhems mooiste wijk’ neemt niet 
af, ook niet nadat de plannen in 1994 
door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. 
Geen (wettelijk) middel wordt geschuwd 
om te redden wat er te redden valt. In 
diezelfde periode zakt de kantoren-
markt in en komen er landelijk steeds 
meer twijfels over het beleid om grote 
kantoorlokaties bij ov-knooppunten te 
realiseren. Daar komt nog bij dat de sa-
nering van het Nepromaterrein een ui-
terst kostbare zaak blijkt te zijn. 

Uiteindelijk trekt het Arnhemse ge-
meentebestuur in 1996 de plannen te-
rug en wordt een nieuw ontwerp ge-
maakt. De Burgemeesterswijk is gered. 
Het duurt dan nog tot eind 2015 voor-
dat het station klaar is. Er is dan behalve 
een prachtige ov-terminal, een overdekt 
busstation, een ondergrondse parkeer-
garage, een vierde perron en twee kan-
toortorens aan de zuidzijde van het sta-
tion. De 150 met sloop bedreigde pan-
den worden opgeknapt en staan er nog 
steeds, nu weer in volle glorie. 
Johan Bosveld

Deze panden aan Amsterdamseweg moesten wijken voor het kantoor van Strij-
bosch Thunnissen Makelaars en de verbreding van de Amsterdamseweg. Op de 
achtergrond het jugendstilpand van Diehl bij de Zijpsepoort.

Hoek Amsterdamseweg – Sweerts de Landasstraat in 1995. Al deze panden zijn ge-
sloopt. Op deze plek staat nu het kantoor van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Links: het kantoor van Strijbosch Thunnissen Makelaars Rechts: Deze panden aan de 
Sweerts de Landasstraat stonden op de nominatie om gesloopt te worden. Foto is van 
april 2020 toen nagenoeg alle huizen in oude glorie hersteld waren. FOTO’S HENK DONKERS



De Bouriciusstraat dankt zijn naam aan mr. Roeland Jan Bouricius (1751-1824). Hij was van 
1816 tot 1824 burgemeester van Arnhem. In 1904 werd deze straat naar hem vernoemd. Door 
de jaren heen woonden daar voorname lieden. Zo had in 1914 baksteenfabrikant Eugène W.A. 
Terwindt op nummer 7 zijn domicilie. Deze huizen stonden in de jaren ’90 op de nominatie om 
gesloopt te worden om plaats te maken voor kantoren. Gelukkig is dat niet doorgegaan.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Wat Pons toen nog niet wist was dat de 
grond onder en rondom Neproma zeer 
ernstig was vervuild door de chemische 
oplosmiddelen zoals tri en per. Met 
die informatie werd hij pas geconfron-
teerd toen buurtbewoners na de sloop 
van het bedrijf begonnen te klagen over 
vieze luchtjes, hoofdpijn en misselijk-
heid. Dampen van de oplosmiddelen in 
de grond van het terrein kwamen via de 
kruipruimtes in de woningen terecht. 

Onderzoek in 1992 wees uit dat ver-
ontreiniging tientallen meters diep zat 
en dat er zo snel mogelijk maatrege-
len moesten worden genomen om de 
gezondheid van de bewoners niet ver-
der in gevaar te brengen. De helft van 
hen bleek te hoge concentraties oplos-
middelen binnen te hebben gekregen. 

De gemeente besloot onmiddellijk de 
kruipruimtes van zo’n vijftig woningen 
te isoleren en van extra ventilatie te 
voorzien. 

In 1994 werd begonnen met het op-
pompen van miljarden liters verontrei-
nigd grondwater en het afgraven van 
duizenden kubieke meters verontrei-
nigde grond. Een klus die uiteindelijk 
zo’n acht jaar zou duren en miljoenen 
zou gaan kosten. In 2002 kon op het 
voormalige Neproma-terrein nieuwe, 
schone grond worden gestort. Vijf jaar 
later kwam het ‘sein’ dat de bodem echt 
schoon was, maar werd het grondwater 
nog wel steeds gecontroleerd. In 2010 
werd ook het grondwater definitief 
schoon verklaard.

Arnhemse Heeren
Hoewel de grond schoon was, bleef het 
terrein daarna jaren braak liggen. Tot-
dat in 2017 een plan werd gepresenteerd 
voor de bouw van negentien luxe stads-
villa’s, onder de naam Arnhemse Hee-
ren. Dat is een samenwerkingsverband 
van projectontwikkelaar Kondor Wes-
sels en Bouwfonds Property Develop-
ment (BPD). 
Aanvankelijk zouden de nieuwe wonin-
gen er in de tweede helft van 2019 ko-
men, maar al snel bleek dat niet haalbaar 
en werd de bouw een jaar uitgesteld. Op 
dit moment is onduidelijk hoe het met 
de plannen staat: zowel BPD als Kon-
dor Wessels heeft de nieuwbouw niet in 
zijn portefeuille als ‘te verwachten pro-
jecten’ en ook Arnhemse Heren noemt 
geen tijdstip meer.  
Johan Bosveld

 S
inds 1905 was Neproma actief 
met het reinigen van poets-
doeken, maar na de oorlog 
begon het bedrijf ook met de 
verhuur en het reinigen van 

linnen, een bedrijfstak die was afgeke-
ken van de dan nog bloeiende Engelse 
wasserijwereld. Op zijn hoogtepunt bood 
het bedrijf, dat zich inmiddels ontwik-
keld had tot een chemische wasserij,  
werkgelegenheid aan zo’n vierhonderd 
werknemers op verschillende locaties 
in het land, waaronder die aan de Am-
sterdamseweg in Arnhem. 

De verontreinigde poetsdoeken waren 
afkomstig uit onder meer garages, che-
mische bedrijven, grafische industrie en 
werden tientallen jaren gereinigd met 
oplosmiddelen. In september 1989 ver-
telde de toenmalige directeur Pons in 
een interview met Trouw dat Neproma 
wekelijks zo’n 1.000 liter vuiligheid uit 
de smerige lappen haalde. ,,We zijn ei-
genlijk een klein Opec-je’’, aldus de di-
recteur trots over zijn bedrijf, waarvan de 
vestiging in Arnhem toen al was gesloopt.
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Netjes, proper en makkelijk? 
Zo netjes was Neproma niet

40 jaar wijkvereniging

Netjes, proper en makkelijk 
was misschien een wat 
lange naam, vandaar dat 
de industriële wasserij 
aan de Amsterdamseweg 
haar naam afkortte tot 
Neproma. Gezien de latere 
geschiedenis rond het 
vervuilde bedrijfsterrein een 
nogal cynische naam.

Nepromaterrein 1982Neproma 1910

Geen kantoren op het voormalige Ne-
promaterrein, maar de bouw van stads-
villa’s (‘Arnhemse Heeren’) laat al jaren 
op zich wachten. FOTO HENK DONKERS



gesprek was met de buurman, Wiebe 
Gerritsma, eigenaar van de in de wijde 
regio beroemde gay-discotheek Entre 
Nous. Gerritsma wilde de panden ko-
pen om er zijn kantoor in te vestigen en 
om betere geluidsisolatie voor zijn disco 
te kunnen aanbrengen. 

Overlast
De betrokkenheid van Entre Nous 
maakte het gevecht om  de gekraakte 
panden er niet eenvoudiger op. Want de 
buurt had al lang genoeg van de disco-
theek vanwege de geluids- en parkeer-
overlast die de populaire uitgaansgele-
genheid veroorzaakte. Toch werd Ger-
ritsma de nieuwe eigenaar van het Kats-
huis en vroeg hij de rechter vervolgens 
met succes om ontruiming. Maar uit-
eindelijk gingen de uitbreidingsplannen 
van Entre Nous nooit door. De Sweerts 
de Landasstraat werd aan de kant van 
de Zijpendaalsweg afgesloten en dat 
maakte de disco vrijwel onbereikbaar 
voor wie niet uit Arnhem kwam. In 2005 
werd na 35 jaar het laatste feest in Entre 
Nous gegeven. 

De stad kreeg nog wel een nieuwe gay-
discotheek: het inmiddels gesloten Max 
Brothers aan het Roermondsplein. Wat 
ooit het kantoor van Gerritsma was, is 
nu kantoorruimte van de Handelsban-
ken. De gay-disco is verbouwd tot kan-
toorruimte voor een bedrijf dat akoes-
tisch onderzoek doet en luxe apparte-
menten.
Johan Bosveld en Harriët Verbeek

trokken de krakers en de buurtbewo-
ners gezamenlijk op tegen de megalo-
mane plannen van de gemeente om een 
flink deel van de buurt te slopen voor 
kantoren. 

Intussen deden de krakers in samen-
werking met de Woningbouw Vereniging 
Gelderland (tegenwoordig gevestigd aan 
de Van Lawick van Pabststraat) verschil-
lende pogingen om de panden te kopen. 

Bij de laatste poging bleek dat eige-
naar Cofiton-ING al anderhalf jaar in 

31

 I
n 1980 werden de panden aan de 
Sweerts de Landasstraat 69-73 ge-
kraakt en omgedoopt in vrijplaats. 
Het was de tijd dat er spandoe-
ken hingen met tekst als ‘Arnhem 

is overgenomen door het kapitalistisch 
systeem’. Het was ook het jaar dat Ne-
derland (lees Amsterdam) werd getrof-
fen door de  grootste rellen in vredestijd: 
het kroningsoproer op 30 april onder 
het motto ‘Geen woning, geen kroning’. 
Amsterdam leek op de dag van de inhul-
diging van koningin Beatrix het toneel 
van een burgeroorlog tussen krakers die 
gewelddadig demonstreerden tegen de 
woningnood en politie.

