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inhoud

 P
lofte hij ook bij u op 
de mat? Natuurlijk be-
doel ik de kunst- en 

cultuurroute Burgemees-
terswijk inclusief de buurten 
Hoogkamp en Transvaalbuurt 
alsmede de parken Gulden 
Bodem, Zijpendaal en Sons-
beek. De zonder meer prach-
tige fullcolour brochure werd huis-aan-
huis in de wijk verspreid. Afijn, elders 
in dit nummer van Wijkcontact zult u 
er wel meer over lezen. De samenstel-
ler, fotograaf en nog veel meer Theo 
Brink vertelde er onder andere over in 
De Gelderlander en Arnhemse Koerier. 

In eerstgenoemd medium zegt 
ie dat hij nog lang niet is uitge-
schreven. Hij is pas circa op de 
helft. Andere wijken volgen nog. 
Neen, voor kunstpaus Brink is 
het zeker geen Sisyphus werk. 
Wel hoopt hij dat onverlaten 
van zijn fiets afblijven. Laatst 
hanteerde hij de camera maar 

bij terugkomst was het elektrische rij-
wiel foetsie. Een listige Loetje had met 
slijptol het ijzersterke stalen kettingslot 
doorgezaagd. Nota bene voor het po-
litiebureau. Het gehalveerde slot lag er 
nog. Heel sneu.
Kees Crone
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 O
ns leven bevindt zich momenteel tussen hoop en vrees. 
Hoop dat we de dingen die we graag en met elkaar wil-
len doen ook weer kunnen doen. Vrees dat het verloop 

van de pandemie ons dat allemaal weer onmogelijk maakt.
Daar heeft de wijkvereniging ook mee te maken. We wil-

len u als wijkbewoners graag leuke en boeiende activiteiten 
aanbieden, maar we worden daarin soms belemmerd door 
ontwikkelingen en nieuwe coronaregels. Gelukkig gaan 
sommige dingen door. Zo konden we op 30 oktober de lang-
verwachte boomplant beleven. De gemeente Arnhem had ons 
vorig jaar, bij het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging, 
een mooie boom beloofd om daarmee onze wijk nog groener 
en toekomstbestendiger te maken. Op het terrein tussen 
Watermuseum en Molenplaats staat sinds kort een rode malus 
appelboom, die hopelijk lekkere vruchten mag gaan dragen. 
Kort daarna, op 5 november, konden we als drie wijkvereni-

gingen in noordwest Arnhem een fraai 
boekje met wandel- en fietsroutes langs 
de vele kunst- en cultuurplekken in ons 
gebied presenteren. In samenwerking 
met Rozet en de gemeente Arnhem en 
geproduceerd door Stichting Kunst in 
de Publieke Ruimte werd het boekje ge-
maakt en huis-aan-huis bezorgd. Verken 
dus met hulp van dit boekje de schoon-
heid van onze directe leefomgeving! 
Tegenover deze geslaagde projecten 
staat dat we dit jaar opnieuw het bezoek 
van Sinterklaas aan onze wijk moesten 

missen. De feestcommissie had alles voorbereid, totdat enkele 
dagen voor de beoogde bezoekdatum de Sint moest afzeggen. 
De inmiddels bekende ziektebeelden hadden hem en de bege-
leidende musici in de wielen gereden. Heel jammer voor alle 
kinderen in onze buurt, maar we hopen dat het ons volgend 
jaar weer wel gaat lukken. Andere activiteiten, zoals thema-
ochtenden, wijkdiners en concerten in de Bakermat kunnen, 
zolang als het allemaal mag, nog wel doorgaan. Maar de on-
zekerheid blijft. Op onze website staan de toegangscondities 
en eventuele afgelastingen. Bestuur en commissies bekijken 
steeds wat wijsheid is. Natuurlijk worden al plannen voor 2022 
ontwikkeld. Ik zal u daarover hopelijk kunnen bijpraten tijdens 
onze nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 25 januari 2022 vanaf 
17.00 uur in Brasserie Zijpendaal (die uiteraard doorgaat als 
de dan geldende maatregelen dat toelaten). U bent daarvoor 
allen van harte uitgenodigd en we bieden u daarbij graag een 
hapje en een drankje aan. We kunnen verder praten tijdens 
onze algemene ledenvergadering woensdag 23 maart 2022 in 
het wijkcentrum De Bakermat. In het volgende nummer van 
Wijkcontact zullen we meer vertellen over de agendapunten. 
Intussen zijn we ook heel benieuwd naar uw inbreng. 

Tot die tijd hoop ik dat ons wijkverenigingsleven, dat nu 
soms noodgedwongen op waakvlamniveau brandt, weer mag 
opflakkeren tot een hartverwarmend vuur. Passend in dit 
jaargetijde wil ik u daarbij namens het gehele bestuur fijne 
feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar toewensen. 
Veel vriendschap en geluk en vooral: blijf gezond!
Gerard Slag, voorzitter

‘Blijf gezond!’
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Uw Wijkcontact wordt vijf keer per 
jaar gemaakt door een enthousiaste 
redactie in samenwerking met vorm-
gever Bruno Heemskerk.

VORMGEVING
Bruno Heemskerk heeft aangegeven 
dat hij vanwege zijn drukke werk-
zaamheden niet langer de vormge-
ving kan doen. We zijn dus dringend 
op zoek naar een nieuwe vormgever. 
De vormgever krijgt een bescheiden 
vergoeding.

REDACTIE
Eerder dit jaar was het vertrek van 

eindredacteur Henk Donkers een 
forse aderlating voor de redactie. 
Gelukkig blijft hij nog wel bijdragen 
leveren (zie ook dit nummer van 
Wijkcontact). De redactie bestaat 
nu alleen nog uit Johan Bosveld en 
Hanneke Nagel. Natuurlijk hebben 
we onze vaste medewerkers die ar-
tikelen schrijven, maar we hebben 
ook behoefte aan uitbreiding van de 
redactie.

Wat houdt het werk in? 
We hebben tien keer per jaar een 
vergadering waarin plannen worden 
bedacht en waarin we de binnenge-

komen stukken bespreken. Verder 
schrijven we natuurlijk zelf ook ver-
halen.
Waar zijn we naar op zoek?
Naar buurtbewoners die het leuk 
vinden om mee te werken aan hun 
wijkkrant. Enige affiniteit met het 
schrijven van artikelen zou mooi zijn. 
Mocht u behoefte hebben aan bege-
leiding hierbij dan kan daar ook voor 
gezorgd worden.

Heeft u belangstelling, stuur dan
een mailtje naar redactie@
bwarnhem.nl of bel met Hanneke 
Nagel 06 51330837.

Help! Vormgever en redactieleden gezocht voor Wijkcontact

 Vijf jaar geleden schreven we in 
Wijkcontact over de ‘monsterklus’ 
van wijkgenoot Jan Brands. In zijn 

werkkamer op de zolder van zijn woning 
aan het Burgemeestersplein schreef hij 
aan de bibliografie van A.F.Th. van der 
Heijden. Anderhalve maand geleden ver-
scheen het werk: in Mijlpalen en milli-
meterwerk brengt Brands het totale oeu-
vre van A.F.Th. in kaart.

Brands werkte zeker 25 jaar aan de 
bibliografie en zette niet alleen al het 
gepubliceerde werk van A.F.Th. op een 
rijtje, maar citeert ook uit interviews, 
brieven en losse prozateksten. Op die 

manier is een beeld ont-
staan van hoe het schrijver-
schap van Van der Heijden 
zich heeft ontwikkeld. 
Daardoor is het boek een 
‘biografie van een oeuvre’ 
geworden, zoals Brands 
het zelf noemt. Het re-
sultaat is uiteindelijk een 

boek van 642 pagina’s; ‘duizelingwek-
kend’, zoals recensent Onno Blom het 
noemde in de Volkskrant. 

In het eerdere interview in Wijkcontact 
vertelde Brands dat hij Van der Heijden 
al lang kende. “Onze vriendschap dateert 
van eind 1983 nadat ik een recensie had 
gelezen van Vallende Ouders. Mijn vrouw 
Loes zei toen dat de schrijver dezelfde 
achtergrond had als ik en gaf me het 
boek. Ik was meteen verkocht, heb het 
in één keer uitgelezen.’’ 

Ze ontmoetten elkaar tijdens een sig-
neersessie en werden vrienden. Beiden 
bleken opgegroeid in een arbeidersmi-
lieu en beiden waren de eersten die in 
hun familie die gingen studeren. Al snel 
begon Brands alles te verzamelen over 
Van der Heijden. Op zijn werkkamer 
staan zeker vijftig ordners met materiaal. 
Uiteindelijk leverde dat een boek op van 
bijna 650 pagina’s. Maar omdat A.F.Th. 
blijft doorschrijven hoeft niemand gek 
op te kijken als over een paar jaar een 
nieuwe, uitgebreide druk verschijnt. 
JB

» Jan Brands: Mijlpalen en millimeter-
werk – Biografie van een oeuvre. 
Querido; € 49,99.

‘Monsterklus’ 
van wijkgenoot 
Jan Brands

Er zijn heel veel enthousiaste reacties 
binnengekomen over het boekje met de 
kunst- en architectuurroute dat vorige 
maand huis aan huis is verspreid in onze 
wijk, de Hoogkamp en de Transvaalbuurt. 

Het boekje Fiets- en wandelroute kunst & 
cultuur bevat 92 hoogtepunten uit de wij-
ken en uit de parken Zijpendaal, Sonsbeek 
en de Gulden Bodem. Het boekje is sa-
mengesteld door Theo Brink die de afge-
lopen jaren de hele stad heeft afgespeurd 
naar bijzondere kunstwerken in de open-
bare ruimte. Daarover publiceerde hij al 
eerder het boek Arnhem uit de kunst. 

Met al zijn kennis is Theo nu bezig om 
voor afzonderlijke Arnhemse wijken kunst-
routes te maken. Het boekje dat u in de 
bus kreeg, is zijn negende routeboekje. ,,En 
de mooiste tot nu toe”, meldt hij ons. Het 
is voor de eerste keer dat de drie wijken 
samenwerken in een project en dat was 5 
november aanleiding voor een feestelijke 
presentatie in gezelschap van de Lazy King 
in park Sonsbeek. HN

Zaterdag 30 oktober was het dan ein-
delijk zover: de appelboom, die de ge-
meente Arnhem aan onze wijkvereniging 
heeft geschonken als cadeau bij ons 
40-jarig bestaan in 2020, werd geplant! 

In de boomgaard tussen het Watermuse-
um en de Molenplaats staat nu een Malus 
Rode Boskoop, die hopelijk mooie vruch-
ten gaat dragen (in de vorm van een fris-
zuur appeltje).

Het weer werkte goed mee: juist bij de 
start van de happening hield het op met 
regenen! In aanwezigheid van leden van 
de commissie duurzaamheid en andere 
wijkbewoners legden  wethouder Bob 

Appelboom als dank voor de wijkvereniging
Roelofs en voorzitter Gerard Slag samen 
de laatste hand aan de aanplant van de 
boom. De wethouder deelde daarbij com-
plimenten uit aan onze wijkvereniging, 
die zich al 40 jaar inzet voor onze wijk 
en haar bewoners.

