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Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.
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Er wordt in onze wijk hard gewerkt aan
de aanleg van glasvezel voor snel internet. Moet het nóg sneller, vragen sommigen, vooral ouderen, zich misschien
af. Jongeren, ondernemers, thuiswerkers en andere veelgebruikers zijn er in
ieder geval blij mee.
Ondernemer en veelgebruiker Edwin Rijkaart uit de Jollesstraat: “Dat er eindelijk
glasvezel komt is heel belangrijk voor onze wijk. Bijna iedereen heeft zogenaamd
snel internet thuis, maar dat is alleen
downstream. Upstream is het internet
erg traag. Dat komt omdat de kabel dat
niet aan kan. Het netwerk is ingericht op
hoge snelheden downstream. Informatie
downloaden gaat dus best goed, maar uploaden is een ander verhaal.
“Maar als je bijvoorbeeld aan het videobellen bent - wat veel thuiswerkers in co-

Aerenheem is geen
zorgcentrum

ronatijd deden en in het toekomst zullen
blijven doen - dan ben je aan het upstreamen. Als je documenten wilt uploaden
naar je werkgever of ze daar wilt opslaan
ben je ook aan het uploaden. Particulieren uploaden steeds vaker foto’s en filmpjes die qua bestand steeds groter worden; steeds meer particulieren slaan alles
op in de cloud, in Dropbox, OneDrive of
Google Drive. We gaan steeds meer uploaden. Denk in de nabije toekomst ook
aan domotica, de automatisering van allerlei processen in huis zoals verwarming,
airco, verlichting en beveiliging.
“Het snelste en duurste internet van
Ziggo heeft downstream een snelheid van
500 Mbits per seconde. Upstream is dat
maar 40 Mbit/s. Meer kan niet. Bij glasvezel zijn up- en downstream hetzelfde
tot zelfs Gbit/s.”
Henk Donkers

In Wijkcontact 2020-1 werd Aerenheem
een zorgcentrum genoemd. Dat is onjuist.
Aerenheem is een appartementencomplex
voor 55+’ers. Mensen wonen er zelfstandig
en er wordt vanuit het complex geen zorg
verleend. Naast veel ouderen wonen er ook
mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd
nog niet bereikt hebben en nog een betaalde baan hebben.
Sommige bewoners waren onaangenaam
getroffen door de betiteling ‘zorgcentrum’
en vinden dat die onjuiste beeldvorming in
de hand werkt.

Correcties
Dick Caderius van Veen is niet in 2015
maar in 2012 begonnen aan zijn tweede
serie tekeningen voor Wijkcontact in de
serie Verliefde kijk op de wijk..

FOTO HENK DONKERS

De meisjesnaam van de echtgenote van
jonkheer Frits de Nerée tot Babberich (de
geestelijk vader van de wijkvereniging)
was niet jonkvrouw De Vos van Steenbergen, maar Anneke De Vos van Steenwijk.

Geen James Bond, wel Appelsientje in onze wijk
De Pels Rijckenstraat en
de Sweerts de Landasstraat leken zaterdag 13
juni wel de set van een
nieuwe James Bondfilm.
Een aantal hoogwerkers
met indrukwekkende
spots, talrijke vrachtwagens, honderden meters
kabels en tientallen medewerkers die van de vroege
ochtend tot ’s avonds laat
het straatbeeld bepaalden. Maar geen Daniel

Craig of een andere Agent
007 viel er te bekennen.
Wel een klein meisje in
een witte blouse, die telkens opnieuw een paadje
in de Pels Rijckenstraat
moest uitrennen, totdat
de opname goed was.
En dat allemaal voor een
nieuwe commercial van
Appelsientje. Wanneer het
reclamefilmpje te zien is,
blijft nog even geheim.
Johan Bosveld

Agenda

FOTO JOHAN BOSVELD

29 augustus. In de voetsporen van ‘De
Stille slag’ met o.a. wandeling langs door
Duitsers onteigende Joodse winkels in
de binnenstad. Erfgoedcentrum Rozet
15.30-17.30.
23 september. Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging. De Molenplaats,
20.00 uur.
31 oktober. Plant lustrumboom en openluchtborrel. Terrein tussen Watermuseum
en De Molenplaats 15 uur.

Wijkcentrum in De Bakermat weer stapje dichterbij
De komst van een nieuw wijkcentrum
nadert met rasse schreden. Onlangs
werden Diaconessenkerk en Bakermat
door de gemeente aangekocht.
Als er geen kink in de kabel is gekomen,
is het stichtingsbestuur van De Bakermat
dezer dagen de nieuwe huurder geworden van De Bakermat. Recent werd de
gemeente Arnhem de nieuwe eigenaar
van de Diaconessenkerk en de aangrenzende Bakermat, waarna het wijkcentrum
(in oprichting) officieel kon worden verhuurd aan het stichtingsbestuur.
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Volgens Barend Freriks, lid van het
stichtingsbestuur, worden de betrokken
wijken nu zo snel mogelijk geïnformeerd
over toekomstplannen. Ook krijgen bewoners de gelegenheid om suggesties
voor het gebruik te doen. Maar op korte
termijn verandert er volgens Freriks nog
niet zoveel. ,,Na de zomer gaan we – als
de coronacrisis het toestaat – verder met
de bestaande activiteiten.’’
In de loop van 2020 moeten de eerste stappen worden gezet naar de verbouwing van de huidige Bakermat. Het
gebouw moet geschikt worden gemaakt