Iets meer dan twintig jaar later was 
het afgelopen met het Arnhemse kra-
kersbolwerk waar ook ooit affiche-
plakster Loesje werd geboren. Op 5 fe-
bruari 2002 werden de laatste bewo-
ners en sympathisanten door een paar 
agenten met zachte hand uit hun huis 
gezet. Het was het eind van een jaren-
lange strijd tussen krakers en eigenaar 
van het pand, een strijd die vooral een 
juridisch gevecht was. Die was al be-
gonnen toen projectontwikkelaar Kats 
uit Leeuwarden de voormalige artsen-

praktijk aan de Sweerts de Landasstraat 
69-73 in 1979 kocht. Hij wilde de karak-
teristieke huizen slopen om een ruime 
ingang te creëren voor een winkelcen-
trum op het oude Nepromaterrein aan 
de Amsterdamseweg. Hoewel Kats de 
vloeren had verwijderd om de huizen 
onbewoonbaar te maken, werden ze in 
1980 gekraakt. De krakers noemden het 
pand ‘Het Katshuis’. 

Bezwaren
In de jaren daarna zorgden bezwaren uit 
de buurt, de enorme verontreiniging van 
het Nepromaterrein én nieuwe steden-
bouwkundige ontwikkelingen ervoor dat 
de plannen van Kats van tafel gingen. De 
projectontwikkelaar verkocht de panden 
aan Cofiton, een dochteronderneming 
van ING. In de daaropvolgende jaren 

De eigenaar van de 
gay-disco kocht het 
krakersbolwerk en 
liet het ontruimen.
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Katshuis en 
Entre Nous: 
krakersbolwerk 
en gay-disco

De ‘vrijplaats’ Katshuis aan de Sweerts de 
Landasstraat had, net als de wijkvereniging, dit jaar 
haar 40-jarig bestaan kunnen vieren. Maar aan dit 
krakersbolwerk Katshuis kwam al na zo’n twintig 
jaar een einde. De gay-disco hield het 35 jaar vol.

Entre Nous trok gasten 
uit heel Nederland, maar 
ook Arnhemmers en 
uiteraard wijkbewoners 
wisten de club te vinden. 
Twee wijkbewoners gra-
ven in hun herinneringen.

Edzard Gelderman (oud-
rechter en voormalig 
voorzitter van de Vrien-
den van Sonsbeek): 
,,Entre Nous was een 
heel gezellige discotheek, 
kleinschalig en gayfriend-
ly. Het was in die tijd één 
van weinige gaydancings 
in Arnhem en omgeving. 
Er werd Motown-muziek 
uit de jaren tachtig 
gedraaid, de sfeer was 
vrolijk en er werd veel 
gedanst. Ik heb daar mijn 

latere echtgenoot Dirk 
Gaasbeek ontmoet. We 
kenden elkaar wel, maar 
toen ik hem in Entre Nous 
tegenkwam, dacht ik: ‘nu 
of nooit’. Dat heeft ge-
resulteerd in een relatie 
van veertig jaar. Helaas 
is Dirk twee jaar geleden 
overleden.
“Het is enorm jammer 
dat de club uiteindelijk 
dicht moest, maar ik 
begrijp ook dat de om-
wonenden overlast on-
dervonden van auto’s die 
diep in de nacht vertrok-
ken. Dit soort uitgaans-
gelegenheden bestaat 
eigenlijk niet meer, dat is 
allemaal door internet en 
datingapps verdrongen.
“Ik ben altijd met heel 
veel plezier in Entre Nous 
geweest. Als de club nog 
zou bestaan, zou ik nog 
steeds bezoeker zijn. 
Een biertje drinken, een 
praatje maken en swin-
gen op de dansvloer. Ik 
ben nu 71 jaar, maar daar 
voel ik mij niet te oud 
voor.”

Hanneke Nagel (oud-
journalist Omroep Gel-
derland en redactielid 
Wijkcontact): 
,,Ik werkte in die tijd in 
de horeca op de Koren-
markt. Samen met mijn 
toenmalige partner Stef, 
de eigenaar van café 
Podium, fietsten wij na 
sluitingstijd naar huis en 
stopten vaak bij Entre 
Nous om nog een bor-
reltje te drinken. Het was 
er altijd feest, ze draai-
den foute muziek, er 
waren twee bars en een 
dansvloer. Iedereen was 
er welkom, mannen én 
vrouwen.”

40 jaar wijkvereniging

Het voormalige ‘Katshuis’ 
in oude glorie hersteld. Entre Nous jaren ‘90

‘Swingen op Motown-muziek’
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dit huis én van de naastgelegen huizen 
had een geheel eigen handschrift. Zijn 
naam is Jan Persijn. Er is geen  straat in 
de Burgemeesterswijk of er staan wel 
woningen van hem.

Vader
Jan Persijn werd op 8 maart 1864 gebo-
ren als eerste kind in het gezin van ar-
chitect Jan Hendrik Persijn (1825-1910) 
en Anna Jacoba Slagregen. Jan groeide 
op in een villa aan de Frombergstraat 2 
hoek Amsterdamseweg. Zijn vader had 
het huis zelf gebouwd. Vader Persijn 
was zijn loopbaan begonnen als onder-
architect bij Hendrik Willem Fromberg. 
In 1856 had hij diens architectenbureau 
overgenomen. Jan Hendrik noemde zich 
architect, timmerman en metselaar. Hij 
trad ook op als makelaar, wat destijds 
voor architecten niet ongebruikelijk was. 
Hij bouwde verschillende villa’s in en 
om de Frombergstraat. Ook veel van de 

nog bestaande arbeidershuisjes aan de 
zuidkant van de Rozenstraat zijn door 
hem gesticht. 

Jan Hendrik was een vooraanstaande 
Arnhemse architect die bekend stond 
om zijn eerlijkheid. Hij was twintig jaar 
bestuurslid van de Maatschappij tot be-
vordering der Bouwkunst en een van de 
drijvende krachten achter de heroprich-
ting van de Doopsgezinde Gemeente in 
Arnhem. Als kerkbestuurder belast met 
financiën bereidde hij de bouw voor van 
een eigen kerkgebouw aan de Wever-
straat dat in 1889 werd geopend en tot 
1999 in gebruik bleef.

Antwerpen
Jan Persijn kreeg het bouw- en archi-
tectenvak dus van huis uit mee. Hij was 
voorbestemd om zijn vader in het be-
drijf op te volgen. Na de middelbare 
school werd hij naar Antwerpen ge-
stuurd voor de vijfjarige architectuur-

opleiding aan de Kunstacademie. Daar 
studeerde hij in 1887 af met de hoog-
ste lof. In Antwerpen vond hij ook zijn 
vrouw, Willie Hamspohn. Samen met 
haar zus dreef Willie een winkel in 
handschoenen en dassen in het cen-
trum van de stad. 

Persijn was een energieke man met 
een opgewekt karakter. Jan en Willie 
trouwden op 9 december 1890. Negen 
maanden later werd hun dochter Alice 
geboren. Het zou hun enige kind blij-
ven. Ze hadden er graag meer gehad. 
Op de vraag ‘Hoeveel kinderen heb je?’ 
placht Jan te antwoorden: ,,Ik heb één 
kinderen, allemaal meisjes.” Het gezin 
vestigde zich aan de Amsterdamseweg 
11, hoek Rozenstraat (tegenwoordig 
nummer 21), naast de woning van zijn 
ouders. Nadat hij enige jaren in het be-
drijf van zijn vader had gewerkt nam hij 
het in 1896 over. Het gezin verhuisde 
naar de Bovenbergstraat 18 vlak naast 
het spoor. In de grote aangebouwde 
schuur achter de woning bracht Persijn 
zijn tekenkamer en bouwbedrijf onder. 
In 1899 nam hij ook de timmerzaak van 
H.G. Knoops over. Jan Persijns deskun-
digheid werd hogelijk gewaardeerd. Hij 
hield diverse voordrachten over techni-
sche en esthetische onderwerpen voor 
de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, waarvan hij enige jaren be-
stuurslid was. Hij pleitte voor het uitlo-
ven door de gemeente van premies voor 
de mooiste gevelontwerpen. Hij was lid 
van de Gezondheidscommissie en de 
Arbeidsbeurs en meer dan tien jaar se-
cretaris van de Raad van Beheer van de 
Maatschappij van Voorzorg bij ziekte en 
overlijden. Met zijn broer Pieter was hij 

actief in de Bond voor Staatspensione-
ring, die ijverde voor een premieloos 
staatspensioen vanaf 60 jaar. Jan was 
een fervent fietser en bezat een van de 
eerste auto’s in de stad, een 3,5 pk Stok-
vis Motorette. Bovenal was Persijn een 
familieman. De eerste drie grote huizen 
van zijn hand, Burgemeestersplein 3, 4 
en 5, zou hij de namen geven van zijn 

moeder, vrouw en dochter: Anna Jaco-
ba, Willie en Alice.

Burgemeestersplein
In 1902 kocht hij een hellend stuk bouw-
grond aan de nog lege oostwand van het 
Burgemeestersplein en bouwde er, van 
hoog naar laag, vijf huizen. Ze tonen Per-
sijn’s veelzijdigheid en zijn overgang naar 

 H
et pand is een Rijksmonu-
ment en het uithangbord 
van de Burgemeesterswijk. 
De architect is echter in 
vergetelheid geraakt. De of-

ficiële monumentenbeschrijving sugge-
reert zelfs dat het pand door W. Diehl 
is ontworpen. Onjuist! De architect van 

De woonhuizen van Jan Persijn 
in de Burgemeesterswijk (1)

Burgemeestersplein 1 
is een buitenbeentje in 
onze wijk. Het huis staat 
wat weggedraaid alsof 
het verlegen is met zijn 
bevoorrechte plek. Hoog 
én breed. Een kap als een 
skischans. De grijze gevel 
sober en elegant tegelijk. Wie 
was de architect van dit huis 
en wat bouwde hij nog meer?

Jan Persijn (1864-1917) 
FOTO FAMILIEARCHIEF W-P

Jan Persijn noemde 
de panden naar 
zijn moeder Anna 
Jacoba, zijn vrouw 
Willie en dochter 
Alice.