Vorig jaar kon de geplande lustrum-
viering vanwege corona niet doorgaan, 
daarom spoorde Roelofs de wijkvereni-
ging alvast aan te gaan sparen voor een 
spetterende viering van ons 50-jarig be-
staan. Als slotstuk van de ‘boomplantdag’ 
brachten alle aanwezigen een toast-met-
bubbels uit op een verdere vergroening 
van onze wijk en op een mooie toekomst 
voor onze wijkvereniging. JB

Routeboekje scoort

De feestelijke presentatie van het boek-
je bij de Lazy King. FOTO ZEFANJA HOOGERS 

Voorzitter Gerard Slag (links) en wethouder Bob Roelofs planten de boom.  FOTO JOHAN BOSVELD
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 H
et is de dag voor de corona-
persconferentie van 27 no-
vember als ik met fotograaf 
Johan Bosveld binnenloop 
bij een koffieochtend van 

De Bakermat. Nanette Kübler is in ge-
sprek met een studente Sportkunde die 
voor haar stageproject bij de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen betrokken is bij het 
project Healthy Aging, oftewel gezond 
ouder worden. Fotograaf Johan Bosveld 
en ik worden ondertussen hartelijk ver-
welkomd.

“Ik vind gastvrijheid heel belangrijk”, 
vertelt Nanette later in haar kantoor. 
“Een van de eerste dingen die ik in de 
horeca leerde, was om er altijd voor te 
zorgen dat mensen zich gezien voelen. 
Niets is irritanter dan wanneer je ergens 
binnenkomt en het personeel heeft al-
leen aandacht voor elkaar.”

Nanette heeft een Zwitserse vader en 
haar eerste vakantiebaantje was in een 

restaurant in Zwitserland. De horeca 
beviel haar zo goed dat ze naar de Mid-
delbare Hotelschool ging. Ze werkte in 
een restaurant in Ede en sloot haar hore-
caloopbaan af als bedrijfsleidster in Café 
Arnhem op de Korenmarkt. “Ik vind de 
horeca heel leuk”, vertelt ze, “maar heb 
al lang geleden besloten het niet langer 
dan tot mijn 40ste te doen.” 

Hectische begintijd
Inmiddels is ze 42. Haar man heeft wijn-
handel Nobel en er ontstonden plannen 
voor een wijnwinkel, maar door de co-
ronacrisis werden die plannen in de ijs-
kast gezet. “En toen wees een vriend me 
op de vacature bij De Bakermat. Die baan 
was me op het lijf geschreven. Ik ken de 
buurt goed omdat we jarenlang op de Ba-
kenbergseweg hebben gewoond. Bij De 
Bakermat gingen we altijd stemmen.” Ze 
reageerde op de vacature en is inmid-
dels bijna drie maanden aan de slag bij 
De Bakermat. “De begintijd was hectisch. 
Ik moest iedereen nog leren kennen en 
mijn draai vinden, maar samen met de 
vrijwilligers en het bestuur hebben we 
nu een fantastisch team.”

Tijdens ons gesprek komt Jos Zwaan 
binnen, de webmaster van de site van de 
Burgemeesterwijk én van de site van De 
Bakermat. Hij komt overleggen over de 
naambordjes die gemaakt moeten wor-
den voor de vrijwilligers en de bestuurs-
leden. “Ik heb bewust voor een groot 
lettertype gekozen. Mensen moeten het 
wel makkelijk kunnen lezen.” Jos uit zijn 
teleurstelling over het afblazen van de 
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Sinterklaasintocht in de wijk, waarvan 
hij traditiegetrouw foto’s maakt. “Ik had 
al aangegeven dat ik alleen buiten foto’s 
zou maken, maar uiteindelijk is alles he-
laas afgeblazen.”

Bij de koffieochtend zitten ondertus-
sen de bezoekers geanimeerd te praten. 
Nanette kent alle bezoekers bij naam en 
heet ze van harte welkom. Er worden 
tips uitgewisseld over hoe je het best 
een mondkapje kunt dragen zonder dat 
je bril beslaat: ‘hoog op de neus en goed 
vastklemmen’.  Met de beweging van de 
bezoekers zit het wel goed, blijkt uit de 
gesprekken met de studente. Iedereen 
wandelt of fietst, ook al gaat dat niet 
altijd van een leien dakje. 

Gastvrouw
“Mijn huisarts stelde me een poos gele-
den voor de keus ‘of je neemt een rol-
lator of je gaat met nordic walking-stok-
ken lopen’. Dat laatste heb ik gedaan en 
dat bevalt me prima”, zegt de 83-jarige 
vrijwilligster Thea de Kraker. Thea is 

vandaag voor het eerst gastvrouw bij de 
koffieochtend. “Ik kwam al vaak bij de 
koffieochtenden en heb me aangemeld 
als vrijwilliger. Ik vind het leuk om iets 
te kunnen betekenen. Wel jammer dat er 
bijna alleen maar mensen uit de Burge-
meesterswijk komen.” Zelf woont ze op 
de Hoogkamp, maar ze is vast van plan 
om in haar buurt meer reclame te gaan 
maken voor de koffieochtenden.

De nieuwste coronaontwikkelingen 
hebben effect op de bezoekersaantallen 
merkt Nanette: “De koffieochtenden 
worden minder druk bezocht. Daar 
komen normaal veel oudere mensen en 
die zijn nu toch bang om corona op te 
lopen.” Naar de persconferentie kijkt ze 
met angst en beven uit. “Ik had al niet 
gerekend op een derde golf, maar straks 
zitten we misschien tot het voorjaar in 
een lockdown en moeten we al onze 
activiteiten afgelasten.”

Tot slot geeft Nanette ons nog een 
rondleiding door de benedenruimtes 
waar de verbouwing in volle gang is. Het 

is niet moeilijk een indruk te krijgen van 
hoe het gaat worden: nieuw, ruim, strak 
en licht. De ingang aan de Van Nispen-
straat ziet er nu al uitnodigend uit. In de 
benedenruimte komt een huiskamer met 
een buitenterras. “We zijn nog aan het 
kijken of we buiten leuke zitjes kunnen 
maken en hoe we het gaan doen met de 
beplanting”, zegt Nanette.

En als het allemaal klaar is? “Ik wil dat 
dit een wijkcentrum wordt waar gastvrij-
heid en ontmoeting centraal staan. Dat 
mensen hier kunnen komen voor een 
kop koffie of iets anders en voor een 
gesprek met buurtgenoten.”
Hanneke Nagel

» De Bakermat zoekt nog steeds vrijwilli-
gers. Voor informatie hierover en over  
het programma van De Bakermat:  
www.wijkcentrumbakermat.nl U kunt na-
tuurlijk ook bij een van de koffieochten-
den binnenlopen. Elke dinsdag en don-
derdag van 10.00 tot 12.30 (als de coro-
namaatregelen het toelaten).

NANETTE KÜBLER: ‘HET GAAT OM GASTVRIJHEID EN ONTMOETING’

Een ochtend in  
De Bakermat

Bijna drie maanden werkt ze nu als coördinator bij 
De Bakermat. Nanette Kübler heeft gastvrijheid hoog 
in het vaandel staan en wil van De Bakermat een 
ontmoetingsplaats maken voor alle inwoners van  
de Burgemeesterwijk en de Hoogkamp.

‘De mensen 
moeten zich 
hier gezien 
voelen.’

Nanette Kübler.
FOTO’S JOHAN BOSVELD

Vrijwilligster Thea de Kraker.
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 A
an de rand van onze wijk 
stond ooit een fabriek van 
artistiek aardewerk die gou-
den medailles won op inter-
nationale tentoonstellingen 

in Londen (1909), Manchester (1910) en 
San Francisco (1915). Een fabriek die 
vaste vertegenwoordigers had in Parijs, 
Londen, Kopenhagen, New York en Syd-
ney. Aardewerk dat tegenwoordig onder-
deel uitmaakt van museumcollecties in 
Arnhem, Assen en Den Haag. 

Arnhemmer Benno Steenaert is met 
zo’n tweeduizend voorwerpen de 

sieraardewerk. “Het komt niet vaak voor 
dat zo’n topcollectie van een collectio-
neur in zijn geheel ter veilig komt”, aldus 
veilingmeester Albert Keddeman in De 
Gelderlander. Bijna de hele collectie is 
volgens hem puntgaaf, goed gedocu-
menteerd en van museale kwaliteit. Hij 
rekent op een opbrengst van minstens 
50.000 euro. 

Het grappige is dat het aardewerk zo 
ongeveer naast het veilinghuis is gepro-
duceerd in de Arnhemsche Fayencefa-
briek. Die lag ooit tussen het veilinghuis 
en de huidige Jumbo in. In die tijd was 

het veilinghuis overigens nog een tabaks-
huis waar tabak uit de Betuwe gedroogd 
en opgeslagen werd. Vandaar de naam 
‘Valburg’. 

Arnhemse fayence 
Arnhem heeft enige traditie en faam in 
fayence (ook wel naar het productiepro-
ces plateel genoemd) want tussen 1759 
en 1770 was hier de ‘Arnhemse Fabrique’ 
gevestigd, die jaarlijks zo’n 10.000 voor-
werpen produceerde, waaronder zeer 
verfijnd, modieus servies- en siergoed. 
Museum Arnhem heeft daarvan een gro-
te collectie.

De fabriek aan de Amsterdamseweg was 
echter geen voortzetting van de Arnhemse 
Fabrique hoewel ze beide als beeldmerk 
een haan gebruikten. De Arnhemse 
Fayencefabriek werd in 1907 in Arnhem 
opgericht door de gebroeders Jacob en 
Klaas Vet uit Purmerend. Eind 19e eeuw 
hadden ze het vak elders geleerd. Ze 
begonnen met een zelfgebouwd oventje 
naast hun ouderlijk huis, waarin ze hun 
eerste vaasjes bakten. In 1903 startte ze 
in Purmerend een eigen plateelfabriek. 
In 1905 breidde het fabriekje uit met een 
tweede oven, maar in 1906 brandde het af. 

Daarop verhuisden ze met hun model-
len en enkele werknemers naar Arnhem 
en begonnen in 1907 opnieuw op Am-
sterdamscheweg 27a. Waarom Arnhem? 
Misschien dachten ze een klantenkring 
te vinden onder de welgestelde oud-
kolonialen die fortuin gemaakt hadden 
in Indië en die neer waren gestreken 
in Arnhem en omgeving. Of misschien 
was het vanwege de goede verbindingen 
via Rijn en spoor voor de aanvoer van 
grondstoffen en de afvoer van eindpro-
ducten.
Ze begonnen met een eenvoudig fa-
briekje met één oven. Verder waren er 
een malerij, vormerij, glazuurkamer, 
schilderzaal, een turfzolder en een kan-
toor. Er werkten vijftien mensen die top-
producten maakten want er werden in-
ternationale prijzen mee gewonnen. De 
vormen en Jugendstil-achtige beschilde-
ringen en Perzische decors vielen erg in 
de smaak. Het ging de fabriek voor de 
wind en in 1920 volgde een kleine uit-
breiding met een tweede oven. In 1923 
volgde een nieuwe, maar veel grotere 
uitbreiding met een derde en vierde 
oven, een hoge schoorsteen van 25 me-
ter, een nieuwe kleikelder en extra ma-

Op 17 november van dit jaar kwam bij Derksen Veilinghuis 
een grote collectie Arnhems kunstaardewerk onder de hamer. 
Het aardewerk is gemaakt in de Arnhemsche Fayencefabriek die 
tussen 1907 en 1934 aan de Amsterdamseweg gevestigd was.