voor meer activiteiten en de entree zal
ingrijpend veranderen om de toegankelijkheid te verbeteren. ,,Op dit moment
bekijkt de bouwcommissie de mogelijkheden en voor het eind van het jaar hopen we een nieuwe entree te hebben’’,
aldus Freriks.
De aankoop door de gemeente en de
verhuur aan het stichtingsbestuur was de
wens van het stichtingsbestuur. Dat de
gemeente uiteindelijk akkoord is gegaan
met de aankoop onderschrijft het belang
dat deze hecht aan het nieuwe wijkcentrum. In het twee jaar geleden vastge-

stelde wijkprogramma had de gemeente
al aangekondigd het ‘burgerinitiatief om
de Diaconessenkerk om te vormen tot
een duurzaam wijkcentrum’ mogelijk te
maken.
De protestants-christelijke kerk besloot in 2018 om de Diaconessenkerk
voor diensten te sluiten en de diensten
voort te zetten in de Opstandingskerk
aan de Rosendaalseweg. Het gebouw
aan de Izaak Evertslaan is een gemeentelijk monument en mag dus niet worden
gesloopt.
Johan Bosveld

Nieuws uit het bestuur
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themaochtenden, de wijkdiners en de
n de afgelopen maanden hebben we
koffieochtenden voor ouderen, die imkunnen ervaren hoe snel soms de
mers tot een risicogroep behoren. Anomstandigheden kunnen wijzigen.
dere commissies zoals die voor kunst
Wie had aan het begin van dit jaar,
waarin onze wijkvereniging haar 40-ja- & cultuur en duurzaamheid, proberen
rig bestaan tegemoet ging, kunnen bein het najaar een deel van hun prodenken dat we bijna al onze geplande
gramma vorm te geven. En we hopen
lustrumactiviteiten een vol jaar zouden dat ook Sinterklaas onze wijk weer wil
moeten uitstellen? En toch is dat wat
bezoeken.
we als bestuur in onze laatste vergaHet bestuur steunt de commissies
dering voor de zomer hebben moeten
daarbij, want we willen de wijkbewoners natuurlijk graag laten zien waarom
besluiten, nadat we eerder al tot uitstel
we er voor hen zijn. Dat kan ook weer
tot in het najaar hadden besloten. We
helpen het ledental en daarmee de fiwillen immers het voorziene aanbod
nanciële basis van onze vereniging op
van lustrumfestiviteiten voor zo veel
peil te houden.
mogelijk wijkbewoners toegankelijk
Al dat soort onderwerpen komen ook
maken en dat verhoudt zich slecht met
aan de orde bij de Algemene Leden
de beperkingen, waarmee we voorlopig zullen moeten omgaan. Daarom
Vergadering, die dit jaar op een wat
kiezen we er nu voor dan maar alongewoon laat tijdstip plaatsvindt, nales door te schuiven naar het voorjaar
melijk op 23 september om 20 uur in
2021.
De Molenplaats, in een setting die zowel fysieke als diNou ja, bijna alles dan,
gitale aanwezigheid van lewant we willen dit jubileumjaar ook weer niet
den mogelijk maakt.
helemaal zonder herinOp de website worden de
nering voorbij laten gaan.
vergaderstukken voor deze
Daarom hebben we afgeALV geplaatst: de jaarversproken dat we op zaterslagen en de rekening over
dagmiddag 31 oktober a.s.
2019, de begroting 2020 en
toch een buitenhappening
de bestuursverkiezingen, en
Misschien opent
gaan houden, waarbij we
het laatste nieuws over de
zo’n verandering
een nieuwe hoogstam-aplustrumviering in 2021.
pelboom gaan planten op
nieuwe perspecWe gaan met de wijkverenitieven
ging nu een wat rustiger zohet veld tussen het Watermuseum en de Molenmerperiode tegemoet. Een
plaats. De wijkwethouder
tijd waarin voor iedereen hopelijk ruimte is voor ontspanning, voor
zal daarbij aanwezig zijn en naar we
vakantie. Wellicht in een wat andere
hopen ook veel wijkbewoners. Na de
vorm en op een wat andere bestemboomplant willen we samen nog even
ming dan velen van u de laatste jaren
proosten op de toekomst van onze
gewend waren. Maar misschien opent
wijkvereniging.
zo’n verandering ook weer nieuwe
Een vereniging waar we trots op mogen zijn en die er ook toe doet. Daarperspectieven: hoe verrassend mooi is
over konden we allemaal lezen in het
onze eigen omgeving, ons eigen land
vorige nummer van Wijkcontact, dat
en wat kunnen we daar niet allemaal
vooral in het teken stond van de hisaan leuke dingen beleven.
torie van onze wijk, haar bewoners en
Houdt u daarbij wel aan de gezondheidsregels en houd rekening met de
van de vereniging in de afgelopen 40
anderen in uw buurt, zodat we allejaar. Het bestuur wil ook hier graag
maal wat kunnen ontspannen na de
haar complimenten aan de redactie
uitspreken voor deze prachtige special. hectische periode van de afgelopen
maanden. Ik wens u daarom allen een
Het bestuur snapt dat de meeste commissies hun geplande activiteiten door
fijne vakantie toe, met mooi weer, geniet van het buitenleven en houd het
de geldende beperkingen wat op een
lager pitje moeten zetten. Dat geldt bij- hoofd koel.
voorbeeld voor de lezingen tijdens de
Gerard Slag, voorzitter
FOTO TJEERD KOOTSTRA

Glasvezel voor snel internet
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Geslaagd!

Jona Bertels (17) is aan het Beekdal
Lyceum geslaagd voor vwo. Ze kiest
voor een tussenjaar en daarna wil ze in
Utrecht psychologie gaan studeren. In
het tussenjaar gaat ze eerst vier maanden als vrijwilliger naar Curaçao om
daar via het European Solidarity Corps
te werken in de naschoolse opvang in
een achterstandswijk. Daarna gaat ze
in Nederland haar rijbewijs halen en
werken bij Insula Dei.