Burgemeestersplein

FOTO AD HABETS

 FOTO’S GEERT VISSER

Grondeigendom Jan Persijn
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 B
egin jaren ’80 signaleerde de 
wijkvereniging dat het aantal 
seksinrichtingen in de wijk 
toenam. Weliswaar zag het 
bestuur toen nog geen directe 

aanleiding om tot actie over te gaan tegen 
het ‘ontspannen relaxen’ en de ‘gastvrije 
hostesses’, maar het zag wel in dat het 
belangrijk was om alert te blijven op de 
ontwikkelingen en het aantal sekshuizen 
binnen de perken te houden. Er waren 
op dat moment naar schatting vier of vijf 
bordelen in de wijk, hoewel ‘kenners’ van 
de branche vermoedden dat het er meer 
waren.

Er waren wel raadsleden die pleitten 
voor ‘wegbestemmen’, maar de gemeen-
teraad voelde meer voor een zogenoem-
de wijzigingsbevoegdheid, een soort uit-
sterfbeleid waarbij een bordeel bij een 
nieuwe eigenaar automatisch een woon-
bestemming zou krijgen. De raad voeg-
de aan die beslissing wel de regel toe dat 
bij overlast de vergunning van bestaande 
sexinrichtingen onmiddellijk zou worden 
ingetrokken.

Klachten
Ondanks de groei van het aantal ‘relax-
huizen’ waren er begin jaren ’80 weinig 
klachten uit de buurt. Vooralsnog trokken 
vooral direct omwonenden aan de bel. 
Er was regelmatig lawaai van beschonken 
bezoekers, voldane gasten plasten soms 
in voortuinen en het kwam voor dat een 
behoeftige man op het verkeerde adres 
aanbelde. Dat het verder met de overlast 
wel meeviel, kwam volgens een artikel 
in het Wijkcontact doordat de uitbaters 
van de bordelen er uiteraard alle belang 
bij hadden de overlast zoveel mogelijk 
te beperken. 

Toch ontstond er onder bewoners 

steeds meer verzet, onder meer vanwege 
de gevreesde waardedaling van de woon-
huizen, ‘want wie wil er graag een huis 
kopen naast een sexhuis’, aldus het artikel 
in Wijkcontact. Het bestuur van de wijk-
vereniging had geen behoefte een moreel 

oordeel te vellen over de bordelen, maar 
was zeker niet blind voor de problemen 
en de dreigende risico’s: ‘Men moet be-
denken dat ook het Spijkerkwartier niet 
van de ene op de andere dag een rosse 
buurt is geworden. En dat terwijl het ooit 
de deftigste wijk van Arnhem was’. En net 
als in het Spijkerkwartier waren de hui-
zen in de Burgemeesterswijk makkelijk 
te verbouwen tot ‘werkkamers’. En ook 
al zouden er waarschijnlijk geen dames 
achter roodverlichte ramen komen te zit-
ten, het sekstoerisme in de wijk dreigde 
wel steeds meer toe te nemen. Dat leidde 
geleidelijk tot uitwassen, aldus het be-
stuur van de wijkvereniging, dat onder 
meer verwees naar nachtelijke avontu-
ren van mannen onderling in het Sons-
beekpark. 

Sociaal verval
Voor het exploiteren van een seksinrich-
ting was wel een gemeentelijke vergun-
ning nodig. Vandaar de oproep van het 
bestuur aan de bewoners om bij nieuwe 
vergunningaanvragen massaal protest aan 
te tekenen. Eind 1982 besloot de wijk-
vereniging zelf in actie te komen tegen 
de aanwezigheid van steeds meer bor-
delen. In het laatste nummer van Wijk-
contact van dat jaar konden bewoners 
een formulier invullen waarmee ze hun 
verontrusting uitspraken over het groei-
end aantal sekshuizen in de wijk. Door 
de oproep te ondertekenen riepen ze 
de gemeente op om ‘alle middelen aan 
te wenden het dreigende sociale verval 
van de typische woonsfeer tegen te gaan’. 

Het uitsterfbeleid van de gemeente had 
uiteindelijk succes. Nieuwe bordeeluit-
baters kregen geen vergunning meer. Het 
laatste sekshuis Club Caresse ging in 1993 
definitief dicht nadat omwonenden met 
succes bezwaar hadden gemaakt tegen 
de vergunning voor een nieuwe eige-
naresse van de club aan de Van Lawick 
van Pabststraat. Het was uiteindelijk de 
Raad van State die de knoop doorhakte 
dat Caresse moest sluiten – ondanks het 
verweer van de eigenaresse dat de over-
last vooral werd veroorzaakt door be-
zoekers van het tegenoverliggende Dia-
conessenhuis.
Johan Bosveld
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de ‘moderne’ smaak. Persijn was zich be-
wust van de beperkingen van de conserva-
tieve Arnhemse woningmarkt, maar voel-
de ook goed aan wat de nieuwe generatie 
wilde: licht in huis en contact met buiten, 
in architectonische zin: serres, veranda’s 
en daglicht in het trappenhuis. Zijn wo-
ningen onderscheidden zich van wat men 
in Arnhem gewend was. De eerste twee 
woningen vormen samen het dubbelpand 
Willie en Alice. Niet alleen in naam, ook 
in architectonische zin zijn de twee familie 
van elkaar. Persijn begreep dat een indi-
vidualistische eeuw was aangebroken. De 
bewoner schikte zich in een standaard-
plattegrond maar uiterlijk wilde hij zich 
graag onderscheiden van zijn buren. Het 
thema verwantschap en variatie keert in 
al Persijns werk terug. Villa Anna Jacoba 
is ontworpen voor een koper, bankiers-
zoon Karel Mulder die er met zijn vrouw 
zijn hele leven bleef wonen. Als eerste in 
de stad probeerde Persijn hier kalkzand-
steen uit. De warmgrijze steen gaf het huis 
een lichte verschijning, waartegen de ge-
kleurde houten kozijnen mooi uitkwamen.  
Persijn zag kalkzandsteen als een goed-
koop alternatief voor de gele en ivoor-
kleurige verblendsteen die hij kende van 
de Antwerpse Cogels Osyleibuurt. Veel 
collega’s twijfelden aan de duurzaamheid 
van kalkzandsteen, achteraf gezien terecht 
want veel kalkzandsteengevels in de buurt 
tonen zware sporen van verwering.

Hoeksteen
Op de hoek met de Zijpendaalseweg 
bouwde Persijn zijn beste werk. Weer 
paste hij een nieuwe steen toe, een dikke 
grijze betonsteen. Het huis bereikt aan de 
parkzijde zijn grootste hoogte en breed-
te. De gevel paart eenvoud aan bekoor-
lijk effect. Uit het grijze gevelvlak steekt 
een middenpartij naar voren, die zich op 
de derde laag terugtrekt in een overdekt 
terras. Daar verandert hij ook van vorm. 
De rechterhoek wordt afgeschuind tot 
een smalle hoekgevel. Het is een subtiel 
gebaar dat de hele gevel schwung geeft. 
De wending wordt door twee gebeeld-
houwde ornamenten geaccentueerd, het 
onderste een harig monstertje dat op een 
vleermuis lijkt, het bovenste drie tulpen 
in kruisvorm. Het is jammer dat de orna-

menten (en de lateien) wit zijn geverfd. 
Oorspronkelijk hadden zij de grijze hard-
steenkleur waardoor zij beter met de rest 
van de gevel harmonieerden. Recht daar-

boven onder de nok bevindt zich, ver-
momd als imitatievakwerk, het zolder-
raam. Opmerkelijk genoeg hield Persijn 
al deze panden, behalve nummer 3, in 
eigendom. Hij ging ze verhuren.

Dit was nog maar het begin van zijn 
bouwactiviteiten in de buurt. Daarover 
meer in het tweede deel van dit artikel 
in het volgende nummer van Wijkcontact.
Ad Habets

» Ad Habets is stedenbouwkundige. Hij 
doet onderzoek naar het ontstaan van 
de wijken rond het park Sonsbeek. Met 
dank aan Jan Waardenburg voor inza-
ge in het familie archief Waardenburg- 
Persijn en aan Geert Visser voor zijn bij-
drage aan deze studie.

Bordelen in de wijk

‘Sexhuizen moeten weg’, 
luidde eind 1982 de kop 
van een artikel in het 
Wijkcontact. Grote panden 
in de wijk leken in die 
tijd steeds aantrekkelijker 
te worden voor 
seksexploitanten. 

40 jaar wijkvereniging

Men was bang dat 
het Burgemeesters-
kwartier een tweede 
Spijkerkwartier 
zou worden.

Advertenties uit Het Vrije Volk en  
De Telegraaf

RTV Arnhem toonde op 12 april 1992 
een filmpje van een bezoeker van Club 
Caresse. (Bron: Gelders Archief)

De bewoner 
schikte zich in 
een standaard-
plattegrond maar 
wilde zich uiterlijk 
onderscheiden  
van zijn buren.

De afgeschuinde hoek met gebeeldhouwde ornamenten geeft de hele gevel 
schwung. FOTO AD HABETS
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1971
In de edities die daarna met onregelma-
tige intervallen volgen (1952, 1955, 1958, 
1966 en 1971) verandert de kunstexposi-
tie in een echt internationale beelden-
tentoonstelling. En in 1971 is het curator 
Wim Beeren die ook het uiterlijke ka-
rakter van de tentoonstelling ingrijpend 
verandert. Het moet volgens hem veel 
meer een ‘avontuur’ en ‘dynamische ma-
nifestatie’ zijn. In ‘Sonsbeek buiten de 
perken’ gaat het niet meer alleen om de 

beeldhouwkunst zelf, maar vooral om 
de internationale ontwikkelingen in de 
kunst. Voor het eerst zijn nu ook kunst-
werken/installaties buiten Sonsbeek 
te zien en maken kunstenaars speciaal 
voor deze expositie nieuwe werken. Het 
is overigens de eerste editie waar de uit-
drukking ‘kunst voor de elite’ te horen 
valt. Niet iedereen begrijpt de tentoon-
gestelde werken en niet iedereen vindt 
dat hier sprake is van kunst. Met slechts 
17.000 bezoekers wordt een laagterecord 
geboekt.