Opkomst en ondergang van de 
Arnhemsche Fayencefabriek

INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

Fayence (of faience) is ar-
tistiek sieraardewerk. Na-
dat de vormen in de oven 
gebakken zijn, wordt fai-
ence-aardewerk bedekt 
met een ondoorzichtige 
laag wit tinglazuur (tenzij 
het gemaakt is uit witbak-
kende klei). Dat wordt be-
schilderd met een speciaal 
soort verf (onderglazuur-
verf) en vervolgens bedekt 
met een doorzichtige laag 
glazuur met lood- en ti-
noxiden. Daarna wordt het 
voorwerp nogmaals ge-
bakken. Daarbij versmelt 
de schildering met de gla-
zuurlaag en wordt deze 
als het ware ingebrand. 
Fayencefabrieken probeer-
den Chinees porselein na 
te bootsen. Delfts blauw, 

ook wel Delftse faience ge-
noemd, is het bekendste 
nog bestaande voorbeeld. 
Het verschil tussen faien-
ce en Chinees porselein is 
dat dit laatste ook van bin-
nen wit is als er een scherf 
af is. Een andere naam 
voor dit soort aardewerk 

is plateel, afgeleid van het 
Franse platel (platte scho-
tel). De schilders die de 
decoraties aanbrengen he-
ten plateelschilders en de 
fabrieken ook wel plateel-
bakkerijen. De Arnhem-
sche Fayencefabriek was 
een plateelbakkerij.

grootste verzamelaar van dit zogehe-
ten fayence. Hij heeft zijn collectie in 
bruikleen gegeven aan de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed die het weer 
uitleent aan musea, ministeries en am-
bassades. De Oosterbeekse notaris Fred 
Boom was ook een groot verzamelaar. 
Hij overleed dit jaar en zijn erfgenamen 
brengen zijn collectie nu in de verkoop 
via Veilinghuis Derksen. Het gaat om 
allerlei voorwerpen: vazen, klokken, 
jardinières (miniatuurtuintjes) en servie-
zen. Volgens het veilinghuis is er vanuit 
de hele wereld belangstelling voor het 

Fayence of plateel

De fabriek 
begon met  
één oven.

Tegeltableau ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Het tableau hangt in het Nederlands Tegelmuseum in Otterloo.

Vaas van 40 cm hoogte, met Art Nou-
veau-Jugendstil-decor, uit collecte van 
Fred Boom en verkocht voor 3.200 euro. 

Klokkenstel (klok met twee vazen) verkocht voor 
2.200 euro. FOTO’S VEILINGHUIS DERKSEN



Het maken van fayen-
ce-aardewerk is een zeer 
arbeidsintensief proces. In 
het tijdschrift Gelderland 
in Woord en Beeld ver-
scheen in 1928 een artikel 
over hoe dat in zijn werk 
ging in de Arnhemsche 
Fayencefabriek. Bijgaan-
de foto’s en beschrijvin-
gen zijn daar (via Benno 
Steenaert) aan ontleend.

In de kleikelder werd 
de klei opgeslagen, 

gemalen, gemengd en 
verwerkt tot gietklei die 
in mallen gegoten werd. 
De fabriek heeft 183 mo-
dellen ontwikkeld. Ze 
stonden in een catalogus. 
Klanten konden daar uit 
kiezen.

Als de modellen ge-
droogd waren, wer-

den ze voor de eerste keer 
gebakken (‘biscuitbrand’). 
De modellen werden in 
ronde cassettes opgesta-
peld in de oven. De oven 
was omgeven door zeven 
vuurhaarden. Die wer-
den met turf opgestookt 
tot na 18 uur de oven een 
temperatuur van 1200 
graden had bereikt. De 
deur van de oven werd 
tijdelijk dichtgemetseld. 
Daarna moest de oven en-
kele dagen afkoelen voor-
dat die werd geopend. 
Het ‘biscuit’ werd uit de 
cassettes gehaald en ging 
vervolgens naar de gla-
zuurkamer voor een hard, 
glad en beschilderbaar 
tinglazuur.

Ontwerper Willem 
Hartgring schetst 

met potlood een nieuw 
decor met nummers voor 
de te gebruiken verf; zijn 
assistent Gerrit Anneveld 
kleurt een decor in. Om ze 
te kunnen reproduceren 
werden er uit stevig trans-
parant papier zogeheten 
ponsieven gemaakt. De lij-
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Jacobs broer Klaas. Het conflict liep zo 
hoog op dat Klaas, hoewel hij medeop-
richter van het bedrijf was, in 1926 zelfs 
ontslagen werd. Hij begon daarop N.V. 
Plateelfabriek Gelria aan de Leeghwater-
straat in Het Broek, maar die werd geen 
succes en ging in 1932 failliet.

Ondergang
In datzelfde jaar vierde de Arnhemsche 
Fayencefabriek – zonder de twee op-
richters - haar 25-jarig jubileum. Het 
personeel bood een fraai tegeltableau 
aan voor in de entreehal. Twee jaar later 
echter legde ook deze fabriek het loodje. 
Het aardewerk was door het arbeidsin-
tensieve productieproces (zie kader) te 
duur geworden en door de economische 

crisis was de vraag naar sieraardewerk en 
luxe gebruiksaardewerk ingestort. Ver-
gelijkbare bedrijven waren eerder al ten 
gronde gegaan door de concurrentie van 
industrieel vervaardigd Engels aardewerk 
en de opkomst van geëmailleerd metalen 
vaatwerk.

In 1936 werd de inboedel geveild en 
vestigde de Arnhemsche Passement- en 
Bandfabriek ARPAS (niet te verwarren 
met de nabijgelegen Arnhemsche Band-
fabriek) zich in het pand. Die ging in 1977 
failliet. Tot de sloop heeft er daarna nog 
enkele jaren een meubelzaak in het ge-
bouw gezeten. 

Bijzonder was dat iets verderop aan 
de Amsterdamseweg - op de plek waar 
nu Pets Place gevestigd is - nóg een 
plateelbakkerij gevestigd was: N.V. Pla-
teelbakkerij RAM. Deze fabriek werd in 
1921 opgericht om uitsluitend plateel te 
vervaardigen naar ontwerp van Theo-
door Colenbrander (naar wie op de Ster-
renberg nog een straat genoemd is). Hij 
was Nederlands bekendste plateelschil-
der en had meer dan zestig vormen en 
ruim zevenhonderd decors op zijn naam 
staan. Zijn decors zijn zeer kleurrijk; vaak 
zijn het organische, abstracte vormen 

ontleend aan planten of bloemen. Veel 
grote musea hebben werk van hem in 
hun collectie. 

Toen de plateelbakkerij startte was 
Colenbrander al 80 jaar oud. Hij ging 
vanwege de fabriek in Arnhem wonen. 
Deze fabriek ging in 1935 failliet. Er 
kwam nog een nieuw plateelfabriekje in 
en later een pottenbakkerij waarvan nog 
wat restanten aanwezig zijn in het atelier 
van kunstenaar Henk van der Ploeg (zie 
Wijkcontact van oktober 2021). Maar met 
de Arnhemse sieraardewerkindustrie is 
het daarna nooit meer wat geworden.

Veiling
En hoe is de veiling vorige maand afge-
lopen? Veilingmeester Fred Keddeman, 
daags na de veiling: “Sommige stukken 
brachten meer op dan verwacht. De top-
pers waren een vaas van 3.200 euro en 
een klokkenstel voor 2.200 euro. Ande-
re stukken zoals een jardinière met een 
taxatiewaarde van 800 tot 1200, zijn niet 
verkocht. We overleggen met de erfge-
namen of we die aanhouden voor een 
volgende veiling of uit de verkoop ha-
len. Er waren buitenlandse bieders, maar 
alle verkochte stukken gaan naar Neder-
landers.” Of de verwachte opbrengst van 
50.000 euro gehaald is, weet Keddeman 
niet. “We tellen de opbrengsten van de 
kavels niet bij elkaar op.”
Henk Donkers

» Tot midden jaren ’70 lag aan de over-
kant van de Amsterdamseweg Arnhems 
oudste industrieterrein. Deze serie gaat 
over de daar gevestigde industrieën. De 
vorige aflevering ging over Stoombier-
brouwerij De Kroon. 
» Bronnen: Hadewych Martens en Ben-
no Steenaert (1997), De Arnhemsche 
Fayencefabriek 1907-1934; J. Vreden-
burg (2005), Heijenoord en Lombok. Van 
landgoed tot stadsuitbreiding in Arnhem; 
Jacobien Ressing-Wolfert, Hans Ressing 
en Kristin Duysters (2008) Arnhemse 
faience (1759-1770). Een Europees avon-
tuur. H. Stenfert Kroese en D. Neijenesch 
(1919) Arnhem en zijn toekomstige ont-
wikkeling.

chines. De productie verdubbelde en er 
werkten inmiddels veertig mensen. Het 
waren de hoogtijdagen van de fabriek.
Leesregel: Zakelijk directeur Jacob Vet 
verdronk in de Theems en medeoprich-
ter Klaas Vet werd ontslagen.

Tragedie
En toen sloeg het noodlot toe. De onder-
neming begon de twee oprichters boven 
het hoofd te groeien. Jacob Vet was als 
zakelijk directeur veel in het buitenland 
om de verkoop te bevorderen, grond-
stoffen te kopen en nieuwe productie-
technieken te leren. De dag voordat hij 
in mei 1924 naar Nederland zou terug-
keren van een zakenreis in Engeland 
werd zijn lijk gevonden in de Londense 
Theems. De politie vermoedde moord:  
Een Arnhemse krant schreef: ‘… den heer 
V. is klaarblijkelijk ten offer gevallen aan 
een misdaad, zooals er in deze tijd, nu 
de groote Wembley-tentoonstelling tal-
looze vreemdelingen naar Londen trekt, 
zoovele in de Britsche hoofdstad voor-
komen’. Of hij vermoord of gewoon ver-
dronken is, werd nooit opgehelderd. Ja-
cobs opvolger als zakelijk directeur (ene 
Van Hoorn) raakte al snel in conflict met 
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De productie van fayence-aardewerk

nen werden met een prik-
pen voorzien van gaatjes. 
Klanten kiezen uit de be-
schikbare decors. 

In de schilderzaal leg-
gen plateelschilders 

een ponsief op een voor-
werp. Ze wrijven er houts-
koolpoeder over heen. Via 
de gaatjes komt het decor 
op het voorwerp. Vervol-
gens wordt het decor in-

gekleurd. Plateelschilders 
waren geen kunstenaars 
maar ambachtslieden. Na 
de beschildering ging een 
voorwerp met een nieu-
we laag glazuur nog een 
keer in de oven. Het decor 
raakte dan ‘ingebrand’. Ten 
slotte ging het aardewerk 
naar de pakkamer waar 
het klaargemaakt werd 
voor verzending in met 
houtwol gevulde kisten.