Taeke Brongersma (19) slaagde aan het Stedelijk Gymnasium en
gaat na de zomer econometrie studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Yske Brongersma (17) slaagde aan het Thomas a
Kempis College voor de havo. Na de vakantie vertrekt ze voor een
tussenjaar naar Amerika. Daar gaat ze met een hockeybeurs (ze
hockeyt bij Upward) naar Pace University vlakbij New York. Terug in
Nederland gaat ze fysiotherapie studeren in Utrecht; na haar hbopropedeuse wil ze daar op de universiteit verder gaan met geneeskunde.

Coronadiploma voelt
niet volwaardig

Geen…, wel…

Carlijn van Drempt (15) slaagde cum
laude voor de mavo aan VMBO ’t Venster. Ze gaat volgend schooljaar de opleiding Beauty, Body & Care volgen aan
het Deltion College in Zwolle.

Susanne Holwerda (17) haalde haar diploma vwo aan het Beekdal Lyceum.
Tijdens het vwo volgde ze ook de vooropleiding dans. Komend jaar wil ze zich
daarin verder bekwamen. Voor een vervolgstudie twijfelt ze nog tussen een
dansopleiding of een studie biologie.
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Geen weken van blokken voor het
centraal schriftelijk eindexamen, geen
examens in de aula en de gymzaal,
geen spannend telefoontje over de
examenuitslag, geen examenreis, geen
eindexamengala in de Witte Villa.
Wel weken thuis, lessen via Microsoft
Teams, hardlopen, piano spelen, zonnen in de tuin, en aan de bak voor de
laatste schoolexamens die we nog voor
de boeg hadden toen in maart 2020 de
school op slot ging.
Die laatste schoolexamens kwamen
uiteindelijk na de meivakantie. Examens op school, nu verspreid over
meerdere lokalen, met strakke regels
en looproutes. Mondelinge examens
vanuit huis, via het computerscherm.
Op 4 juni kwam de afsluiting met het
telefoontje van mijn mentor; niet spannend, wel mooi. Die dag was ook het
landelijke officiële moment voor geslaagden. Eindelijk de vlag uit! Er kwamen bloemen, kaarten en felicitaties,
ook uit de buurt, super leuk. Op 3 juli
volgt de corona-proof diploma-uitreiking op het Stedelijk Gymnasium.
Volgend jaar ga ik in Utrecht studeren

Julia Wiegersma (17)
slaagde aan het Thomas a Kempis College voor het vwo.
Omdat ze werd uitgeloot voor een studie
geneeskunde neemt
ze een tussenjaar
om een paar maanden naar Australië
te gaan. Volgend jaar
probeert ze opnieuw
ingeloot te worden.

Modie Westendorp (18) slaagde voor
het vwo op het Thomas a Kempis College. Ze is van plan om aan de Universiteit
Utrecht Liberal Arts & Science te gaan
studeren.

aan het Utrecht Law College, onderdeel van rechten. Hoe studeren er volgend jaar uit gaat zien? Waarschijnlijk
veel online colleges, hopelijk snel ook
activiteiten op de universiteit. Nu eerst
genieten van de vakantie. En daarna introductie in augustus, ook online…?
Bente Wattel (18)

Ella Ditvoorst (16) slaagde voor het
vmbo kader aan Het Rhedens in Dieren.
Volgend jaar gaat ze een opleiding tot
onderwijsassistent volgen aan Rijn IJssel en daarna wil ze naar de pabo.

Hoi, mijn naam is David, ik ben 17 jaar
en dit jaar geslaagd op het Stedelijk
Gymnasium Arnhem.
Het was me het jaartje wel. Het begon
toen we op een dinsdagochtend hoorden dat onze SE’s (schoolexamens
red.) die dag niet doorgingen. Vervolgens werd de hele SE-week verplaatst
en werd besloten dat er geen centraal
schriftelijke examen zou komen. Ik
wist niet echt wat ik ervan moest
vinden. Aan de ene kant vond ik het
best fijn want het zorgde voor veel
minder stress, maar aan de andere
kant wilde ik graag laten zien dat ik
ook kon slagen MET centraal schriftelijke examens. Ook al krijg ik op 3 juli
een volwaardig diploma, het voelt niet
volwaardig…
Daarnaast zou ik met 14 vrienden van
28 mei tot 4 juni naar Albufeira in
Portugal gaan. Maar ja, de vlucht werd
geannuleerd en daarmee ook onze
examenreis. Ook hadden we geen
eindexamenfeest, waar iedereen zich
op verheugde.

Volgend jaar neem ik een tussenjaar.
Daarin wil ik mijn deelcertificaat Natuurkunde halen, een baantje zoeken,
misschien voor een tijdje naar Australië gaan, maar vooral veel om me heen
kijken om te beslissen wat ik het jaar
erna ga doen. Ik ben geïnteresseerd in
geneeskunde maar weet nog niet zeker of ik dat echt wil gaan studeren.
Nu ga ik genieten van mijn vrije tijd!!
David Neef (17)