1986
De teleurstellende editie van 1971 zorgt 
ervoor dat het voortbestaan van de ten-
toonstelling ter discussie wordt gesteld. 
Het duurt maar liefst vijftien jaar voordat 

er een volgende komt. Die tentoonstel-
ling in 1986 is overigens de eerste in het 
bestaan van onze wijkvereniging. Cura-
tor Saskia Bos stapt helemaal af van het 
idee dat de kunst iets met het park  te 

maken moet hebben: ,,Want meer dan 
ooit zijn de kunstwerken van nu kunst-
matige producten die zich niet aan de 
natuur aanpassen, laat staan erin op-
gaan.” De consequentie daarvan is dat 
veel kunstwerken niet bestand zijn te-
gen een plek in de open lucht en dat 
er drie glazen paviljoens voor gebouwd 
worden. Van een ‘samensmelting’ met de 
natuur in het park is vrijwel geen sprake 
mee. Critici spreken daarom van muse-
ale kunst, kunst die net zo goed in een 
museum tentoongesteld kan worden. 
Van het concept van 1949 is volgens hen 
niets meer over.

1993
Vol trots vermeldt de website van de 
organiserende stichting dat de Ameri-
kaanse schrijver en tentoonstellings-
maker Jens Hoffmann ‘Sonsbeek 93’   
na afloop een van de vijftig meest in-
vloedrijke tentoonstellingen van de af-
gelopen vijfentwintig jaar noemt. Mis-
schien omdat curator Valerie Smith een 
landgenoot van hem is. Smith laat voor 
Sonsbeek 93 een kleine vijftig kunste-

 V
olgens de directie van Stich-
ting Sonsbeek en State of 
Fashion zou doorgaan met 
de voorbereidingen voor de 
tentoonstelling (van 5 juni 

tot 13 september) niet verantwoord zijn. 
Vooralsnog is het plan om de tentoon-
stelling volgend jaar door te laten gaan, 
maar of dat lukt hangt van partners, lo-
caties en deelnemers af. Om de interna-
tionale beeldententoonstelling niet he-
lemaal stilzwijgend voorbij te laten gaan 
geven we een korte terugblik op eerdere 
edities. 

1949
Het begon in 1949, vijf jaar na de ver-
nietigende Slag om Arnhem, toen de be-
volking van de zwaargewonde stad be-
hoefte had aan een mentale oppepper. 
De tentoonstelling ‘Sonsbeek ‘49: Euro-
pese Beeldhouwkunst in de Open Lucht’ 
moet daar een handje bij helpen. Dat er 
behoefte is om de oorlogsellende even te 
vergeten, blijkt uit het aantal mensen dat 
die zomer het park bezoekt. Maar liefst 
125.000 mensen bewonderen de beelden 
van onder meer Henry Moore, Auguste 
Rodin, Ossip Zadkine, Jozef Mendes da 
Costa en John A. Rädecker. Maar on-
danks al deze buitenlandse grootheden is 
het merendeel van de 199 tentoongestel-
de werken van Nederlandse kunstenaars.  

Wereldberoemde tentoonstelling al zeventig jaar in onze achtertuin 

Deze zomer zou 
Sonsbeek weer in 
het teken staan van 
de gelijknamige 
internationale 
tentoonstelling. Het 
park zou voor de zesde 
keer een museum in de 
open lucht zijn. Maar 
het coronavirus gooide 
roet in het eten. De 
tentoonstelling is tot 
nader order uitgesteld.

40 jaar wijkvereniging

Sonsbeek 1966: Vrouwenfiguur van Aristide Maillol en een abstract werk van Henry 
Moore. FOTO RON KROON, NATIONAAL ARCHIEF

Sonsbeek 1971: Niet elke bezoeker vond dit 
kunst. Sculptuur van Claes Oldenburg. 

FOTO HANS PETERS, NATIONAAL ARCHIEF

Sonsbeek 1986: Drijvend Paviljoen van Wiek Roling. FOTO ROB CROES, NATIONAAL ARCHIEF
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nen’. Het is ook de verantwoordelijk-
heid van kunstenaars om dat te veran-
deren. Tilroe laat het niet bij woorden. 
De processie waarin duizend deelnemers 
de kunstwerken letterlijk en figuurlijk op 
handen dragen, ademt grootsheid. En als 
dagelijks zichtbaar ‘optimistisch visioen’ 
krijgen achtentwintig kunstwerken na 
afloop van de tentoonstelling een blij-
vende plek in het park. De Lazy King op 
het gazon voor Stadsvilla Sonsbeek is het 
bekendste voorbeeld.

naars werken maken speciaal voor lo-
caties in het park en andere plekken in 
de stad. Op die manier moeten ze de 
identiteit van zo’n plek kritisch onder-
zoeken. Het leidt tot een – oneerbie-
dig gezegd – ratjetoe aan kunstwerken. 
Variërend van tekstborden op bomen in 
het park tot een in een soort telefoon-
cel opgestelde man ‘met een stijve’ die 
‘wijn’ plast. Het werk ‘12% Proof’ krijgt 
al gauw de bijnaam ‘de pisser’. De cura-
tor wil dat de installatie, geplaatst bij de 
Koepelkerk, mensen laat ‘nadenken over 
de openbaarheid van de ruimte rondom 
de kerk’. Want kunst moet volgens haar 
reacties uitlokken. Ondanks de lof van 
haar collega Jens Hoffman komt er veel 
kritiek op het concept van Smith. 

2001
In de zomer van 2001 is er weer een ten-
toonstelling met een echte naam: ‘Sons-
beek 9: LocusFocus’. Een naam die dui-
delijk maakt dat de expositie focust op 
een beperkt aantal locaties: uiteraard 
park Sonsbeek, maar ook de Eusebi-
uskerk en winkelcentrum Kronenburg. 
Daarmee wordt de nadruk gelegd op het 
culturele (park), het historische (kerk) 
en het sociaal-economische (winkel-
centrum) in de stad. Het moet ook een 
tentoonstelling zijn die weer meer aan-
sluiting vindt bij de doorsnee bezoeker. 
Of zoals curator Jan Hoet het zegt: ,,…
de tentoonstelling moet bewust helder, 
overzichtelijk en boven alles leesbaar 
zijn – een tastbare tentoonstelling die 
iedereen, zo niet begrijpen, dan toch 
tenminste lezen kan…” Uit de reacties 
van publiek en critici valt op te maken 
dat die doelstelling heel redelijk is ge-
lukt.

 

2008
Onder curator Anna Tilroe viert het en-
gagement hoogtij tijdens Sonsbeek 2008: 
Grandeur. Tilroe vindt dat de Westerse 
kunst in een depressie verkeert en daar 
moet het thema ‘grandeur, het streven 
naar grootsheid’ iets tegen doen. Net 
als overal wordt in de kunst de markt 
steeds belangrijker, maar ontbreekt het 
in haar ogen aan ‘optimistische visioe-

Sonsbeek 2008: De Arnhemse bevolking draagt de kunstwerken in een processie 
naar Sonsbeek. FOTO HENK DONKERS

Sonsbeek 2016: Tent gemaakt van zwemvesten van bootvluchtelingen. 
FOTO HENK DONKERS

 U 
zag die knalroze bestelbus vast wel eens. Zo niet, 
kijk dan eens op de Van Lawick van Pabststraat 
naast fietsenwinkel Mantel. Dikwijls staat hij ook 
aan de Burgemeester Weertsstraat. Ik weet nu 
waarom. Daar - aan de kop van de straat, vlak-

bij de Amsterdamseweg - woont Marije, uitbaatster van Your 
Wishlist. Mijn vrouw slaagt altijd in de gelijknamige mode-
winkel. Zij raadde mij aan daar eens poolshoogte te nemen; 
het zou vast een stukkie opleveren.
Recent betrad ik dus via het rolstoelplankier de winkel en 
zie vele vrouwen drukdoende met het passen en ophangen 
van kleding. Mijn antwoord op de open vraag naar wat ik 
kom doen - ik ben aan het werk - ontlokt de spontane blon-
dine Marije een stortvloed van woorden. Nee, ze verkoopt 
geen herenkleding, maar wel fantastische combinaties voor 
vrouwen. De verkoop vanuit hier is een grote verbetering 
ten opzichte van de voormalige huiskamerverkoop. Telkens 

de woonkamer moeten verbouwen 
was niet ideaal. Alle passende en heftig 
meeluisterende vrouwen knikken in-
stemmend. 
Op de zuurstok roze website lees ik dat 
Your Wishlist een te gekke collectie 
heeft. Van basic, rokjes, jurkjes, jeans, 
tops, vesten, tot tasjes, zeep, dromen-
vangers, accessoires, sjaals, en nog veel 
meer. Bovendien worden iedere twee 
weken de allernieuwste must haves 
toegevoegd. De kleding is casual, maar 
de vrouw die voor sjiek gaat, kan er 
ook terecht. Marije noemt dat Casual 

clothes with a touch of glamour. Gedacht moet worden aan 
hartjes, studs, strass en sterren.
Helemaal onder de indruk (wat zijn studs en strass?) lees ik 
dat behalve in de winkel deze mode ook te koop is op leuke 
events en in de webshop. De maandelijkse Sonsbeekmarkt is 
zo’n event maar andere happenings worden tijdig op de web-
site aangekondigd. Trouwens, op Facebook valt ook wat te 
beleven. In filmpjes van een minuut of tien legt Marije uit wat 
zij nu weer in de aanbieding heeft. Zij doet dat overtuigend 
en met veel Schwung. Met eenzelfde flair als waarmee zij mij 
te woord staat. Dat hele mini-interview duurde nog geen zes 
minuten, maar geeft mij een compleet inzicht. Zo hoor ik dat 
Your Wishlist wil uitbreiden met woonaccesoires en daartoe 
een woon/werkpand in de directe omgeving zoekt. Een huis 
om in te leven - zij wil nu eindelijk gaan samenwonen met 
haar vriend - en tevens een winkel te exploiteren. Makelaar 
Petra de Kleermaeker is al ingeschakeld. Afijn, mocht u wat 
weten, tips zijn van harte welkom. 
Kees Crone