2

1

4

3

2

1

3

4
Aan de overkant
zat nog een 
plateelfabriek.

De gebouwen van de Arnhemsche Fayencefabriek zijn nog helemaal intact als de Arnhemsche Passement- en Bandfabriek er in 
zit. Foto is uit 1956. FOTO GELDERS ARCHIEF.
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ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl

TUSSENJAAR

Wereld-ervaring

Advies op maat

Persoonlijke begeleiding

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

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

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl

Bakkerij 
Reijnen

Wij bevinden ons aan de 
Kempcrbergerweg 159 
6816 RP Arnhem 

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

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

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

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

Onze Kookkunsten  
thuis bezorgd!

Ook online workshops en Ook online workshops en 

teamdiners h-a-h be
zorgd

teamdiners h-a-h be
zorgd

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

Snoeien doet bloeien

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

Zorg voor mooie struiken in uw 
tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor 
snoei-advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw struiken 
en bomen neem contact op met: 

Bibberspuit
Het fraaie pand van Willem 
Diehl op de hoek van de 
Zijpendaalseweg en Cron-
jéstraat heeft sinds enige 
tijd een nieuwe bewoner. 
Het is een heuse kliniek 
met de intrigerende naam 
‘Faceland’. Nu is Faceland 
niet de eerste de beste, 
hebben we inmiddels uit 
betrouwbare en onver-
dachte bron gehoord. Het 
bedrijf omschrijft zich 
als ‘een internationale, 
snelgroeiende kliniekke-
ten voor injectables en 
(plastische) chirurgie […] 
opererend in Nederland, 
België, Zwitserland en 
Duitsland. Van de twintig 
klinieken zitten de mees-
te overigens in Nederland. 
Nu zijn volgens onze be-

scheiden mening injecta-
bles en plastische chirur-
gie ingrepen die flink wat 
nauwkeurigheid vereisen. 

Dat de spuit op de glazen 
voorgevel zo bibbert, zal 
dan wel een artistieke vrij-
heid zijn.

Elke herfst en winter laait de discus-
sie over open haarden weer op. ‘Hout 
verbranden is slecht voor de gezond-
heid’, roept de ene buurtbewoner; de 
andere: ‘Willen ze ons ook dit al af-
pakken?’ En er zijn mensen die in stilte 
hun slaapkamerraam sluiten omdat ze 
de haard van de buren gewoon vinden 
stinken. Sommige haardbezitters ko-
pen een beetje stiekem een zak hout-
blokken bij de Praxis: dan valt het niet 
zo op. 
Maar er zijn ook vuuraanbidders die 
er openlijk voor uitkomen dat ze graag 
de hens in houtblokken steken. Van 
die laatste groep kunnen we dezer da-
gen overal in de wijk het bewijs zien. 
De discussie over vuurtje stoken in de 
huiskamer blijft een vurig gebed zon-
der einde.

Vurig gebed zonder einde

Sint verliest 
van corona
Nu kun je al vele eeuwen een heilige man 
zijn, maar zelfs de Goedheiligman heeft 
niet kunnen voorkomen dat zijn ‘assis-
tenten’ ziek worden. De intocht van Sin-
terklaas moest vorige maand worden 
geannuleerd omdat teveel belangrijke 
hulpjes van de Sint kennelijk door coro-
na waren getroffen. De Feestcommissie 
van onze wijk heeft tot het laatste mo-
ment gewacht met het doorhakken van 
die treurige knoop. Maar zelfs met zijn 
imposante mijter en dreigende staf heeft 
de Goedheiligman het onderspit moe-
ten delven tegen het ontwrichtende vi-
rus. De Sint hoopt volgend jaar iedereen 
weer te zien. 

0,01546 %
Het aantal inwoners van de buurt Bur-
gemeesterswijk is afgelopen jaar - on-
danks corona - met 152 personen toe-
genomen tot 2.870. Vorig jaar waren 
dat er 2.820. Nederland telde volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
op 26 november jl.  17.587.041 inwoners. 
Dus in de Burgemeesterswijk woont 
0,01546 procent van de Nederlandse 
bevolking. 
Hoeveel dat percentage was ná de 
persconferentie van minister-president 
Rutte en minister De Jonge, was bij het 
ter perse gaan van dit Wijkcontact nog 
niet bekend. 

Zo saai
Geen rellen, geen coronaprotesten en zeker geen gezellig uitgaansleven. Onze 
wijk is saai. We komen zelden in de krant. Ook niet als Arnhems beroemdste 
wethouder, Bob Roelofs, een boom komt planten of als blijkt dat we ooit een 
ontuchtige kasteelheer hebben gehad. Het is zoals het gezegde luidt:  ‘Daar 
groeit het gras in de straten’. Voordeel is dan wel dat we daardoor ‘best wel’ een 
groene wijk zijn.
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KADOWINKEL

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

TANDARTSPRAKTIJK
SONSWIJCK

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

www.tandartspraktijksonswijck.nl

 M
arlies Emmelot woont sa-
men met haar man en drie 
kleine kinderen met veel 
plezier in onze wijk aan de 
Bakenbergseweg. Zij start-

te begin 2021 met haar bedrijf Little Big 
Dreamers dat advies geeft over slaapge-
drag van jonge kinderen. 

Toen ze nog als communicatieadviseur-
bij Klimmendaal werkte, verdiepte ze zich 
al in de slaap van baby’s. “Dat deed ik 
vooral voor mijn eigen kinderen. Maar het 
droeg wel bij aan mijn keus om slaapcoach 
te worden. Ik ben nu bovendien als ZZP-er 
heel flexibel en dat is in deze levensfase 
ideaal.’’

Hoe heb je dit vak geleerd? 
“Ik heb een Nieuw-Zeelandse opleiding 
tot slaapcoach gevolgd. Voor die opleiding 
koos ik vanwege de wetenschappelijke be-
nadering. Ik heb tijdens de opleiding stage 
gelopen bij zestien Nederlandse gezinnen. 
Ik leerde in de opleiding meerdere metho-
des zodat ik met mijn adviezen goed aan 

MARLIES EMMELOT: BABY- EN KINDERSLAAPCOACH 

‘Er is een slaapprobleem 
als ouders dat zo ervaren’

Ouders die vragen 
hebben over het 
slaapgedrag van hun 
jonge kind kunnen 
terecht bij Marlies 
Emmelot, baby- en 
kinderslaapcoach. 
Vanuit haar praktijk 
begeleidt ze ouders van 
kinderen van nul tot 
en met vier jaar uit 
heel Nederland. 

kan sluiten bij het karakter van het kind en 
bij wat ouders belangrijk vinden.’’

Welke slaapproblemen kom je tegen?
“Er is pas een slaapprobleem als ouders 
dat zo ervaren. Bijvoorbeeld als ouders 
hun kind altijd in slaap moeten wiegen of 
als een peuter steeds uit bed komt. Er zijn 
tal van slaapproblemen bij jonge kinde-
ren en baby’s. Sommigen kunnen alleen 
met hulp inslapen, anderen slapen sowie-
so moeilijk in of worden meerdere keren 
per nacht wakker. Ook zijn er kinderen 
die heel vroeg wakker worden, niet in het 
eigen bed willen of kunnen slapen of die 
overdag te kort slapen.

“Als ouders mij uiteindelijk bellen 
zijn ze vaak al ten einde raad.Maar elke 
ouder loopt wel eens aan tegen de on-
voorspelbaarheid van het slaapgedrag 
van een kind, vooral als het jonge baby’s 
zijn. Ouders moeten echter weten dat 
als hun kind niet kan slapen en huilt, dat 
beslist niet betekent dat ze iets verkeerd 
doen. Het is belangrijk dat ouders dat ac-

Marlies Emmelot.
FOTO’S JOHAN BOSVELD
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Volgens velen heeft de Zijpendaalseweg van de hele Burgemeesterswijk de meeste 
allure. Er staan grote huizen waarin dikwijls niet de minsten woonden. Architecten 
en bijdehante aannemers ontwierpen de villa’s waarin je wel gezien wilde worden. 
Zo ook dit huis aan de Zijpendaalseweg 75.

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

verliefde kijk op de wijk
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cepteren. Op een gegeven moment is het 
niet nodig dat je als ouder nog langer zelf 
slaapgebrek hebt door gebroken nachten. 
Vaak gaat het er om een reeds gegroeid 
patroon te doorbreken.’’

Hoe ziet jouw aanpak eruit? 
“Ouders vullen een uitgebreid intakefor-
mulier in dat vragen stelt over voeding, 
slapen, huilen, slaapomgeving en alge-
mene gezondheid. Daarna volgt een ken-
nismakingsconsult. Zo krijg ik een indruk 
van wat bij deze ouders past. Vervolgens 
maak ik een slaapplan voor de ouders met 
daarin adviezen afgestemd op hun speci-
fieke situatie en hoe ze deze adviezen pre-
cies moeten toepassen en wanneer. Soms 
is dat plan al genoeg en kunnende ouders 
zelfstandig met mijn voorstellen en tips 
aan de slag. In andere gevallen begeleid 
ik ouders een aantal weken. Ik bespreek 
dan om de dag met hen of het lukt om op 
een andere, nieuwe manier met het slapen 
van hun kind om te gaan.’’

Wat houdt jouw coachingverder in? 
“Ik werk veel online via Zoom, dat vinden 
ouders ook heel prettig. Eventueel kom ik 
bij mensen thuis als er meer begeleiding 
nodig is. Dan zie ik wat ze doen om het 
kind in slaap te helpen. Verder geef  ik op 
basis van het intakeformulier en het ge-
sprek met de ouders een paar opties voor 
mogelijke slaapcoachtechnieken. De ou-
ders kiezen zelf welke aanpak het beste bij 
hen past. Vervolgens passen de ouders die 
techniek toe. Zij leren het kind om zich-
zelf te kalmeren en zelf in slaap te vallen. 
Dat kan al vanaf vier maanden. Als een 
kind jonger is, begeleid ik ouders met het 
creëren van andere goede slaapgewoonten 
voor hun baby.’’

Kun je een voorbeeld van zulke coaching 
geven? 
“Neem de situatie van ouders die altijd 
aanwezig waren bij het inslapen van hun 
kind van tweeënhalf jaar. Als het kind in 
de nacht wakker werd, zaten de ouders 
vaak uren bij het bedje. Dit komt nogal 
eens voor bij peuters. De ouders gingen 
volgens het plan hun aanwezigheid stap 
voor stap afbouwen. Elke dag hielden ze 
een stap meer afstand van het bedje. Na 
twee weken stonden ze buiten de slaapka-
merdeur. Het kind raakte er in die periode 
aan gewend dat zijn ouders er niet zijn en 
leerde in die tijd hoe hij zelf in slaap kon 
komen.’’

“Maar in een andere situatie bleven de 
ouders toch nog weken in de deurope-
ning zitten. Als coach zeg je dan: ga naar 
beneden, probeer het eens. Ik kreeg ver-
volgens een appje: we zijn voor het eerst 
sinds maanden weer samen in onze eigen 
woonkamer!’’