Roosmarijn Oostendorp (18) is geslaagd
voor vwo aan het
Beekdal Lyceum. Ze
gaat na de zomervakantie naar Wageningen Universiteit om
daar Animal Science
te studeren. In de
toekomst hoopt ze
werk te vinden in de
diervoedingsector.
FOTO’S EN BIJSCHRIFTEN
(BEHALVE BENTE WATTEL EN
CARLIJN VAN DREMPT):
JOHAN BOSVELD.
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Leefomgeving

bruno heemskerk

Bezorg vuilophalers geen extra werk

vormgeving + huisstijl

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

H

et is bij tijd en wijlen een puinhoop
bij de containers voor glas, plastic
en restafval. Vaak hopen de vuilniszakken of het grofvuil zich daar op.
Mensen komen met een doos flessen
naar de glascontainer, gooien de flessen
er in en zetten de doos ernaast. De wanorde verspreidt zich snel. Als er al troep
naast de container staat hebben mensen
de neiging er meer bij te zetten. Voor veel
wijkbewoners, vooral de omwonenden,
is het een terugkerende ergernis.
Laatste sprak ik een medewerker van
Suez aan. Het bedrijf heeft een contract met de gemeente om het afval op
te halen. Ik had nogal wat informatieve
vragen. Zitten de containers vaak vol en
zetten mensen daarom hun zak ernaast?
Hebben ze geen pasje of zijn ze het vergeten? Of komen ze met een 60-liter-zak
terwijl er sinds maart alleen 30-liter-zakken in de containers kunnen doordat de
trommel verkleind is? Willen ze de 80
cent extra per zak restafval ontlopen?
Zijn er te weinig containers? Moet Suez
de containers vaker legen? Veel vragen,
waar deze man ook geen antwoord op
kon geven.
Wel vertelde hij dat de werknemers van
Suez er een hoop extra werk aan hadden.

FOTO’S HENK DONKERS

“Als er geen zakken ‘op de plaat’ rond de
containers staan, zijn we snel klaar”, zei
hij. “We takelen de container omhoog,
legen hem en zetten hem weer terug. Indien nodig vegen we rondom nog wat.”
Dat zou de normale gang van zaken
moeten zijn, maar door de extra zak-

ken en de rotzooi hebben ze veel extra
werk, ook in onze zogenaamd nette wijk.
De zakken moeten van de plaat gehaald
worden. Zijn het er weinig, dan worden
ze alsnog in de container gestopt worden voordat die wordt opgetakeld. Zijn
het er veel of kunnen ze niet allemaal in
de container, dan moeten ze een extra
wagen bestellen. Tijd om de omgeving
van de container schoon te bezemen is
er vaak niet door die extra zakken en de
rotzooi want de vuilniswagens rijden volgens een strak schema.
De Gelderlander berichtte op 6 juni
dat de werkdruk en het ziekteverzuim bij
Suez hoog zijn. Dezelfde mensen moeten
met hetzelfde materieel veel extra werk
doen. Dat werkt demotiverend en verhoogt het ziekteverzuim, dat door de corona toch al hoger is dan normaal.
Vuilophalers werden tijdens de coronacrisis net als verpleegkundigen, artsen,
leerkrachten en supermarktmedewerkers
aangemerkt als een vitaal beroep. Laten
we hen geen extra werk bezorgen. Vooral
als waardering voor het werk dat zij doen,
maar ook om de overlast en ergernis te
beperken voor omwonenden van vuilcontainers.
Henk Donkers

Duurzaamheid

Wilt u lokaal opgewekte duurzame elektriciteit?
Op 1 april 2020 heeft de Raad van State
de laatste hindernis weggenomen voor
de bouw van vier windmolens langs de
Pleijroute. Dat betekent dat Windpark
Koningspleij in 2021 gebouwd kan worden en duurzame lokaal opgewekte
elektriciteit kan gaan opwekken, voldoende voor het jaarlijks gebruik van
11.000 huishoudens.
De windturbines krijgen een ashoogte
tussen 98 en 120 meter en een tiphoogte
(het hoogste puntje dat een wiek bereikt)
tussen 148 en 180 meter. De bouw van
drie van de vier windturbines wordt gefinancierd door inwoners van Arnhem en
omgeving. Zij kunnen daarvoor lid worden van de Energiecoöperatie Rijn-IJssel
en windaandelen kopen. Tot nog toe hebben 658 mensen zich voor-ingeschreven
voor windaandelen. Ze hebben het recht

Digitally signed by

Artist impression Winkpark Koningspleij vanaf IJsselbrug bij Westervoort richting
Arnhem
om 1 tot 8 aandelen te kopen. Zij leveren daarmee niet alleen een bijdrage aan
lokaal opgewekte groene energie die ten
goede komt aan de regio, maar verdienen
er zelf ook wat mee. De energiecoöperatie verwacht ondanks de coronacrisis

vooralsnog een jaarlijks rendement van
6% met een looptijd van 20 jaar.
Voor meer informatie en voorinschrijving
op aandelen: www.windparkkoningspleij.
nl en www.rijnenijsselenergie.nl
Henk Donkers
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Thuistoerisme
Veel wijkgenoten
brengen hun vakantie
mogelijk (deels) thuis
door. Voor hen hebben
we een wandeling,
een fietstocht en een
speurtocht gemaakt.
Allemaal vanuit de
wijk, met La Canette
en Brasserie Zypendaal
(‘support your locals’)
als begin- en eindpunt.
De routes staan ook
op onze website
(bwarnhem.nl) met links
om ze te downladen
naar uw gps-apparaat
of smartphone.
De redactie van
De Penseelstreek
(Hoogkamp,
Sterrenberg en
Gulden Bodem) heeft
ook wandelroutes
ontwikkeld. Op onze
website wordt ook
daarnaar verwezen.
Redactie

IJstijdenwandeling
Veel wijkgenoten weten dat het reliëf in
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem
‘iets te maken heeft met de ijstijden’
maar weten niet precies wat. In deze
wandeling ervaar je de geologische ontstaansgeschiedenis van onze directe
omgeving. Vrij naar de filosoof Johan
Cruyff: ‘Je ziet het pas als je het snapt’.
Daarom enige uitleg vooraf.