Spraakwaterval
COLUMN  KEES CRONE

Wat zijn studs  
en strass?
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2016
Vers in het geheugen bij menig wijkbe-
woner ligt nog de meest recente beel-
dententoonstelling ‘transACTION’. De 
editie van 2016 heeft niet één curator, 
maar een heel collectief en ook voor 
het eerst met een niet-Westerse af-
komst. Ruangrupauit Jakarta begint al 
een jaar van tevoren met de voorberei-
dingen in de stad zelf. In de binnenstad 
is een leegstaande winkel waar allerlei 
activiteiten zijn en waar Arnhemmers 
zich kunnen uiten. Ook dit jaar is het 
voor de bezoekers duidelijk dat de naam 
beeldententoonstelling zo langzamer-
hand achterhaald is. In de installaties 
in het park kan bijvoorbeeld getrouwd 
en gekookt worden en een anatomisch 
opengewerkt hoofd kan worden gevuld 
met kauwgomballen. Indrukwekkend is 
de reusachtige tent bij de entree van het 
park gemaakt van zwemvesten als aan-
klacht tegen de behandeling van boot-
vluchtelingen. De expositie wordt in de 
pers lovend ontvangen en gezien het 
aantal bezoekers (ruim 100.000) is ook 
het publiek enthousiast.

2021?
Niet komende zomer, maar hopelijk 
volgend jaar tonen veertig kunstenaars 
hun werk tijdens de twaalfde editie van 
de tentoonstelling. De uit Kameroen af-
komstige curator Bonaventure Soh Be-
jeng Ndikung wil hoog inzetten, want 
volgens hem is Sonsbeek een van de be-
langrijkste tentoonstellingen ter wereld. 
Herinneringen van bezoekers aan eer-
dere tentoonstellingen moeten volgend 
jaar een belangrijke rol spelen, voor-
al ook omdat geschiedenis een van de 
thema’s van de tentoonstelling zal zijn. 
Daarmee doelt de curator ook op bij-
voorbeeld onze koloniale geschiedenis: 
Eerder zei hij: ,,Ik zie een link tussen het 
park en de plantages in Suriname. Het is 
ook het geld van de plantages dat dit al-
lemaal heeft gefaciliteerd.” Tegenwoor-
dig is het park volgens de curator vooral 
een ontmoetingsplaats : ,,Kunst heeft 
ook een verbindende en verbroederen-
de functie. Dat interesseert me enorm.”
Johan Bosveld

‘De kunstwerken 
moeten de 
identiteit van 
een plek kritisch 
onderzoeken 
en reacties 
uitlokken’
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niets af te lezen terwijl ik door de Izaak 
Evertslaan loop, maar binnen zullen zich  
toch zeker drama’s afspelen. Talloze men-
sen raken hun banen kwijt. Deze laan zal 
geen uitzondering vormen op het feno-
meen dat zovelen treft. 

Ik sla linksaf de Van Lawick van Pabst-
straat in, waar de huizen mij wel een ver-
haal gunnen. Ik passeer een kapperszaak. 
Die maakt een levenloze indruk. Kappers-
zaken zijn op slot wegens lichamelijk con-
tact. Ik heb medelijden met de baas van 
de zaak. Hij heeft nog iemand in dienst, 
maar er wordt niets verdiend, er gaat al-
leen maar uit. Hoe radeloos zul je je voe-
len, eventuele spaarcenten als een ijsco in 
de zon te zien smelten en daarbij nog de 
vraag hoelang het allemaal zal duren. Ik 
kan me voorstellen dat veel mensen die 
dit overkomt, machteloos moeten toezien, 

in een depressie raken met alle gevolgen 
van dien. Een bloemenwinkel dient zich 
aan, er is nog klandizie. De bloemist heeft 
geluk, een bloemetje brengt nog enig licht 
in alle treurigheid die corona heet. Als een 
sniper ligt corona op de daken, zoekt se-
lectief zijn slachtoffers en mist niet. Het 
virus discrimineert schaamteloos.  Albert 
Heijn doet goede zaken, iedereen moet 
blijven eten, wel afstand houden anderhal-
ve meter a.u.b.  Tja hoeveel is dat? Twee 
armen lang, gespreid. Kun je in de win-
kel elkaar nog wel ongeschonden passe-
ren? Veel lui betalen contactloos met hun 
pinpas, zonder toetsen aan te raken, het 
bedrag is opgehoogd tot 50 euro.  Aan-
vankelijk werd er veel gehamsterd, vooral 
toiletpapier en meel. Tja, in crisistijd leer 
je de mensen kennen, in positieve en in 
negatieve zin.

 H
et is negen april 2020, het is 
volop lente. De bomen en 
struiken schieten als een ko-
meet uit hun beschermende 
knoppen, ze durven hun co-

con te verlaten. Schroom hebben ze niet 
dit jaar. Andere jaren kruipen ze nog wel-
eens in hun schulp uit angst overvallen te 
worden door een verraderlijke vorst. 

Dit jaar is anders. De zon schijnt over de 
wijk alsof hij in de war is met de zomer, 
die nog lang op zich laat wachten. Hij is 
prematuur als een te vroeg geboren baby. 
Misschien wil hij de buurt wat opvrolij-
ken na alle ellende die overal heerst, ook 
in onze wijk.

Het is een hobby van me een wandelin-
getje te maken door de buurt, in de hoop 
iets nieuws te zien. Alles ziet er vrolijk uit, 
maar dat is valse schijn. Aan de huizen valt 

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

De fietshandelaren mogen doorgaan met 
hun handel. Ik vraag me wel af, hoe het 
daar staat met het lijfelijk contact. Wat te 
denken van de fiets? Iedere fiets die ge-
bracht wordt heeft een eigenaar, zit er daar 
niet eentje bij die…? Ieder stuur reinigen 
met een doekje misschien? Lastige kwes-
tie. Dan rest mij nog café La Cannette. Het 
is er stil, de deur is gesloten. Over het alge-
meen ligt de temperatuur in de lente lager, 
is er minder publiek, maar nu in deze lente 
met zomerse temperaturen zou het vol ge-
zeten hebben. Corona ligt op de loer. De 
mensen die La Cannette bezoeken kennen 
elkaar, zorgen voor een vol terras. Ik word 
er droevig van en denk aan baas Dave, die 
ik ken. Hoe zou het met hem gaan? Tot slot 
denk ik aan alle kinderen die hun opa en 
oma niet meer zien, tijdelijk, of voor altijd.
Jaap van den Berg

 Ik slik een paar keer extra, maar kan niet voorkomen dat de 
ziltige tranen mijn zicht vertroebelen. Sportclubs zei hij. 
En hoewel ik geen officiële sportschool heb, voel ik aan 

dat mijn yogaschool ook onder die categorie valt. Het is even 
over vieren als minister Bruins gebiedt: ‘Ook sportclubs,…. 
sluiten vanaf 18 uur vandaag en blijven tot en met 6 april 
dicht’. Onwerkelijk, alsof ik in een plaatje van een geschiede-
nisboek ben beland.
Krap zes maanden na opening, flinke investeringen verder en 
een moeizame start in de eerste maanden was ik nog positief 
gestemd. Vastberaden om mijn focuswoord voor 2020 ‘bloei’ 
recht te doen. En dus organiseerden we een feestelijke open 
dag, precies een week voor de bijna apocalyptische  ‘lock-
down’. Yogaliefhebbers uit de wijk maakten kennis met vijf 
enthousiaste yogadocenten die begin maart waren toegetre-

den tot mijn knusse school. Zij verzorg-
den een scala aan proeflessen, waarna 
we genesteld op de kleurige matraskus-
sens samen smikkelden van gezonde 
vega(n) hapjes in de yogalounge. Nie-
mand was zich ervan bewust dat onze 
prille samenwerking zo abrupt een halt 
zou worden toegeroepen.
Maar we geven ons niet snel gewon-
nen. Nog diezelfde week toveren we de 
yogastudio om tot filmstudio. Ik deco-
reer zorgvuldig wat oosterse ornamen-
ten om de drakenbloedboom en rol er 
een lavendelkleurige yogamat voor. Een 
statief had ik al en een bevriende vide-
ograaf instrueert mij op afstand hoe ik 

de belichting van mijn camera optimaal kan instellen. Toch 
blijven de blunders niet uit. Onwennig en met knikkende 
knieën doceer ik een yogales voor de camera, die achteraf 
niets opgenomen blijkt te hebben. Dan moet zelfs een yo-
gadocent minstens tien keer diep ademhalen om over deze 
frustratie heen te komen.
In week drie laten we het gratis ge-experimenteer met Insta-
gram live lessen los. De online lessen verhuizen naar onze ei-
gen website, met de mogelijkheid om donaties te accepteren. 
Dat voelt al een stuk professioneler. Bovendien ondersteunt 
dat de levensvatbaarheid van onze studio. Want hoewel de 
overheid een fiks noodpakket voor ondernemers heeft uitge-
trokken, valt mijn yogaschool vooralsnog buiten de boot.
Inmiddels zijn we dik vijf weken verder. Voorzichtig beginnen 
we na te denken over een geleidelijke opening. Dat kan al-
leen veilig in kleine groepjes, aangevuld met een digitaal aan-
bod. Wij begrijpen dat ook jij, onze dierbare buur, te lijden 
hebt onder deze crisis. En juist yoga kan je helpen meer rust 
in je hoofd en een gezonder lijf te krijgen. Laten we er voor 
elkaar zijn.
Tara Ubachs

» Tara Ubachs woont sinds 2017 in onze wijk en is full time  
yogipreneur: ondernemer in yoya (www.mysoreyoga.nl).