Loopt het altijd soepel? 
“Slaapcoaching kan heel pittig zijn. De 
eerste drie dagen zijn meestal erg inten-
sief. Ouders veranderen iets waaraan het 
kind gewend is geraakt. Het kind moet 
vervolgens wennen aan een nieuwe ma-
nier van slapen. Je moet daar wel door-
heen als ouders. Het is dan belangrijk dat 
ze beiden op dezelfde lijn zitten en elkaar 
kunnen afwisselen.

“In de meeste gevallen zie je binnen 
twee tot drie weken een grote verandering. 
Bij uitzondering is er na twee weken nog 
steeds niet het gehoopte resultaat. Vaak 
komt dit doordat ouders het moeilijk vin-
den om consequent te blijven. Het geeft 
verwarring bij het kind als bijvoorbeeld 
de ouders in de tweede week het kind 
in de nacht toch bij zich in bed nemen. 
Zo belemmeren ze het ontstaan van een 
nieuw patroon.’’

Waar put je voldoening uit?
“Met mijn begeleiding gaat het slapen van 
het kind na twee weken vaak al veel beter. 
Ik heb lol in de begeleiding van ouders en 
het persoonlijke contact dat ik met ze heb. 
Het is kort, maar intensief contact.Bij de 
afronding zijn zij opgelucht en blij. Daar 
doe ik het voor. Het is fijn als ik mensen 
kan helpen en concreet resultaat zie van 
mijn werk.’’
Ida Bontius 

Tips voor 
betere slaap
» Begin en eindig de dag 
zo veel mogelijk op het-
zelfde moment.
» Ga naar buiten in de 
ochtend.
» Timing is belangrijk: 
let op de maximale wak-
kertijden die horen bij de 
leeftijd van jouw kind.
» Laat je kind slapen in 
een donkere kamer, ook 
overdag (vanaf zes we-
ken).
» Creëer een rustgevend 
en herkenbaar bedtijdri-
tueel.
» Meer informatie op 
littlebigdreamers.nl.
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steem (BES), waarvoor bijvoorbeeld de 
werkgroep Hoogkamp Energie serieuze 
plannen ontwikkelt samen met buurtbe-
woners.

Wijken waarvoor een warmtenet of 
warmtepomp geen gemakkelijke optie is, 
kijken daarom soms naar waterstof (H2). 
Er zijn in Nederland inmiddels flink wat 
experimenten gaande om de mogelijk-
heid van waterstof voor verwarming on-
derzoeken. Voorbeelden zijn Berkeloord 
in Lochem, een hofje in de binnenstad 
van Zutphen en een appartementen-
complex in Rotterdam.  Sinds maart van 
dit jaar bestaat er zelfs een ‘Green Deal 
H2-Wijken’ om te onderzoeken hoe 
waterstof veilig en duurzaam ingezet kan 
worden voor de verwarming van huizen. 
Stad aan ’t Haringvliet is een proefpro-
ject binnen deze Green Deal, dat deel uit 
maakt van het Programma Aardgasvrije 
Wijken, waar vijftig wijken aan meedoen. 
Omdat alternatieven onmogelijk of te 
duur zijn, kijkt men in die wijken voor 
de verwarming naar waterstof.

Aantrekkelijk
Wat maakt waterstof een aantrekkelijk 
alternatief voor aardgas? Allereerst komt 
er bij de verbranding van waterstofgas 
geen CO2 vrij. Het enige afvalproduct is 
water. Ander voordeel is dat de uitste-
kende gasinfrastructuur die we in Neder-
land hebben, ook gebruikt kan worden 
voor de distributie van waterstofgas. Be-
halve de huizen waarvoor na 2018 een 
bouwvergunning werd afgegeven en de 
huizen die al van het gas af zijn, is vrijwel 
elk huis aangesloten op het aardgasnet. 
Sinds juli 2018 worden geen bouwver-
gunningen meer verstrekt voor nieuwe 
huizen mét een gasaansluiting. 

Ook bestaande cv-ketels kunnen na 
wat aanpassingen (andere branders) 
gebruikt worden. Dat geldt ook voor de 
radiatoren. Bij een warmtepomp moeten 
ze vervangen worden door lagetempera-
tuurradiatoren of vloerverwarming. Ook 
worden minder hoge eisen gesteld aan 
de isolatie. Dat maakt waterstof geschikt 
voor de verwarming van huizen die min-
der goed of alleen tegen zeer hoge kosten 
te isoleren zijn, zoals de meeste huizen 
in onze wijk.

Nadelen
Er zitten echter (vooralsnog) ook flinke 
nadelen aan waterstof. Zo mag er niet op 
gekookt worden omdat waterstof geur- 
en kleurloos is en een onzichtbare vlam 
geeft. Het grootste nadeel is echter de 
geringe beschikbaarheid van waterstof. 
En voor zover het beschikbaar is gaat 
het om zogeheten ’grijze waterstof’. Die 
wordt direct gemaakt uit aardgas of indi-
rect met elektriciteit uit andere fossiele 
brandstoffen. In beide gevallen komt er 
CO2 vrij. 

Er is ook ‘blauwe waterstof’ waarbij de 
vrijkomende CO2 ondergronds wordt 
opgeslagen. Het wachten is op ‘groene 
waterstof’, waarbij waterstof wordt ge-
wonnen met behulp van elektriciteit 
(elektrolyse) die is opgewekt met her-
nieuwbare energiebronnen als zon en 

wind. Bij elektrolyse worden watermole-
culen (H2O) met behulp van elektriciteit 
gesplitst in twee delen waterstof en één 
deel zuurstof. Als waterstof daarna weer 
in aanraking komt met zuurstof, komt 
er energie vrij en ontstaat er afval in de 
vorm van water. Waterstof maken kost 
dus elektrische energie. Er gaat ongeveer 
60 procent van die energie verloren. Je 
stopt er dus veel meer in dan je eruit 
krijgt.

En dan maakte energiereus Vattenfall 
onlangs bekend dat het samen met in-
stallatiebedrijf Feenstra volgend jaar een 
warmtepomp op de markt brengt die ge-
schikt is voor minder goed geïsoleerde, 
oudere huizen. De pomp kan water 
verwarmen tot 80 graden (in plaats van 
45 graden bij een gewone warmtepomp). 
De radiatoren hoeven dus niet te worden 

 O
nze wijk gaat voorlopig niet 
van het gas af. De gemeen-
te Arnhem maakte vorige 
maand bekend dat tot 2030 
tien andere wijken voorrang 

krijgen bij de overschakeling van aardgas 
op een andere energievoorziening. Het 
gaat om Kronenburg, Elderveld-Noord, 
Hoogkamp, Plattenburg, Immerloo, Sak-
sen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, 
Stadseiland, Plantagebuurt en Nieuwe 
Aa & Tuin van Elden. Voor nog eens vijf 
wijken (centrum, Presikhaaf 3, Geiten-
kamp, Arnhem-West (o.a. Heijenoord en 
Lombok) en Malburgen) wordt de mo-
gelijkheid van een collectief warmtenet 
onderzocht. 

Voor Burgemeesterswijk blijft alles dus 
voorlopig bij het oude. Er zijn vooralsnog 
geen alternatieven voor aardgas, althans 
niet voor de wijk in zijn geheel. Indivi-
duele huishoudens kunnen natuurlijk 
wel overschakelen op een warmtepomp  
en buurten op een BuurtEnergieSy-

VAN HET GAS AF, MAAR HOE?

Waterstof om onze huizen te verwarmen?

Waterstof wordt 
vaak genoemd als 
mogelijkheid om oude, 
matig geïsoleerde 
huizen zoals in onze 
wijk te verwarmen. 
Warmtepompen zijn 
daar minder geschikt 
voor en aansluiting 
op een warmtenet is 
ook problematisch. 
Hoe reëel is de optie 
waterstof?

In Lochem is in de wijk 
Berkeloord vorige winter 
een pilot van start ge-
gaan om woningen te ver-
warmen met waterstof.  
Berkeloord is net als de 
Burgemeesterswijk een 
van rijkswege beschermd 
stadsgezicht van ruim 
honderd jaar oud. Er 
staan veel grote oude hui-
zen die onvoldoende ge-
isoleerd om een warmte-
pomp te installeren. Het 
gaat bovendien vaak om 
grote huizen waardoor 
investeringen voor isola-
tie en warmtepomp(en) 
in de tienduizenden eu-
ro’s lopen. Op zoek naar 
alternatieven kwam men 
uit op waterstof. Lokaal 
opgewekte groene ener-
gie zou in een electrolyser 
(een waterstoffabriekje) 
kunnen worden omge-

zet in ‘groene waterstof’ 
om huizen te verwarmen. 
Alliander wil in Lochem 
onderzoeken in hoever-
re het gasnet geschikt te 
maken is voor waterstof 
en of waterstof een alter-
natief kan zijn voor wijken 
waar elektrische warmte-
pompen of een warmte-
net geen goede oplossing 
zijn. In Berkeloord krijgen 
de bewoners een cv-ketel 
van het Apeldoornse be-

drijf Remeha die geschikt 
is voor waterstof. Het be-
drijf doet zo praktijkerva-
ring op met deze nieuwe 
ketel. Ook de provincie 
is bij de proef betrok-
ken omdat die wil weten 
hoe je energietransitie 
kunt realiseren bij cultu-
reel erfgoed. Op dit mo-
ment wordt onderzocht 
welke huizen het meest 
geschikt zijn om aan de 
proef deel te nemen.

Voorbeeld 1: villawijk Berkeloord in Lochem

Installatie waterstofketel Remeha. FOTO REMEHA

Nadeel is 
de geringe 
beschikbaarheid 
van waterstof.

FOTO MARTEN KUILMAN



In het Rotterdamse 
stadsdeel Rozenburg 
wordt sinds 2019 in Ne-
derland een appartemen-
tencomplex (links van 
het midden op de foto) 
daadwerkelijk verwarmd 
met waterstof. Het is het 
eerste in Nederland en 
eigendom van een wo-
ningcorporatie (Ressort). 
De waterstofinstallatie 
(elektrolyser) staat er 
een paar honderd meter 
verderop (blauwe contai-

ners). Daar wordt water-
stof gemaakt met groene 

stroom van een windmo-
len in de buurt. 
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vervangen en je hoeft je huis minder ver-
gaand te isoleren. Er zijn vorig jaar voor 
een praktijkproef twintig van deze pom-
pen geplaatst in Heemskerk. De erva-
ringen zijn veelbelovend. Ook tijdens de 
(kortstondige) extreme kou van afgelopen 
winter slaagde de warmtepomp erin de 
huizen goed te verwarmen. 

En dan is er nog nieuwe Triple Solar 
PVT-warmtepomp die de innovatieprijs 
2021 voor duurzaam verwarmen won. 
Dit systeem werkt op zon en daglicht, 
is compact, stil, onderhoudsvrij (geen 
bewegende delen zoals bij de gangbare 
warmtepompen) en zeer efficiënt. Je 
kunt er je huis mee verwarmen én koe-
len, en elektriciteit mee opwekken. Het 
is nog wel de vraag of hij ook geschikt (te 
maken) is voor oudere, niet optimaal te 
isoleren huizen.