De heuvels in onze omgeving zijn gevormd in de twee laatste ijstijden. In het
Saalien, de voorlaatste ijstijd (300.000
tot 130.000 jaar geleden) schoof er een
enorme gletsjertong vanuit het noorden door het IJsseldal naar het zuiden
en stuwde als een bulldozer de bevroren
aarde op. Zo ontstond er een aaneengesloten boog van stuwwallen van Dieren
via Arnhem door de huidige Betuwe naar
Nijmegen, Kleef en Montferland. Smeltwater sleet in de stuwwallen erosiegeulen uit. Zo ontstond het hoofddal van de
Sint Jansbeek met zijn zijdalen.
Het Weichselien, de laatste ijstijd
(116.000 tot 12.000 jaar geleden), was
minder koud en duurde korter. Het ijs
bereikte Nederland niet, maar het was
hier wel zo koud dat er nauwelijks planten groeiden. In het gure toendraklimaat
met ijzige winden die over kale vlaktes
joegen was de ondergrond permanent
bevroren. Alleen de bovenlaag ontdooi-

Dalsysteem Jansbeek met hoofden zijdalen. Donkerblauw (10-15m),
donkerrood (95-100m). Helling is
steiler naarmate hoogtelijnen dichter bij elkaar liggen.

FOTO TJEERD KOOTSTRA

de ’s zomers. Omdat het water niet kon
wegzakken stroomde het over de oppervlakte weg en schuurde het de erosiedalen die in de vorige ijstijd ontstaan
waren verder uit. Hellingen die naar het
noorden en oosten gekeerd waren kregen minder zon en warmte. Daar ontstond op de bevroren ondergrond in de
zomer een papperige laag blubber die
langzaam naar beneden gleed. Deze hellingen vlakten daardoor af. De hellingen
die naar het zuiden en westen gekeerd
waren kregen meer zon en werden juist
steiler. Hierdoor ontstonden er asymmetrische dalen met een verhoudingsgewijs
vlakke en steile kant. Die asymmetrie ervaren we tijdens deze ijstijdenwandeling.
De Sonsbeekkant van het hoofddal van
de Jansbeek is steiler dan de overkant
met het Burgemeesterskwartier. Iets
vergelijkbaars geldt voor de zijdalen van
Parkweg en Van Heemstralaan. Je merkt
het als je ze dwars oversteekt.
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Hoogteprofiel van de wandeling.

Na de laatste ijstijd ontdooide ook
de ondergrond en kon het regenwater
wel wegzakken. De dalen vielen droog
en heten daarom droogdalen. Waar de
grondwaterspiegel het grondoppervlak
snijdt komt het water naar buiten en ontstaan de bronnen die de Jansbeek voeden.

Om de watertoevoer naar de Jansbeek te vergroten voor de molens die
erop draaiden, heeft men vanaf de Middeleeuwen hogerop in de droogdalen
sprengkoppen gegraven. Daarin haalt
men het grondwater naar de oppervlakte. De beek werd er dus door verlengd.
Een beek die extra water uit een spreng-

kop krijgt heet een spreng(beek). In de
parken liggen vier sprengkoppen. Door
het extra water konden er in de parken
vijf watermolens draaien (naast de zes in
de stad). De watermolens stonden in de
Jansbeek waar nu stroomversnellingen of
watervallen zijn. De enige nog werkende
staat bij De Molenplaats.

15
12
4
Steile helling geeft fantastisch
uitzicht op de stad.

10

Koude Vijver met schaalmodel van ons zonnestelsel
(Skies Captured van
Henrietta Lehtonen)

13
Sprengbeek die
uitmondt in de
Grote Vijver.

Asymmetrisch dal
Parkweg. Rechts steile
helling Park Sonsbeek,
links glooiende helling
Park Zijpendaal.
FOTO’S HENK DONKERS
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Sprengkop van de Sint
Jansbeek voorbij Huis
Zijpendaal.

Bronbos met grote biodiversiteit bij de sprengkop
van de Slingerbeek die in
de Jansbeek uitmondt

23

27

38

33
Beeld van Paulus de boskabouter.
Bedenker Jean Dulieu woonde
vlakbij en wandelde hier vaak.

Wandelroute
Loop de wandelroute volgens het routekaartje in de volgorde van de nummers of laad hem in op uw gps-apparaat
of smartphone (https://www.komoot.nl/
tour/195820037). Hieronder volgt een beschrijving van de route en de verschijnselen die u onderweg tegenkomt.
De wandelroute start en eindigt bij
Brasserie Zypendaal (1) waar u vooraf of
achteraf wat kunt eten of drinken. Kijk
voordat u wegwandelt even achterom en
aanschouw de langzaam oplopende naar
het noordoosten gerichte helling van de
Burg. Weertsstraat die u op het eind van
de wandeling weer af loopt. Zo dadelijk
bij de eerste helling in Sonsbeek zult u

merken dat die naar het zuiden gerichte
helling veel steiler is.
U wandelt vanaf het beginpunt (1) Sonsbeek in
en steekt via de Zwanenbrug de Jansbeek over, de bodem van het dal. Volg het
pad rechtsaf, eerst langs de Fonteinvijver
(2), daarna omhoog (3) richting Stadsvilla
Sonsbeek. Ervaar hoe steil dit pad is, hoewel het schuin op de helling staat en niet
loodrecht.
U bevindt zich aan de steile kant
4
van het asymmetrische dal van de
Jansbeek. Daarom is bij de Stadsvilla en
de Karpervijver (4) het uitzicht op stad
en Burgemeesterswijk zo magnifiek. Niet