De geboorte van de 
digitale yogaschool

COLUMN  TARA UBACHS

Onze prille 
samen werking 
werd abrupt een 
halt toegeroepen
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Burgemeesterswijk in coronatijd 

Versheid en variatie
dat zijn in ons restaurant 

de sleutelwoorden.
Probeer eens de diverse 

gerechten van onze menukaart en 
deel met de Thai de smaak van hun 

aromatische keuken.
Vanwege de coronavirus 

is momenteel helaas alleen 
afhalen mogelijk.

Per 1 juni mag het restaurant weer 
open (volgens 

de geldende richtlijnen)
Onze menukaart staat op 
www.restaurantrung.nl

FOTO'S HENK DONKERS

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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Frederik van Zeggeren,  
Gestolde tijd (oude sfeer  
van interieurs herstellen)

Frederik van Zeggeren werkt 
nu net als zijn vrouw thuis. De 
drie kinderen gaan niet naar 
de basisschool. “We moesten 
een nieuwe balans vinden: les-
geven, ons werk doen. Eigen-
lijk doe je dan alles een beetje 
half. Maar met hulp van onze 
oppas loopt het nu goed.” 
“De kinderen missen hun 

vriendjes en vriendinnetjes. Er 
ontstaan ook leuke creatieve 
dingen, zo bakt mijn oudste 
zoon regelmatig een taart.”

“Voor mijn zzp-werk bij Allian-
der doe ik nu alles met video 
calling. Dat gaat onverwacht 
goed. Ik mis wel de sociale 
contacten. Mijn bedrijfje ‘Ge-
stolde tijd’ sluimert, dat komt 
later wel weer.”
“Als gezin zijn we gezond en 
flexibel, niet alles hoeft im-
mers goed te gaan. Onze kin-
deren leren bovendien nu dat 
niets vanzelfsprekend is; een 
wijze les.”  
IB

Marit Unck, content manager 
Slim Opgewekt

“Wij werken voornamelijk 
vanuit huis en doen vooral 
videovergaderingen. De eerste 
weken van de crisis merkten 
we dat onze potentiële klan-
ten – scholen en sportclubs 
– moeilijk te bereiken waren. 
Logisch, want die hadden wel 
andere dingen aan hun hoofd. 
Inmiddels gaat dat beter. Onze 
projecten lopen gewoon door, 

natuurlijk met inachtneming 
van de veiligheidsmaatre-
gelen. We merken wel dat 

facturen later betaald worden, 
maar kunnen gelukkig een 
beroep doen op steun van de 
overheid. 
“Er is nu ook tijd voor dingen 
waar we eerder niet aan toe-
kwamen. Ik ben bijvoorbeeld 
bezig met achterstallig onder-
houd van de website. 
“Elke week maakt iedereen 
van ons een filmpje over hoe 
hij of zij de week is doorge-
komen. Daar maakt een van 
ons dan een compilatie van 

die we op maandagochtend 
vertonen. Daar zitten vaak 
hele leuke dingen bij zoals 
iemand die vertelt dat hij op 
de fiets stapt naar zijn werk en 
dan blijkt hij vervolgens op de 
hometrainer te zitten. Zo pro-
beren we de positiviteit erin te 
houden en natuurlijk gaan we 
door met het bedenken van 
mooie plannen. We zien dan 
later wel wat we daarvan kun-
nen realiseren.”
HN

‘Ik doe veel via 
beeld bellen’

Nella Bosveld-Nijdam (94), 
bewoonster Aerenheem

Als ik haar opbel om te vra-
gen hoe het met haar gaat, 
klinkt ze – zoals altijd – opge-
wekt. “Het gaat goed”, zegt ze. 
“Nou ja, ik ben pas gevallen 
op mijn balkon en op mijn 
hoofd terechtgekomen. Ze 
hebben me naar het zieken-
huis gebracht. Ze waren bang 
voor een hersenschudding. 
Maar ik heb alleen een blauw 
hoofd met een bult die naar 
beneden zakt en een dikke 
arm en knie. Ik heb net buiten 
al weer een wandelingetje ge-
maakt. Ik blijf veel binnen en 
puzzel wat. De ontmoetings-
ruimte beneden is gesloten, 

zingen en schilderen zijn af-
gelast. Als ik door de gangen 
loop, zie ik zelden iemand. 
Eten krijg ik van De Gasterije 
uit Oosterbeek. Mijn zoon 
Albert uit Leusden doet bood-

schappen. Die zet 
hij op een tafeltje 
op de gang voor 
mijn deur. Met 
hem heb ik con-
tact via de iPad.
“Eind maart ben 
ik 94 geworden, 
maar dat moest 
ik vieren zonder 
bezoek. Mensen 
die door corona 
getroffen zijn ken 
ik niet. Familie en 
vrienden heb ik 

overleefd. Met Pasen hadden 
we een leuke verrassing: we 
kregen allemaal een prach-
tige bos bloemen van Ali B. 
Fantastisch! “
HD

‘We hebben veel klanten die in Rijnstate werken’
Marije Dee, eigenaar Your 
Wishlist, kledingzaak Van  
Lawick van Pabststraat

“Tweeënhalve week ben ik 
dicht geweest, maar toen ik zag 
dat alle winkels op het pleintje 
open bleven, ben ik weer open 
gegaan. Ik werd ook behoorlijk 
zenuwachtig omdat ik de laat-
ste tijd allerlei investeringen 
had gedaan zoals een nieuw 
kassasysteem en de huur van 
een loods voor de webwinkel. 
En alle kleding die ik al besteld 
had bleef binnenkomen.  

“Online ben ik nog actiever ge-
worden. Ik maak veel filmpjes. 
“In plaats van vijf ben ik nu 

vier dagen open en ik heb na-
tuurlijk maatregelen getroffen. 
Er mogen niet meer dan vier 

mensen in de zaak en de mid-
delste van de drie paskamers 
is gesloten. En als iemand 
moet wachten voordat zij de 
winkel in kan: we hebben bui-
ten een bankje staan waar je 
koffie kunt drinken.”
Ik merk dat het afstand hou-
den steeds vanzelfsprekender 
wordt voor iedereen. Geluk-
kig, want we hebben hier veel 
klanten die in Rijnstate werken 
en de verhalen die je van hen 
hoort gaan je niet in de koude 
kleren zitten.”
HN

‘Mijn oudste zoon bakt regelmatig een taart’ ‘Iedereen maakt filmpje over hoe hij de week is doorgekomen’

‘Bloemen van Ali B.’

Joke Vermue, biedt 
begeleiding bij vragen over 
ouderschap en kinderwens 

Joke vertelt dat de coronacrisis 
haar persoonlijk raakt. “Positief 
is dat ik en mijn man allebei 
gezond zijn. We wandelen deze 
dagen veel. Ik vind het verdrie-
tig dat ik mijn 93 jarige moeder 
niet kan bezoeken. Maar we 
doen het ermee.” 
Ook in haar werk ondervindt 
zij de consequenties. “Ik ben 
gestopt met direct contact. Nu 
doe ik veel via beeld bellen. Dat 
geeft wel stress omdat zorg-
verzekeraars eisen stellen aan 
de systemen die je gebruikt in 
verband met veiligheid. Mooi en 
onverwacht vind ik wel dat ge-
sprekken toch intensief zijn.”
“De wereld blijkt niet zo maak-
baar als we dachten maar ik 
heb er vertrouwen in dat het 
weer gaat veranderen.” 
IB

‘We ervaren meer 
saamhorigheid’

Harriëtte van Teefelen, 
Het Huidatelier 

Bij Harriëtte thuis zorgt de 
coronacrisis voor onverwachte 
rust. “Mijn man zit als piloot 
veel in het buitenland. Nu 
niet. Mijn dochter is thuis van 
school. We eten elke dag sa-
men en we ervaren nog meer 
dan anders saamhorigheid in 
ons gezin. Wel kon ik helaas 
niet naar de verjaardag van 
mijn vader.” 
Pas in 2019 ging  Har riëtte’s 
salon echt van start. “Wel erg 
jammer dat ik nu mijn salon 
moest sluiten. Het begon net 
lekker op gang te komen. Ge-
lukkig begrepen mijn klanten 
het. Ik heb er vertrouwen in 
dat zij terug komen. De ver-
koop van cosmetische produc-
ten gaat wel door.”
“Ik denk nu al na over hoe ik 
straks weer ga starten. Daar 
ga ik een feestje van maken.”
IB

Géraldine Lodders,  
creatief directeur van 
Cirque de la Liberté

De coronacrisis gooide flink 
roet in de voorbereidingen 
van het Cirque de la Liberté 
dat Géraldine met haar za-
kenpartner Gerda Kalsbeek 
elke zomer in de Stadsblokken 
organiseert. “We hadden het 
concept van de voorstelling 
klaar”, vertelt Géraldine. “en 
waren bezig met de decors 
en andere benodigdheden. Er 
zouden artiesten meedoen 
uit Australië en Brazilië. Die 
konden niet hierheen komen. 