Voorlopig heb ik mijn hoop even op 
deze twee warmtepompen gevestigd en 
niet op waterstof.

Waterstofeconomie
Een voordeel is overigens dat dat elek-
trische energie die met zon of wind is 
opgewekt, kan worden opgeslagen in de 
vorm van waterstof. Dat kan ook in bat-
terijen maar dat is veel duurder. Ook is 
het transport van waterstof goedkoper 
dan van elektriciteit. Het energieverlies 
van  60 procent is niet erg als er duur-
zame elektriciteit in overvloed is en de-
ze goedkoop is. Dat zou in de toekomst 

kunnen bij grootschalige windmolenpar-
ken op de Noordzee of zonneparken in 
Zuid-Europa, Afrika, het Midden-Oosten 
of Australië. Zij zouden belangrijke wa-
terstofexporteurs kunnen worden. Op de 
Noordzee zouden op overbodig gewor-
den boorplatforms tot waterstoffabfrie-
ken kunnen worden omgebouwd en met 
overtollige elektriciteit waterstof kunnen 
produceren uit zeewater en dat via be-
staande gasleidingen naar het vasteland 
transporteren. In woestijngebieden zou 
iets vergelijkbaars kunnen gebeuren met 
zonne-energie. Waterstof zou dan per 
schip vervoerd moeten worden. Maar 
voordat het zover is moet de opwekking 
van duurzame elektriciteit enorm wor-
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den opgeschaald en moet er een hele 
nieuwe waterstofeconomie worden op-
getuigd. Dat vereist gigantische inves-
teringen van overheid en bedrijfsleven. 
Naar verwachting komt de productie van 
‘groene waterstof’ pas na 2030 goed  op 
gang. 

Waterstofladder
En dan is het de vraag waar die waterstof 
heen gaat. Er zijn namelijk veel kapers 
op de kust. Huizenbezitters, zowel par-
ticulieren als woningbouwcorporaties, 
moeten achter aansluiten in de rij. De 
zogeheten waterstofladder  laat zien dat 
potentiële gebruikers die meer kunnen 
betalen en niet beschikken over alterna-
tieven veel hoger staan. Nu al is de kunst-
mestindustrie een enorme gebruiker van 
(grijze) waterstof. Ook een gigant als Tata 
Steel kan zijn productie alleen verduur-
zamen met waterstof. En intussen azen 
ook de lucht- en scheepvaart erop.

Volgens waterstof-adepten is water-
stof de ‘heilige graal’ of game changer 
van de energietransitie. Ze zien het als 
een magisch goedje waarin je duurzame 
stroom kunt opslaan op momenten dat er 
een overvloed aan is en die net zo lang 
kunt bewaren tot tijden van schaarste. 
Waterstof-sceptici spreken echter van 
een hype. Ze zijn bang dat waterstof 
gebruikt wordt als excuus om nog maar 
even niets te doen, geen warmtepomp 
te plaats of niet beter te isoleren omdat 
over een jaar of tien genoeg groene wa-
terstof in één klap alle problemen oplost. 
Waterstof versnelt de energietransitie 
volgens hen niet, maar vertraagt deze. 
Er zou zelfs een verlammende werking 
van uitgaan. Volgens hen is waterstof 
om huizen te verwarmen alleen geschikt 
voor een kleine niche zoals monumenten 
die moeilijk te isoleren zijn en histori-
sche binnensteden. Zeker 90 procent 
zal volgens hen aan de slag moeten met 
warmtepompen en warmtenetten. Nu en 
niet pas over tien jaar.

Niche
Behoort de Burgemeesterswijk tot zo’n 
niche? Persoonlijk denk ik van niet. Des-
alniettemin zijn experimenten als in Ber-

keloord en Stad aan ’t Haringvliet zinvol. 
Ervaring opdoen met waterstof in de ge-
bouwde omgeving kan nooit kwaad. Cv-
ketel- en warmtepompfabrikant Reme-
ha in Apeldoorn ontwikkelt een water-
stof-ready ketel, geschikt voor bijmen-
ging van 20% waterstof en gemakkelijk 

Productie 
van ‘groene 
waterstof’ komt 
pas na 2030 
goed op gang.

Voorbeeld 2: appartementencomplex Rozenburg

De Waterstofladder van Natuur en Milieu. ILLUSTRATIE NATUUR EN MILIEU

om te bouwen tot een ketel die draait 
op 100% waterstof. Prima. Keuringsin-
stituut Kiwa en netbeheerder Alliander 
hebben in Apeldoorn dit jaar een Hydro-
gen Experience Centre geopend, een als 
woonhuis ingerichte opleidingslocatie 
om installateurs te leren hoe ze installa-
ties kunnen ombouwen van aardgas naar 
waterstof. Uitstekend! Wees voorbereid 
op meerdere toekomsten. 

Oudere huizen
En dan maakte energiereus Vattenfall 
onlangs bekend dat het samen met in-
stallatiebedrijf Feenstra volgend jaar een 
warmtepomp op de markt brengt die ge-
schikt is voor minder goed geïsoleerde, 
oudere huizen. De pomp kan water ver-
warmen tot 80 graden (in plaats van 45 
graden bij een gewone warmtepomp). 
De radiatoren hoeven dus niet te wor-
den vervangen en je hoeft je huis min-
der vergaand te isoleren. Er zijn vorig 
jaar voor een praktijkproef twintig van 
deze pompen geplaatst in Heemskerk. 
De ervaringen zijn veelbelovend. Ook 
tijdens de (kortstondige) extreme kou 
van afgelopen winter slaagde de warm-
tepomp erin de huizen goed te verwar-
men. Voorlopig heb ik mijn hoop even 
op deze warmtepomp gevestigd en niet 
op waterstof.
Henk Donkers

Verschillende soorten waterstof. ILLUSTRATIE NATUUR EN MILIEU

Waterstofsceptici:
waterstof heeft
een verlammende
werking op de
energietransitie.

Waterstofadepten:
waterstof is de 
Gamechanger in
de energietransitie.

FOTO STEDIN
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het hele land aan de weg timmerde. Sa-
men met Hans Focking gaf hij leiding aan 
Studio LP. Veel producties die werden 
gemaakt hadden een sterk maatschap-
pelijk geëngageerd karakter, iets wat in 
die jaren werd gewaardeerd. 

Wat was begonnen als dansschool met 
een stevig educatief karakter groeide 
langzaam uit tot een professioneel bal-
letgezelschap. Wiggers herinnert zich uit 
die jaren dat kunstrecensenten de voor-
stellingen soms wat oubollig vonden. 
“Maar dat was bewust’’, zegt hij. “We 
moesten het publiek als het ware opvoe-
den, de mensen moesten wel snappen 
wat ze te zien kregen. Dus in die tijd 
hadden we veel verhalende producties. 

 H
ij is nog altijd het gezicht 
van Introdans. Volgens Ton 
Wiggers (74) hebben de vijf-
tig jaar onder zijn leiding er-
voor gezorgd dat er een con-

sequent beleid is gevoerd. “Ik heb veel 
andere gezelschappen in de loop der ja-
ren zien sneuvelen omdat ze hun beleid 
nogal eens veranderden. Wij hebben ons 
nooit laten afleiden door allerlei nieu-
wigheden.’’

Ton Wiggers woonde al in de Van La-
wick van Pabststraat toen hij als dertiger 
bedacht dat hij zijn eigen dansschool 
wilde hebben. “Ik gaf al een paar jaar 
dansles op de muziekschool die toen nog 
in de Weverstraat zat (het huidige pand 
van galerie Groen en Loft, JB). Maar ik 
wilde iets voor mezelf en dat kon heel 
goed bij mij thuis.’’ De schuifdeuren in 
zijn monumentaal grote kamer en suite 
werden verwijderd en er werd een dans-
vloer neergelegd. Spiegels aan de wanden 
maakten er een serieuze oefenruimte van. 

DANSGEZELSCHAP INTRODANS BEGON VIJFTIG JAAR GELEDEN IN ONZE WIJK

Ton Wiggers: ‘We moesten 
het publiek opvoeden’

Hij begon vijftig jaar 
geleden met danslessen 
in zijn eigen huiskamer. 
Tegenwoordig geeft 
Ton Wiggers leiding aan 
een van de bekendste 
balletgezelschappen in 
Nederland. In een halve 
eeuw bouwde hij 
zijn dansschool op tot 
het gerenommeerde 
Introdans.

‘Sommige 
recensenten 
wilden ons
niet begrijpen.’

De dansschool van Wiggers kreeg de 
naam Studio LP, vernoemd naar de straat 
waar die was gevestigd. In de beginjaren 
kon Wiggers meeliften op de opkomst 
van de educatieve dans. Dansexpressie 
werd steeds belangrijker; niet alleen 
binnen de dansgezelschappen die al be-
stonden maar ook in het onderwijs met 
programma’s als ‘Meedansen met Studio 
LP’. Omdat Studio LP vanaf het begin 
veel nadruk op educatie legde, groeide 
de dansschool in de Burgemeesterswijk. 
Het ging er daarbij niet om scholieren uit 
te leggen hoe moeilijk (en vaak pijnlijk) 
ballet is, maar om scholieren duidelijk te 
maken dat dansen en bewegen bijdragen 
aan de persoonlijke ontwikkeling.

Bekende figuur
Intussen was Wiggers niet alleen een 
beetje bekende figuur in de toen nog 
zeer artistieke wijk, maar begon hij ook 
landelijk op te vallen met zijn educatieve 
initiatieven waarmee hij op scholen in 

Het is net als met klassieke muziek. 
Als je Stockhausen wilt begrijpen, zul 
je eerst Mozart moeten leren kennen. 
Sommige recensenten wilden dat toen 
niet begrijpen.’’ Wiggers weet nog dat 
hij blij was met een verhaal in een krant 
waarin hij weliswaar niet ‘vernieuwend’ 
werd genoemd, maar wel ‘ambachtelijk’. 
Wiggers: “Die recensent schreef ook dat 
er niets mis is met ambachtelijk. Daar 
was ik wel blij mee.’’

In de beginjaren had Introdans - zoals 
het gezelschap inmiddels heette - nau-
welijks geld om kwaliteit in te kopen, 
dansers en medewerkers moesten alles 
zelf doen. Geld werd vooral verdiend 
met de educatieve projecten. Aanvanke-
lijk kreeg Introdans geen cent subsidie, 
ook niet van de gemeente Arnhem. Pas 
nadat Wiggers en Focking dreigden het 
gezelschap op te doeken veranderde 
dat. 

Inclusief
Hoewel Wiggers altijd open stond voor 
maatschappelijke ontwikkelingen die hij 
gebruikte voor educatieve projecten, was 
hij tegelijkertijd voorzichtig met ‘hypes’. 
“Nog voordat het woord ‘inclusief’ te pas 
en te onpas werd gebruikt, besteedde 
Introdans er al aandacht aan. Maar als 
dat betekent dat we nu ineens exotische 
dansjes moeten gaan doen uit andere 
landen, dan weiger ik dat. Ons publiek 
komt voor mooie, boeiende producties, 
niet voor aparte dansjes.’’ 