1

2

3

voor niets ligt hier de Lazy King.
Loop langs het Herten5
6
7
kamp (5) over de Engelselaan (6) naar de Belvedère (7). Deze werd
in 1826 boven op de Ruyterenberg (70m)
gebouwd om over stad en omgeving uit te
kunnen kijken, en in de jaren 1950 verhoogd om boven de kruinen van de steeds
hogere bomen uit te komen. De 35,6 meter
hoge toren is soms opgesteld voor publiek;
de wenteltrap telt 140 treden.
Daal af via de stenen trap (8) en
8
9
loop rondom de Ronde Weide
(9). De laagte is niet natuurlijk maar ontstaan door een zandafgraving.
Daal door het droogdal (10)
10 11
tussen de hoge bomen over

de Verdekte Weg (toepasselijke naam) af
richting Koude Vijver en IJskelder. Als u
over de vlonder (11) een stroompje oversteekt, kijk dan even naar links waar water opborrelt uit de eerste sprengkop. Ga
eventueel even bij de IJskelder kijken, een
ouderwetse koelkast. In de winter werden
er blokken ijs uit de Koude Vijver gezaagd.
Die konden tot twee jaar bewaard worden
in de goed geïsoleerde IJskelder. Hij is in
1812 gebouwd en was in gebruik tot 1919.
Daarna raakte hij volkomen in verval; tussen 2005 en 2009 is hij gerestaureerd.
Sla voorbij de IJskelder
12 13 14
rechtsaf en loop langs
de Koude Vijver (12) (de metalen bollen
in de vijver verbeelden de planeten in ons

Versheid en variatie

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

Centrum voor Mindfulness,
Yoga & Bewustwording

VOOR
VITALITEIT
EN EEN
GEZONDE
BALANS IN
JE LEVEN!

Voor volwassenen
• yoga (o.a. hatha, zwangerschapsyoga,
60+, herstelyoga)
• 8-weekse mindfulnesstrainingen
(en diverse mindfulness vervolgtrainingen
waaronder compassietraining)
• hoogsensitiviteit
Voor kinderen & jongeren
• yoga
• mindfulnesstrainingen

WEES
WELKOM
VOOR EEN
PROEFLES.

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

De Burgmeester Weertsstraat is de minder steile kant van het asymmetrische dal
van de Sint Jansbeek. FOTO’S HENK DONKERS

zonnestelsel) en de Grote Vijver (13) die
gevoed wordt met water uit een tweede
sprengkop (14).
U komt nu in het asymmetrische dal
15
van de Parkweg, een zijdal van de
Jansbeek. De heuvel rechts is steil, de heuvel links met de volkstuinen is glooiend.
Steek bij (15) de weide over. De oneffenheden in de weide zijn wadi’s, aangelegd
om regenwater te infiltreren zodat er water uit de sprengkoppen blijft vloeien.
Loop langs het volkstuincom16 17 plex (16) loodrecht op de helling naar boven (17). In het begin is de helling zacht glooiend, op het eind gemeen
steil. Wellicht denkt u: dat kan toch niet
bij een asymmetrisch dal. Klopt, want deze
steilrand is mensenwerk en ontstaan door
het afvlakken van het terrein voor de aanleg van Sportpark Craneveld.
Door het hellingbos
18 19 20
loopt u via (18) richting
Huis Zijpendaal. Voor het Gouverneurshuisje slaat u rechtsaf bij (19) en loop u
over een steil pad door naar (20).
Daar neemt u het meest
21 22 23
rechtse pad en loopt u
door het bos naar een open vlakte (21).
Langs de kleine Kluizenaarsbosje (22)
loopt u over de grasvlakte naar en door
het bos naar de derde en grootste sprengkop van de Jansbeek (23). Loop door tot de
omheining en werp een blik (figuurlijk) in
de diep uitgegraven sprengkop.
Loop door het dal langs
24 25 26
Huis Zijpendaal (24) en
neem bij (25) vlak voor het Gouverneurshuisje het pad rechtsaf door een mooie
laan langs de langwerpige Spiegelvijver
(26).
Daarna slaat u rechtsaf naar
27 28
(27) en steekt u de Slingerbeeek over die uitmondt in de Jansbeek.
Hier treft u een moerassig gebied (bronbos)
aan met een weelderige vegetatie gevoed
door de vierde sprengkop. Loop richting