Daarom hebben we al vroeg 
besloten om de voorstelling 
uit te stellen, niet tot septem-

ber maar tot de Kersttijd. 
Wellicht houden we die in 
een circustent; we overleg-
gen daarover met provincie 
en gemeente. Ik werk nog 
wel door aan klus voor Bizar-
Bazar, het hotel-restaurant 
in de Lutherse Kerk aan de 
Van Muijlwijkstraat. Verder 
besteed ik mijn tijd nu aan een 
nieuwe vloer in huis. Ik had 
ook een nieuwe keuken be-
steld, maar die moet nog uit 
Italië komen. Maar dat is een 
luxe-probleem. Dat de cultu-
rele sector zo zwaar getroffen 
is, is veel erger.”
HD

‘De culturele sector wordt zwaar getroffen’

Berry Claassen, licht-
ontwerper bij Introdans

Berry’s werk voor Introdans 
beperkt zich tot juni tot voor-
bereidingen voor het nieuwe 
seizoen: “Ik voel me niet be-
drukt door de coronacrisis. 
Thuis met z’n vieren hebben 
we het goed. Ik werk minder 
uren, er is minder hectiek, het 
huis is schoon, de tuin ligt er 
goed bij.”  
“Bij Artez begeleid ik op af-
stand eerstejaars studenten. 
Zij maken een soloproductie 
en realiseren dat nu op video 
in plaats van op toneel. Hun 
lichtplan gaat er ook anders 

uitzien. Welke achtergrond kies 
je thuis of op locatie, maak je 
gebruik van zon of kunstlicht, 
maak je gebruik van spiegels of 
van schaduwwerking?”
“Ik ben blij dat iedereen in mijn 

familie en directe omgeving 
nog gezond is en hoop dat we 
snel onze dagelijkse dingen 
weer zonder beperkingen kun-
nen doen.”
IB

‘Het huis is schoon en de tuin ligt er goed bij’

DOORGAAN IN TIJDEN VAN CORONA
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gaat gemakkelijk. Misschien iets voor de 
zomer om kinderbadjes en opzetbaden 
mee te verwarmen.”

Collectief
Niet alleen individueel maar ook collec-
tief zetten wijkbewoners flinke stappen in 
verduurzaming. Dat gebeurde bij woon-
blok 3 van Sonswijck. De Vereniging van 
Eigenaren (VvE) van dat blok liet 37 zon-
nepanelen op het dak leggen. Bestuurslid 
Willibrord Schaminee: “De panelen dek-
ken het elektriciteitsgebruik voor collec-
tieve voorzieningen zoals de liften, het 
ventilatiesysteem en de verlichting van 
de gangen, trappenhuizen en de garage. 
We hebben alleen op het lage dak pa-
nelen laten leggen omdat dat het minst 
windgevoelig is. Het is een relatief goed-
kope investering. We zijn er 17 tot 20 dui-
zend euro mee kwijt. Misschien krijgen 
we nog korting op de BTW, verder zit er 

geen subsidie op. We hebben een ener-
giescan van ons blok laten maken. De ap-
partementen zijn redelijk goed geïsoleerd 
met spouwmuurisolatie en HR++-glas. We 
verliezen nog wel warmte via het dak en 
de stalen kozijnen, maar om daar wat aan 
te doen zijn dure investeringen nodig.” 

Woonblok 5 deed eerder een vergelijk-
bare investering. Schaminee: “Daar heb-
ben we veel van geleerd. Zo hebben we 
dezelfde panelen en hetzelfde installatie-
bedrijf.” De andere woonblokken hebben 
nog geen zonnepanelen. Wellicht volgen 
ze later het voorbeeld van woonblok 3 en 
5. Alle blokken in Sonswijck hebben een 
aparte VvE. Die moeten apart beslissen 
over zonnepanelen. Ze kunnen wel sa-
menwerken bij de aanschaf en installatie. 
Sonswijck heeft nog een enorm onbenut 
potentieel voor de opwekking van zon-
nestroom.
Henk Donkers

 H
et is de droom van EU-com-
missaris Frans Timmermans, 
de man achter de European 
Green Deal, dat de honderden 
miljarden euro’s die vanwege 

de coronacrisis in de economie gepompt 
worden niet alleen gebruikt worden om 
de oude economie te herstellen, maar ook 
om een nieuwe, duurzamere economie op 
te bouwen. Never waste a crisis.

Individueel
In onze wijk gebruiken individuele bewo-
ners de coronacrisis om hun eigen huis de 
verduurzamen. Zo legde Edwin Rijkaart 
in de Jollesstraat vier solarmatten op zijn 
dak die fungeren als warmtewisselaar. Ze 
zijn zes meter lang en kosten 120 euro 
per mat. Edwin: “Ze worden meestal ver-
kocht voor de verwarming van zwemba-
den, maar je kunt er ook een vat aan kop-
pelen. Je moet ze zelf installeren, maar dat 

Elk kind krijgt twee dagdelen onderwijs, 
één ’s morgens en één ’s middags. Per 
dagdeel wisselt de locatie en de bege-
leidende ouder. Dat is lekker afwisse-
lend voor de kinderen. Die krijgen taken 
van school en daar werken ze aan onder 
begeleiding van één van de ouders. Elke 
ouder verzorgt twee dagdelen onderwijs 
per week. In de eerste weken bestonden 
de taken uit herhaalstof. Daarmee wa-
ren ze 1 à 2 uur per dag bezig. Nu krij-
gen ze nieuwe stof met instructiefilm-
pjes van een half uur en taken om de 
stof te verwerken. Daar zijn ze meer tijd 
mee bezig.

 M
eteen toen op zondag 15 
maart bekend werd dat 
de scholen vanaf de vol-
gende dag dicht zouden 
gaan, kwamen drie ge-

zinnen uit de Burgemeester Weerts-
straat bij elkaar. Een van de vaders is 
Matthew Pyatt, bestuurslid van de wijk-
vereniging en organisator van het (in-
middels uitgestelde) lustrumfeest. “We 
trekken veel op met twee andere ge-
zinnen uit de straat, onze zes kinderen 
spelen veel met elkaar en zijn kind aan 
huis op de verschillende adressen. We 
zijn vrienden van elkaar geworden en 
vroegen ons af hoe we het probleem 
waarvoor we geplaatst werden samen 
zouden kunnen oplossen. Alle zes ou-
ders hebben een baan en moeten door-
werken. Als je het thuisonderwijs in je 
eigen gezin moet oplossen kost dat veel 
tijd en energie, en werken kan er dan 
wel eens bij inschieten.

“We hebben meteen afgesproken dat 
we samen in quarantaine zouden gaan 
als waren we één gezin in één groot huis. 
Er komen geen andere kinderen over 
de vloer en onze kinderen gaan niet bij 
anderen spelen. Als een kind ziek is en 
koorts heeft, blijft het thuis. We voldoen 
dus aan de richtlijnen van het RIVM.
“We hebben een jongetje van drie dat 
naar de kinderopvang ging, twee meis-
jes van vier en drie meisjes die in groep 
3 zitten. Twee zitten er op de AMS, de 
Arnhemse Montessori School en drie 
op de Pieter Brueghel. We hebben het 
thuisonderwijs opgedeeld in dagdelen. 

“We hebben er nu vier weken thuison-
derwijs op zitten en vinden dat het pri-
ma werkt. De kinderen vinden het leuk 
en wij als ouders ook. En we komen zo 
ook aan ons werk toe. Nu de kinderen 
in groep 3 meer en nieuwe lesstof krij-
gen wordt het wat uitdagender om alles 
in goede banen te leiden. Daar gaan we 
de komende weken ervaring in opdoen.
“Hoe lang de scholen gesloten blijven, 
weten we niet, maar we hebben het idee 
dat we nog een hele tijd vooruit kunnen 
op de manier waarop we onze thuis-
school georganiseerd hebben.”
Henk Donkers
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Elke dinsdag en donderdag kookt Mirjam 
Lingen van Alledagenlekker maaltijden 
die mensen op bestelling kunnen afhalen. 
Tussen 17 en 19 uur is het die dagen altijd 
een gezellige boel in de keuken aan de 
Van Nispenstraat als iedereen zijn eten 
op komt halen. Tot het coronavirus ons 
land bereikte. De keuken is nu verboden 
gebied voor de afhalers. Iedereen wacht, 
op gepaste afstand, op straat tot het 
eten op de tuinbank in de voortuin gezet 
wordt. De gezelligheid is er niet minder 

om, zeker niet met het zomerse weer.  
Behalve afhalen is er ook een mogelijk-
heid om het eten te laten bezorgen. Dat 
gebeurt door de twee zoons van Mirjam. 
“Ik merk dat vooral ouderen, die liever 
niet de deur uitgaan, hier gebruik van 
maken”, vertelt ze. En of ze meer klanten 
heeft? “Ik heb wel meer klanten, maar 
vind het moeilijk te zeggen of dat door de 
corona komt of doordat ik steeds meer 
naamsbekendheid krijg”.
Hanneke Nagel

Verduurzaming gaat 
door in coronatijd

Terwijl de coronacrisis het nieuws beheerst  
en het openbare leven voor een belangrijk deel 
stillegt, gaat de verduurzaming door. 

Installatie van 37 zonnepanelen 
op woonblok 3 van Sonswijck. 

FOTO MARGOT WIJT 
Onder: Flexibele solarmatten. 

FOTO EDWIN RIJKAART

FOTO JOHAN BOSVELD

Geen afhalers meer in de keuken

Drie gezinnen gaan samen in quarantaine 
en verzorgen samen thuisonderwijs

Thuisonderwijs in de Burgemeester Weertsstraat. 
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Martha van Hunsel,  
Decorum, Art of design and 
decoration

Als ik haar bel komt Martha 
wat vermoeid aan de telefoon. 
Zij heeft al drie weken corona, 
lag een week in het ziekenhuis 
en had extra zuurstof nodig. 
Gelukkig is ze nu weer thuis. “Ik 
heb nog steeds een dubbele 
longontsteking. De ziekte komt 
en gaat. In het ziekenhuis was 
het echt verschrikkelijk hoewel 

het verplegend personeel heel 
zorgzaam was. Ik wist niet waar 
ik het zoeken moest, de angst 
dat ik naar de IC zou moeten 
had me te pakken. Gelukkig 

hebben mijn gezinsleden geen 
klachten.” 
Ook voor Decorum is de co-
ronacrisis ingrijpend. “Mensen 
stellen opdrachten uit of zeg-
gen helemaal af. De kosten 
gaan ondertussen wel door. 
Mijn man pakt klusjes op om de 
boel toch gaande te houden.”
Geëmotioneerd: “Heel belang-
rijk zijn voor mij mensen die 
me steunen met kleine dingen 
zoals een lief appje.”
IB

Adriaan Luteijn, artistiek  
leider Introdans

“We kunnen niks. Al onze dan-
sers zitten thuis, er zijn geen 
voorstellingen. Drie keer in de 
week verzorgen we met een 
leraar en een pianist vanuit de 
studio een les voor onze dan-
sers. Die volgen de les thuis op 
een stukje balletvloer dat ze 
van ons hebben gekregen. De 
andere dagen krijgen ze les van 
een leraar van het Nationaal 

Ballet, want net als topsporters 
moeten ook dansers in vorm 
blijven. 