Dankzij het beleid van Wiggers als 
algemeen directeur en later bijgestaan 
door Roel Voorintholt als artistiek 

Studio LP in de beginjaren aan de Van  Lawick van Pabststraat. 
Op de foto rechts geeft Ton Wiggers dansles.

Ton Wiggers voor een  
foto van Erwin Olaf. 
FOTO JOHAN BOSVELD

Ton Wiggers, Truus Tullemans en Leni 
Huisman (liggend) in Studio LP in 1971.
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Drs. G.L. (Ard) Kelderman
Bakenbergseweg 72
6814 MK  Arnhem
Correspondentieadres:
Reuvekampstraat 5
6665 GM  Driel
085-0020014
info@arnhemnoordfysiotherapie.nl

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

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

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

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

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.

Zoals elk jaar presen-
teert Introdans ook rond 
de komende kerstdagen 
een kerstgala voor alle 
leeftijden. In dit seizoen 
waarin het 50-jarig be-
staan wordt gevierd is de 
voorstelling volgens Intro-
dans een ‘ode aan mees-
terchoreograaf Jiří Kylián’. 
Een aantal citaten uit het 
programmaboekje van 
Introdans en de reacties 
van de pers op de voor-
stellingen.
In het absurdisti-
sche ‘Sechs Tänze’ op 
muziek van Mozart toont 
meesterchoreograaf 
Jiří Kylián zich van zijn 
meest speelse en uitzin-
nige kant. Mozart is in Ky-
liáns ogen hét voorbeeld 
van iemand die het leven 
in al zijn rijkheid, fanta-
sie, clownerie en gekte 
begreep. ‘Kylián pakt zo 
stevig uit met pruiken, 
hoepeljurken op wieltjes, 
degengevechten en an-
dere visuele humor, dat je 
bijna zou vergeten dat er 
intussen prachtig wordt 
gedanst. De Gelderlander 

over Sechs Tänze.
Het onder een feeërieke 
hemel van tachtig bran-
dende kaarsen uitgevoer-
de ‘Un Ballo’ is een prach-
tig ingetogen, stemmig 
muziekballet op twee 
composities van Maurice 
Ravel. Volgens Kylián is 
het stuk  ‘een oefening in 
muzikaliteit en in sensiti-
viteit tussen mannelijke 
en vrouwelijke partners’. 
‘Onder een hemel van 
kaarsjes en op muziek 
van Ravel ontspint zich 
een verfijnd en complex 
dansfeest. De massaliteit 
en synchroniciteit zijn 
mooi. Maar ook van de 
vreemde, sculpturale vor-
men die de dames in hun 
strapless avondjurken 
maken, balancerend op 
de voeten van de heren, 
wordt iedereen muisstil.’ 
De Volkskrant over Un 
Ballo.
In ‘Lieder Eines Fahren-
den Gesellen’ vertaalt Jiří 
Kylián de gelijknamige 
compositie van Gustav 
Mahler in wonderscho-
ne dans. Mahler schreef 

de liederencyclus tussen 
1883 en 1885, toen hij 
als jonge twintiger ge-
kweld werd door liefdes-
verdriet. Introdans is er 
trots op dat het toestem-
ming heeft gekregen om 
dit meesterwerk – op dit 
moment als enige Neder-
landse gezelschap – uit te 
voeren. ‘Een indrukwek-
kende en bij vlagen adem-
benemende schoonheid 
van een dans.” Meppeler 
Courant over Lieder Eines 
Fahrenden Gesellen.
Nieuw op het repertoi-
re van Introdans is het 
ballet ‘Petite Mort’. In 
het Frans en in sommi-
ge andere talen wordt de 
sensatie en extase van 
geslachtsgemeenschap 
beschreven als de ‘klei-
ne dood’. Kylián baseer-
de zijn choreografie op 
langzame bewegingen 
uit de twee beroemdste 
pianoconcerten van Mo-
zart: Adagio en Andante.
Het kerstgala van Intro-
dans is 26, 27 en 28 de-
cember in het Stadsthea-
ter in Arnhem.

Kerstgala met meesterchoreograaf

directeur slaagde In-
trodans erin om steeds 
choreografen van naam 
aan te trekken. Introdans 
kon daardoor werk pro-
grammeren van onder 
meer Conny Janssen, Jiri 
Kylián en Hans van Ma-
nen. Bovendien waren 
er succesvolle optredens 
in het buitenland, zoals 
in China, Londen, New York en Sint-
Petersburg.

De tijd van busritten naar danstheaters 
in het hele land, balletten instuderen en 
de zakelijke koers bepalen is voor Ton 
Wiggers over een half jaar min of meer 
verleden tijd. Momenteel werkt hij Ma-
rieke van ’t Hoff in als zijn opvolger, maar 
na dit seizoen - dat op 1 juli is afgelopen 

- komt aan de dagelijkse Introdansdrukte 
een eind. Moeite heeft hij daar niet mee, 
zegt hij: “Ik kan heel goed niets doen. 
Ik ga ’s ochtends naar de sportschool, 
daarna speel ik met de rest van mijn fa-
milie Wordfeud, doe boodschappen bij 
de Albert Heijn en dan is het alweer tijd 
voor de middagborrel.’
Johan Bosveld

» Net na het verschijnen van de vori-
ge wijkkrant werd ik gebeld door Sjaak 
Tesselhoff. Tegenwoordig woont Sjaak 
in Heijenoord, maar zijn wieg stond in 
de Van Eckstraat.
Hij wilde erg graag een exemplaar van 
Wijkcontact ontvangen omdat hij een 
goede vriend is van kunstenaar Henk 
van der Ploeg, die in dat nummer uit-
gebreid werd geportretteerd. Toen ik 
de wijkkrant bij hem langsbracht, was 
hij druk bezig met het uitpluizen van 
zijn familiegeschiedenis. Dat bracht 
het gesprek op een ander artikel uit de 
wijkkrant, de geschiedenis van de Arn-
hemse bierbrouwerij De Kroon aan de 
Amsterdamseweg. Frits van Wolferen, 
een oom van Sjaaks vader, reed in de ja-
ren twintig van de vorige eeuw als klein 
kind vaak mee op de auto van zijn vader, 
die als chauffeur in dienst was van de 
Arnhemsche Passement- en Bandfa-
briek. Deze fabriek lag naast brouwerij 
de Kroon. 
Niet alleen zijn familiegeschiedenis 
heeft de interesse van Sjaak Tesselhoff, 
ook over Arnhem in oorlogstijd weet 
hij veel te vertellen. Hij heeft contact 
met Britse veteranen, die in de Tweede 
Wereldoorlog betrokken waren bij de 
Slag om Arnhem. Voor hen heeft hij 140 
exemplaren van het Jumbo-boek over 
Arnhem in oorlogstijd geregeld met de 
hulp van heel veel plaatjes-sparende 
mensen en de supermarkt. Bij vertrek 
doet hij mij een exemplaar cadeau. Een 
welkom geschenk, want die plaatjes had 
ik nooit zelf bij elkaar gespaard gekre-
gen.
Hanneke Nagel

WAT U ONS LIET WETEN

lezersreacties

Frits van Wolferen (foto uit
familiearchief)

FOTO JOHAN BOSVELD
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Limburg Stirum (Lichtenbeek), Brantsen 
( Rhederoord), Brantsen (Zijpendaal), 
Del Court van Krimpen en legerofficie-
ren uit Amersfoort, Arnhem en Zutphen. 
Mathilde verscheen een enkele keer te 
paard, maar schitterde meestal door 
afwezigheid. 

Na drie seizoenen had Willem genoeg 
van de vossenjacht en bood zijn meute 
gratis ter overname aan. Niet veel later, 
in juni 1896, werd in de krant de schei-
ding van goederen aangekondigd tussen 
Mathilde Nouvel en Willem van Heec-
keren. Op dat moment bewoonden ze 
Sonsbeek al niet meer. Ze waren in ge-

meenschap van goederen getrouwd en 
zolang nog over de voorwaarden van de 
echtscheiding werd onderhandeld, ver-
plichtte Willem zich tot een alimentatie 
van 7.290 gulden per jaar. Na twee jaar 
onderhandelen werd de echtscheiding 
uitgesproken, ook deze keer weer op 
grond van overspel. Mathilde zal onge-
veer een even groot bedrag hebben be-
dongen als haar voorgangster Charlotte, 
zo’n 800.000 gulden. 

Landgoed verkocht 
Rond de echtscheiding deed zich weer 
een reeks van onroerend goed transac-

ties voor.  Eerst kocht Van Heeckeren 
het kleine landgoed Vrijland van Gerrit 
Coers. De houten villa van Coers was 
kort tevoren geplunderd en in brand ge-
stoken. Vervolgens legde hij de hand op 
het grote landgoed Varenna bij Hoen-
derloo, dat grensde aan zijn eigen Dee-
lerwoud. Op het station van Apeldoorn 
liet hij een paar treinwagons komen, 
beladen met 34 kilometer gaas om 
zijn jachtgebied te omheinen.  Tegelij-
kertijd verkocht hij al zijn eigendom-
men in Arnhem: de Kleefsche Waard 
(200.000 gulden) en de rest van Sons-
beek (751.000 gulden). Koper van beide 
goederen was de Arnhemse houthande-
laar Hendrik Kooij. 

Willem van Heeckeren kocht en ver-
kocht dus onroerend goed, maar de 
verkopen stegen in waarde ver uit boven 
de aankopen. Bij de verkopen mogen 
nog worden opgeteld die van de grond 
voor de latere Graaf Ottobuurt (135.000 
gulden) en de opbrengsten van wat de 

Arnhemsche Courant ‘een verbazende 
slooping van het Deelerwoud’ noemde. 
De bomen die grootvader Hendrik in de 
jaren veertig had geplant werden door 
de kleinzoon gerooid. De waarde werd 
geschat op 400.000 gulden.

Na de echtscheiding kocht Willem 300 
hectaren terug van houthandelaar Kooij. 
Het betrof het gebied waar tegenwoor-
dig Burgers’ Zoo, het Openluchtmuseum 
en de Oranjekazerne liggen. Dat gebied 
grensde aan het nieuw verworven Vrij-
land waar hij zich voorlopig vestigde. In 
1899 liet hij een nieuw jachthuis bouwen 
en ging daar ook wonen, maar vijf jaar 
later verkocht hij alles weer en liet zich 
uitschrijven naar Parijs. 

Zijn verhuizing naar Parijs betekende 
echter niet dat hij Nederland volledig 
de rug toekeerde. In de tussentijd had 
hij op Varenna een groot landhuis met 
paardenstallen laten bouwen. Het zag 
eruit als een Frans chateau waarvan de 
bovenbouw ontbrak. Hij schafte een 

 W
illem van Heeckeren 
mocht dan al na zes we-
ken uit de gevangenis 
zijn ontslagen, de verne-
derende rechtsgang had 

zijn reputatie zo beschadigd, dat hij zijn 
gezicht voorlopig liever niet liet zien. Hij 
vertrok naar het buitenland, maar na twee 
jaar keerde hij in Arnhem terug. Met een 
nieuwe vrouw, Mathilde Nouvel. Hij was 
op 1 november 1886 in St. Petersburg met 
haar getrouwd. Het huwelijk was het be-
gin van een charmeoffensief richting elite.
 