Huis Zijpendaal en sla voor het grasveld
linksaf richting Zijpendaalseweg (28).
Steek die over en loop Park
29 30
Gulden Bodem in langs Portiershuis (29) naar het beeld van de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundsson (30).
Sla voordat u het open veld
31 32
verlaat bij de bruine beuk
linksaf en loop langs de bosrand naar de
oude acacia (31) naar een pad dat eerst
steil naar beneden (32) en dan weer steil
naar boven loopt. Dit is het diep ingesneden (en soms wat modderige) erosiedal in het Gravinnenbosje. Ook hier geen
sprengkop. Het water kan ook niet weg
omdat het dal is afgedamd door de Zijpendaalseweg.
Vlak voordat u de Nico33 34 35
laas Maesstraat bereikt,
ziet u rechts een beeld van Paulus de boskabouter (33). Zijn bedenker, Jean Dulieu
(pseudoniem van violist Jan van Oort),
woonde hier vlakbij en vond hier op zijn
dagelijkse wandelingen door dit bos zijn
inspiratie. Via de Nicolaas Maesstraat, Van
Ruisdaelstraat en Paulus Potterstraat komt
u bij de Van Heemstralaan. Die volgt de bodem van een droog zijdal van de Jansbeek.
Wederom een asymmetrisch dal. De Paulus Potterstraat (34) loopt langzaam naar
beneden, de in het verlengde ervan liggende Rembrandtlaaan (35) is veel steiler.
Via (35), (36) en (37) lo36 37 38
pen we door Park Sonswijck (merk de grote hoogteverschillen op)
langs Albert Heijn naar de Burg. Weertsstraat (38). We lopen over deze langzaam
aflopende naar het oosten gekeerde straat
naar het eindpunt bij de Brasserie waar u
na een inspannende wandeling van 8,5 km
met 165 hoogtemeters iets kunt eten of
drinken. Of is het tijd voor een ijsje om in
de sfeer van de ijstijden te blijven die onze
woonomgeving hebben vormgegeven?
Henk Donkers & Harry Bovens
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Speurtocht voor kinderen
Hannah Risch (10) uit de Van Nispenstraat heeft een spannende speurtocht
in de buurt gemaakt. Hij is 2,7 kilometer
lang. Wie weet kom je op plekjes die je
nog niet kent of ontdek je dingen die je
nog niet wist. Neem in ieder geval voor
onderweg iets lekkers en iets te drinken mee. Volg de route op de kaart en
de routebeschrijving. Op de kaart is A
het startpunt en B het eindpunt van de
speurtocht. Daartussen zitten 17 nummers. Volg de nummers van 1 tot 17. Bij
sommige nummers in de routebeschrijving staat een sterretje *. Daar moet je
wat doen.

Zoek dit speeltuintje en ga met
15 *

zijn allen op de wip en zorg dat ie
in evenwicht is.

* Kijk onderweg goed om je heen!
Zie je dit huisje ergens staan? Voor
de nieuwsgierigen: waar dient het voor?
5

FOTO TJEERD KOOTSTRA

Begin- en eindpunt (A) en (B). Rechts: punten op de route tusssen begin- en eindpunt.

Routebeschrijving

* Je loopt nu het park in en als je
uit het bos komt zie je aan je rechterhand dieren in een speeltuintje staan.
Welke dieren zijn dit?
1

Je loopt tussen de twee vijvers door omhoog via het trappetje. Je loopt nu op een
pad met aan beide kanten bomen.

dit kasteel. Door welke familie is dit
kasteel, dat Huis Zypendaal heet, aangelegd?
A. Brantsen
B. Nijhuis
C. Kalen

7 * Vervolg het pad rechts van het
kasteel. Je hoort hier als het goed is
veel vogels. Wees heel stil en luister naar
de vogels. Kun je er een nadoen? Of misschien vertellen welke vogels je hoort?

* Loop het pad op richting Huis

je langs een standbeeld. In welke
eeuw werd dit standbeeld gemaakt?

14

de bomen. Kun jij kijken of hij thuis is?
Een van de bomen is hol. Pas jij in die
boom? Maak een foto! Is deze boom de
oudste boom van Arnhem, van Nederland of misschien wel van Europa?

11
8 * Voorbij het kasteel kom je uitein-

delijk op deze plek. Er ligt hier een
hele dikke boomstam, die over het water

de familie Duck zit(ten) daarbij? Je
gaat nu het Gravinnebos in.

bij een open veld. Soms is het gras
hier hoog, soms is het net gemaaid. Als
het gras hoog is, kun je hier heel goed
verstoppertje spelen. Het is in ieder geval
een goede plek om even uit te rusten. Eet
of drink wat.
Als je even uitgerust hebt, ga je
weer verder. Vervolg de weg zoals
aangegeven op de kaart. Je moet de Zijpendaalseweg weer oversteken, dus pas
op! Je gaat nu Park de Gulden Bodem in.

4 * Hoeveel bomen tel je vanaf de
trap tot aan het einde van het pad?
Weet je misschien ook wat voor bomen
het zijn?

Van wie is dit gebouw? En wie van
17 *

9 * Als je verder doorloopt kom je uit

Dit is het eindpunt (B) van de
B *

10

Zypendaal, maar sla ver daarvoor al
rechtsaf, bij het eerste pad naar rechts
langs het weiland. Aan je linkerhand zie
je een veldje. Er groeien hier vaak verschillende veldbloemen. Maak hier een
radslag, koprol of handstand

3 * Als je de route verder loopt kom

tussen de bomen door in de verte.
Zie je het huisje met het dak van stro? Het
lijkt wel het huis van Hans & Grietje. Weet
jij waarom Hans & Grietje weg moesten?

6 * Je loopt aan de achterkant langs

A. 17de eeuw
B. 18de eeuw
C. 19de eeuw
D. 20e eeuw
Weet je misschien ook wat het beeld
voorstelt?

2

Blijf op dit punt even staan en kijk
16 *

steekt. Tot hoever durf jij naar het einde
te lopen?

De speurtocht begint bij Café La
A
Cannette op de G.A. van Nispenstraat
(A). Loop de Van Nispenstraat helemaal uit,
en loop dan door de Johannes Vermeerstraat naar Park Zypendaal. Kijk bij de Zijpendaalseweg goed uit met oversteken!

Loop over het pad naar drie bijzondere bomen.

Wat voor bomen zijn dit? Er zit
12 *

regelmatig een kabouter in een van

Tijd voor wat sportiviteit! Loop
13 *

dit padje op en neer over de horden
en neem de tijd op. Het paadje is aan je
rechterhand als je na de boom de weg
vervolgt.