Elke donderdag hebben we via 
Zoom met alle 72 medewerkers 
een domibo (donderdagmid-
dagborrel) om het moreel hoog 
te houden. Ook mijn geplande 
lezingen en workshops doe ik 
online. 
“Financieel wordt het lastig. 
We hebben werktijdverkorting 
aangevraagd voor onze me-
dewerkers, maar het blijft een 
zorgelijke situatie.  
“Om ons publiek betrokken te 
houden zijn we in ons archief 

gedoken en hebben we do-
cumentaires over Introdans 
online gezet. Ook zijn we bezig 
met inspirerende energizing en 
activeringfilmpjes. Zo kunnen 
mensen die toch wat willen 
doen actief blijven. Er is een se-
rie van vijf filmpjes voor men-
sen met al enige danservaring 
en een serie van vijf speciaal 
voor ouderen. Allemaal te zien 
op onze site, ons YouTubeka-
naal en via Facebook.”
HN

DOORGAAN IN TIJDEN VAN CORONA

‘Vanuit volle vaart 
op de rem’

Dunja ten Barge, 
mede-eigenaar Little Things 
in de Kerkstraat

“We zijn open gebleven met 
de winkel, maar hebben 
vooral ingezet op online. We 
doen veel met Instagram en 
Facebook en nieuwsbrieven. 
Samen met veertig andere kin-
derkledingwinkels hebben we 
een give away georganiseerd, 
opgedragen aan de werkende 
moeder. In onze appgroep ‘Co-
rona geen paniek’ overleggen 
we over dingen als ‘wat doen 
we met de sale in juli?’ en ‘hoe 
gaan we om met onze leveran-
ciers?’.  Dat geeft steun. 
“We zijn ook begonnen met 
private shopping. Moeders 

met kinderen kunnen dan op 
afspraak langskomen om te 
kijken en te passen.  
“Het lastigst in deze situatie 
vind ik dat we niet kunnen 

plannen. We waren 
al bezig met de 
wintercollecties. 
Die zijn ook al 
besteld maar we 
hebben geen idee 
of die ook geleverd 
kunnen worden.
“Financieel is het 
moeilijk. We had-
den in de eerste 
week 80% minder 
omzet. Gelukkig 
gaat de online-ver-
koop steeds beter 
en hebben we een 

regeling met de verhuurder 
van ons pand kunnen treffen.  
Al met al kijk ik positief naar de 
toekomst.” 
HN

‘Ik begin elke ochtend met Fitsnacks’
Marwien Kuhlmann (67), fit 
blijven zonder sportschool

“Net als veel andere mensen 
uit de wijk was ik gewend om 
een keer of vijf per week naar 
Healthclub Heijenoord te gaan 
voor yoga, Pilates, cardiofit-
ness en e-gym. Dat kan nu 
niet. Om in conditie te blijven 
en structuur in de dagen 
te houden, begin ik nu elke 
ochtend met zelf oefeningen 
doen. De sportschool biedt 
allerlei online programma’s 
aan voor mensen die een 

sportschoolabonnement heb-
ben. Zoals Fitsnacks. Het zijn 
pittige oefeningen. Elke sessie 

duurt ongeveer 12 minuten. 
Ze worden gegeven door leuke 
docenten, zowel mannen als 

vrouwen, en zijn erg afwisse-
lend. Daarna doe ik een online 
yogasessie van een Ameri-
kaanse lerares, Adriene. Ik ben 
nu bij les 27 uit een serie van 
30 lessen. Verder probeer ik 
in conditie te blijven door veel 
te wandelen. Gelukkig wonen 
we aan de rand van de stad en 
zijn we zo in het buitengebied. 
Buiten Sonsbeek is het erg 
rustig, tenminste op de tijden 
dat ik ga. En als je mensen 
tegen komt, houden ze goed 
afstand. “
HD

Lag met corona in het ziekenhuis ‘Net als topsporters moeten dansers in vorm blijven’

‘We zijn begonnen met private shopping’

Alexej Pevzner, plaatsvervan-
gend concertmeester bij 
Het Gelders Orkest 

Op een prachtige voorjaarsdag 
hoor ik Alexej vioolspelen als 
ik langs zijn huis loop op weg 
naar het park. Bij Alexej thuis is 
gelukkig iedereen gezond. 
Het Gelders Orkest ligt groten-
deels stil. “Het was vanuit volle 
vaart op de rem. Ik probeer 
er een positieve draai aan te 
geven en speel veel op mijn in-
strument om in vorm te blijven. 
Creatieve ideeën van collega’s 
gaan vast iets verrassends op-
leveren.” 
“Als dirigent van amateurorkest 
Arnhem Synfonietta probeer ik 
de eenheid er in te houden. Ik 
stuur de orkestleden videobe-
richten. We hopen in november 
ons 75 jarige bestaan wel te 
vieren.” 
“Moed put ik uit het mooie 
weer, de stilte en de rust. Ik kan 
nu veel doen waar ik anders 
niet aan toe kom.”
IB

‘Het mooie weer 
vind ik troostrijk’

Liesbeth van Ravels, 
textielrestaurator  

Liesbeth prijst zich juist nu 
gelukkig dat ze in deze mooie 
omgeving woont. “Op een vroeg 
uur, als er nog weinig mensen 
zijn, ga ik hollen of wandelen in 
het park, heerlijk.” 
Voor haar werk als zelfstandig 
professional ziet zij op termijn 
zwarte wolken opdoemen. “De 
musea zijn dicht, ze missen 
veel inkomsten. Willen ze straks 
nog investeren in restauratie? 
Ook nu ervaar ik al de impact. 
Bijvoorbeeld: voor een lopende 
opdracht heb ik materialen uit 
Italië nodig en dat is lastig.”
“Op initiatief van mijn beroeps-
vereniging heb ik mijn voorraad 
mondkapjes aan Rijnstate ge-
doneerd. Ik heb nog aangebo-
den om mondkapjes te maken 
maar Auping doet dat machi-
naal nu sneller.” 
“Het mooie weer vind ik erg 
troostrijk in deze rare tijd. Ik 
ontdek zelfs vlak bij huis nog 
nieuwe plekken.”
IB

Tamara Bertels, bureau  
Remedial Teaching Sonsbeek

Tamara Bertels zit in de opstart-
fase van een bedrijfje voor de 
begeleiding van kinderen met 
leerproblemen. En toen sloten 
ineens de scholen vanwege de 
coronacrisis. Zou ze meer klan-
ten krijgen omdat ouders het 
thuisonderwijs aan haar willen 
overdragen? Of juist minder om-
dat scholen geen kinderen naar 
haar kunnen doorverwijzen? 
“Ik heb er één nieuwe leerling 
bij gekregen”, zegt ze, “dankzij 
mond-op-mond-reclame in de 
wijk. Maar er zijn ook afgegaan 
omdat ouders gedwongen thuis 

zijn en extra tijd voor hun kinde-
ren hebben of misschien minder 
geld hebben. Uiteindelijk heb ik 
minder leerlingen die ik korter 
begeleid. Fysiek contact is niet 
mogelijk, ik werk dus met vi-
deobellen of Skype. Dat kunnen 
kinderen, zeker met leerproble-

men, minder lang volhouden. 
Ik werk sinds kort wel meer op 
school omdat ouders kinderen 
met leerproblemen (na weken 
thuisonderwijs) soms weer naar 
school mogen sturen. Gelukkig 
ben ik zelf gezond en fit.”
HD

‘Kinderen houden videobellen niet lang vol’

Dick Timmerman, docent 
bij Van Hall Larenstein met 
fascinatie voor de Tweede 
Wereldoorlog.

“2020 zou een topjaar voor 
ons worden vanwege de 
bevrijding 75 jaar geleden. 
Onze Engelse jeep uit 1942, 
hebben we wel uit de garage 
gehaald. We zouden in allerlei 
bevrijdingsoptochten meerij-
den. Westervoort is afgelopen 
weekend afgelast, Otterloo 
had zich prachtig voorbereid 
maar de straten zijn leeg, 
Wageningen zou op 5 mei een 
hele grote optocht worden, 

maar die gaat ook niet door. 
In september organiseren we 
met Airborne Battle Wheels 
altijd een herdenkingkamp 
in Oosterbeek, maar buiten-
landse deelnemers durven 

nu niet te boeken. 
Corona heeft een 
enorme impact op 
de herdenking.
“Ons werk op de 
hogeschool gaat 
gelukkig gewoon 
door. Het digitaal 
onderwijs heeft 
een enorme vlucht 
genomen. Eerst 
wilden we wel 

maar kwamen we er niet aan 
toe; nu moeten we. Er komt 
veel inventiviteit naar boven. 
Dat blijft staan na de corona-
crisis.”
HD

‘Corona heeft enorme impact op de herdenking’
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Een beeldige wijk (9)

Als kinderen niet naar school kunnen, niet kunnen 
sporten of leuke uitjes maken, moeten ze zichzelf 
vermaken. Om de corona-verveling te bestrijden 
kwam ‘ouderwets’ vermaak weer terug: stoep-
krijten. In veel gevallen wel met een opbeurende 
boodschap: nog nooit stonden er zo veel hartjes 
op de trottoirs. 
FOTO’S EN TEKST: JOHAN BOSVELD
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