Te paard
Hij begon met succes deel te nemen aan 
dressuurwedstrijden te paard. In het na-
jaar van 1890 begon hij met het organi-
seren van vossenjachten achter honden. 
Daarmee stal hij de show. De Arnhem-
se vossenjachten werden tweemaal per 
week gehouden van eind oktober tot be-
gin mei. Voor dat doel had Willem van 
Heeckeren in Engeland een meute aan-
geschaft, die hij de Gelria Hunt noemde. 
De kennel stond tegenover de huidige 
brasserie De Boerderij aan de Parkweg, 
waar nu een parkeerterreintje ligt. 

In Frankrijk kocht hij 68 vossen, ge-
noeg voor een seizoen. Uit de jachtver-
slagen blijkt dat Willem, na de schande 
van zes jaar geleden, weer op goede 
voet stond met een deel van de Gel-
derse landadel. Tot zijn vaste jachtgasten 
behoorde een schare grootgrondbezit-
ters zoals De Constant Rebecque (van 
landgoed Belmonte Wageningen), Van 

Van Heeckerens 
comeback en 
terugtrekking

DE LAATSTE ARNHEMSE JAREN VAN DE BARON VAN SONSBEEK

Het artikel in het vorige nummer van Wijkcontact eindigde met de 
veroordeling van Willem van Heeckeren vanwege seksuele escapades met 
minderjarige vrouwen. Hij ging voor zes maanden eenzame opsluiting de cel 
in, maar kreeg al na zes weken gratie. Hoe verging het hem daarna?

Willem 
‘sloopte het 
Deelerwoud’.

Willem van Heeckeren op zijn paard Mistery op het landgoed Sonsbeek in 1891 (aquarel van Charles Detaille). 
COLLECTIE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

Huis Vrijland werd in 1899 gebouwd in opdracht van Willem van Heeckeren. 
BRON GELDERS ARCHIEF
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nieuwe meute Franse honden aan, die 
hem onder de naam Equipage du Dee-
lerwoud zou vergezellen bij de jacht op 
ree. 

Willem had in Frankrijk de jacht op 
grof wild leren kennen en ging deze 
nu op eigen terrein beoefenen met zijn 
eigen gasten. Hij had de jachtvereniging 
niet meer nodig. En de vereniging had 
hem niet meer nodig want die beschikte 
inmiddels over een eigen meute onder 
leiding van Willems morele tegenpool, 
de bijbelvaste Alexander van Heeckeren 
van Kell, heer van Bingerden. 

Willem trok zich terug achter zijn 
hekken. In 1910 verkocht hij ook Dee-
lerwoud en Varenna en vertrok definitief 
naar Parijs, waar hij in 1915 overleed. 
Hij werd naast zijn moeder begraven 
in Tours. Zijn dochter Marguérite erfde 
later de bezittingen van haar oom Henri, 
de landgoederen Enghuizen en Bever-
weerd. Van haar vaders bezit zal toen 
niet veel meer over zijn geweest.

Resumé
Willem van Heeckeren verloor zijn ou-
ders op zeer jonge leeftijd. Hij groeide 
op onder voogdij samen met zijn broer 
Henri. Op zijn negentiende stapte hij in 
een gearrangeerd huwelijk met een verre 
nicht, waaruit een dochter werd gebo-
ren. Willem parasiteerde op geërfd ver-
mogen. Hij had geld in overvloed en alle 
tijd om het uit te geven. Werk of maat-
schappelijke functies waren aan hem 
niet besteed. 

Willem was een verdienstelijk ruiter en 
verzot op jagen én op seks. Verspreide 
en schaarse bronnen laten het beeld 
achter van een harteloze, niet al te snug-
gere man. Hij sloot een contract met een 
madam uit Klarendal die hem op afroep 
jonge vrouwen leverde. Dit bracht hem 

in de gevangenis en leidde in 1884 tot 
zijn eerste echtscheiding. Tien jaar later 
sneuvelde ook zijn tweede huwelijk door 
‘overspel’. 

Alimentatieverplichtingen dwongen 
hem tot verkoop van Sonsbeek en zijn 
andere eigendommen. Zo is de bouw 
van de wijken op het vroegere landgoed 
Sonsbeek ten nauwste verbonden met de 
zondeval van zijn laatste eigenaar.  
Ad Habets

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

Willem 
parasiteerde  
op geërfd
vermogen.

Stapsgewijze terugtrekking van Willem van Heeckeren 
tussen 1898 en 1910. TEKENING AD HABETS

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

Ook bij blessures, al dan niet tijdelijk

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

www.yogalibra.nl / cindy@yogalibra.nl

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten 
in Arnhem en omgeving

Telefoon 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

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

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

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

	
●			Houdingverbetering: scoliose, kyfose en lordose 

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

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

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR

Het jachthuis op landgoed Varenna bij Hoenderloo, gebouwd in 1904 
en verwoest in 1944. ARCHIEF CODA APELDOORN
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 D
agelijks kijk ik uit het  raam 
vanuit mijn appartement in 
het Artilleriepark naar buiten 
om te zien hoe de zaken erbij 
staan. Het is 25 november, de 

wereld ziet er triest uit, het is zes graden, 
een tikkeltje mistig, de lucht laat zich niet 
bepaald van haar goede kant zien. Het 
is grauw buiten, ik voel me niet uitgeno-
digd om de warmte binnen in te ruilen 
voor de kou van buiten. Niettemin wil ik 
weer eens in gesprek gaan met meneer 
Beukering, de grote beuk die bij mij naar 
binnen kijkt. Hij kan me misschien ver-
tellen of dit jaar anders is dan de laatste 
drie jaren.  

“Dag meneer Beukering, het is al weer 
lang geleden dat we elkaar gesproken 
hebben.” 

“Dag meneer Van den Berg, ik ben blij 
dat ik u weer  eens zie. Hoe is het met u?”

“Best, maar ik heb enkele vragen. Heeft 
u tijd voor me?” 

“Voor vragen over bomen en dieren 
heb ik altijd tijd. Bomen en dieren heb-
ben mij veel te vertellen. Steek maar van 
wal.” 

Ik vertel de beukeboom dat ik in de 
novembermaand al jaren knisperende 
geluiden hoor: “Die worden veroorzaakt 
door auto’s die over de duizenden 
beukennootjes rijden die aan uw voeten 
liggen, uw kinderen zogezegd. Dit jaar is 
het wat dat betreft doodstil. Hoe zit dat 
meneer Beukering?”

“Wel”, antwoordt de beuk, “zoals u 
weet hebben we drie kurkdroge jaren ge-
had, tropische temperaturen waren geen 
zeldzaamheid. Deze omstandigheden 
hebben me bijna in een depressie  ge-

bracht. Ik had het gevoel dat mijn laatste 
uurtje geslagen was.”

 “Was u er zo erg aan toe?”
“Ja, van armoe heb ik  me al die tijd 

ontdaan van mijn kinderen  omdat ik al 
mijn energie voor mezelf nodig had.” 

“Wat erg voor u, uw kinderen op straat 
te zetten uit armoe.”

“Nou ja, ze redden zich wel hoor, kijkt 
u maar eens goed naar de grond.”

“Jeetje, ik zie dat u duizenden nakome-
lingen heeft, ongelofelijk.”

“Maar de afgelopen zomer en herfst 
mag u niet klagen nietwaar?”

“Nee, het heeft veel geregend, ik ben 
tevreden, maar ik lust wel een slokje 
hoor! Ik kan met gemak duizenden liters 
aan in korte tijd.”

“Toch heeft u geen kinderen gekregen 
deze herfst.”

“Nee, ook een boom heeft er geen be-
hoefte aan ieder jaar zwanger te zijn.”

“Daar kan ik inkomen. Maar ik heb nog 
een vraag, een beetje domme misschien.”

“Gaat uw gang.”
“Heeft u het nooit koud?” 
“Nee hoor, nooit. Mijn schors is mijn 

jas, die geeft mij voldoende warmte. Veel 
mensen hebben het trouwens over de 
bast in plaats van de schors.”

“Mensen zeggen zoveel.”
“De bast is een groene laag onder de 

schors, waarin mijn transportkanalen zit-

ten voor  water en koolhydraten. Maar u 
heeft een jas nodig. Een mens is eigenlijk 
vervreemd van de natuur, kan zichzelf 
niet meer redden zonder hulpmiddelen. 
Voor alles heeft hij een ander nodig: de 
kledingverkoper, de Albert Heijn, de 
bakker, de slager, de dokter enz. Een 
mens is niet zelfredzaam. Dat ben ik wel, 
ik ben als het ware een autarkische staat 
in mijn eentje. Ik ben een voedselfabriek 
en een zuurstoffabriek tegelijk.”

“Nee, integendeel. De mens maakt alles 
kapot, rooft de aarde leeg.”

“Ai, dat ziet er niet goed uit dus?”
“Nee, het feit dat de aarde geregeerd 

wordt door wezentjes die microscopisch 
klein zijn, waarop de mens nog niet vol-
doende antwoord heeft, vertelt mij veel.”

“Trouwens het  stinkt hier, heeft u daar 
ook antwoord op?”

“Geef je ogen toch eens goed de kost 
heer. Ziet u die grote groepen padden-
stoelen in uw eigen Artilleriepark niet?”’

“Jawel, maar ze stinken, hoewel ik ze 
wel prachtig vind.” 

“Meneer Van den Berg, de padden-
stoelen hebben ondergronds een innig 
samenwerkingsverband met  de wortel-
haren van de boom. Die verstrengeling 
van schimmeldraden met de wortelharen 
noemen we mycorrhza. Zij geeft water, 
voedingsstoffen en koolhydraten aan 
de boom. Zonder de mycorrhza redt de 
boom zich ook wel, maar niet zo goed.”

“En wat vindt u van de gleditsia bomen 
in het park?”

“Ach, dat zijn exoten die hier eigenlijk 
niet thuishoren. De volgende keer kom ik 
daar op terug.” 
Jaap van den Berg

Een praatje met meneer Beukering

natuur in de wijk

Snelliusweg 40-3, 
6827 DH Arnhem
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Glasz Assurantiën . G.A. van Nispenstraat 45 Arnhem . (026) 442 38 51 
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LUNCHEN, BORRELEN EN 
DINEREN OP DE MOOISTE 

PLEK VAN ARNHEM

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

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

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

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

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

Een mens is niet 
zelfredzaam. 
Dat ben ik wel.



Versieringen
Wie geen verborgen plekje in voor- of 
achtertuin heeft, moet zijn containers 
meestal noodgedwongen in het zicht 
zetten. Om de bakbeesten een beetje 
te camoufleren zijn er handige doe-
het-zelvers die een soort hondenhok 
timmeren. Anderen kiezen voor een 
eenvoudiger, zeker niet minder sym-
pathieke, oplossing. Ze versieren hun 
containers. Dieren en planten zijn het 
meest populair.
TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