14

speurtocht. Maak een selfie. En waar
komt de ‘vader’ van Paulus de boskabouter
vandaan? Daarom staat het beeld hier.
Loop terug naar huis of naar het beginpunt
van de speurtocht. Als je in de wijk de weg
niet goed weet, gebruik dan het kaartje.
Je kunt natuurlijk de route ook nog in omgekeerde richting lopen. Hannah Risch

Volg de route op de kaart naar punt
15

15
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De route telt 12 klimmetjes. De kortere
en lagere zitten in het eerste deel, de
langere en hogere in het tweede deel.
Misschien bent u gewend om in de
vakantie op racefiets, atb of e-bike
fietstochten te maken door de heuvels
of in de bergen en kan dat dit jaar niet.
Niet getreurd, het kan ook in Arnhem en
omgeving, en zelfs in onze eigen wijk. Ik
had voor het thema thuistoerisme een
fietstocht met vijf klimmetjes in het
Burgemeesterskwartier uitgezet met
café La Canette of de fietsenzaken van
Roelofs en Mantel als begin- en eindpunt. ‘Support your locals’. Mensen van
binnen en buiten de wijk kunnen de route op allerlei manieren kunnen fietsen:
op hun gemak op een gewone fiets of
e-bike, sportief of als een inspannende
tijdrit, want je kunt aardig stuk gaan op
de klimmetjes.

Ik wilde de route graag tevoren uitproberen met enkele fietsmaatjes uit onze wijk,
leden van de Snelle Henkies. Ik wilde de
route graag tevoren uitproberen met enkele fietsmaatjes uit onze wijk, leden van
de Snelle Henkies. Een van hen – Joris
Westendorp uit de Sweerts de Landas-

Op een e-bike op weg naar het hoogste
punt in de wijk (61 +NAP), het laagste
ligt bij de Zijpsepoort (20,9)
FOTO HENK DONKERS
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straat – is geographic optimiser van beroep en maakt routes voor strooiwagens
in het kader van gladheidsbestrijding. Hij
vond het een uitdaging een mooie route te maken waar ALLE klimmetjes in de
wijk en ALLE straten in opgenomen zijn.
Als hem dat zou lukken zou ik mijn route

inruilen voor de zijne. En … het is hem
warempel gelukt. Het resultaat ziet u hierboven. Een route van 12,7 kilometer met
222 hoogtemeters. De route is een beetje
een spaghetti en ziet er wellicht niet logisch uit, maar optimaal indien u echt alle
straten en alle (12) klimmetjes in de wijk
wilt fietsen.
U kunt de route op een racefiets, een
ATB, een e-bike of gewone fiets rijden.
Op uw gemak en tussendoor eventueel nog even wat drinken op het terras
van La Canette of Brasserie Zypendaal.
Rustig om u heen kijkend en u verwonderend over de schoonheid van de wijk,
want waarschijnlijk bent u nog nooit in
één keer door alle straten gefietst.
U kunt er ook een inspannende, sportieve fietstocht van maken en stevig doorrijden. In uw eentje of samen met anderen
met na afloop een drankje op het terras.
Wielrenners, echt of would be, kunnen
we er zelfs een individuele klimtijdrit van
maken. In dat geval kunt u de route het
beste ’s ochtends vroeg of in de avond laat
rijden. Maar … let altijd goed op, neem
geen onverantwoorde risico’s en houdt

De Strava-registratie van de route is
een spaghetti in de vorm van een voet.

u aan de verkeersregels. Als u wat vergelijkingsmateriaal wilt: Joris (54) reed de
route (12,7 km, 222 hoogtemeters) in 30.17
met een gemiddelde snelheid van 25.2
km/u. Ikzelf (68) haalde een gemiddelde
van 21,8 km/u. In plaats van deze tijden te
verbeteren is het veiliger om de tijden en
snelheden zo dicht mogelijk proberen te
benaderen (wel zonder snelheidsmeter).
U kunt de route volgen door van A (beginpunt) naar B (eindpunt) te rijden via de
nummers 1 t/m 38. Kijk tevoren (en onderweg) goed op het routekaartje want

De steilste straat in
de wijk (7% gemiddeld).
FOTO HENK DONKERS

anders raakt u het spoor bijster. Verdwalen zult u niet snel in uw eigen wijk, maar
de fietstocht heeft met alleen het kaartje het karakter van een speurtocht. Als
u wilt doorfietsen en beschikt over een
gps-apparaat, kunt u de route ook als
gpx-bestand downloaden: https://www.
komoot.nl/tour/194640254?ref=wtd. De
signalen van uw apparaat leiden u dan
door de wijk. Behalve op een Garmin of
vergelijkbaar apparaat kan dat ook op een
iPhone (Pocket Earth) of Android-toestel
(OSMand).

U zult merken dat deze fietstocht als deze niet onderdoet voor een tocht door de
heuvels in een of ander buitenland. Bijna
dertien kilometer door onze wijk fietsen
is best inspannend. Zeker is dat u de wijk
heel goed leert kennen. U wordt vast verrast door de straten die niet op uw vaste
routes liggen.
Verscheidene wijkgenoten die de route
gezien hebben, zeiden dat deze ook leuk
en uitdagend is om te wandelen of te rennen.
Henk Donkers & Joris Westendorp

Joris Westendorp, Henk Donkers en Peter Droogers testen
de routes. FOTO JOHAN BOSVELD
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Energietransitie

Blootsvoets
de crisis door

Burgemeesterswijk
blijkt kansarm

FOTO’S RUDOLF JEKEL

Prijsvraag logo
In Wijkcontact 2020-2 werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
wijkvereniging het nieuwe logo gepresenteerd.
Het werd ontwikkeld door Bruno Heemskerk, de nieuwe vormgever van Wijkcontact. Het logo bestaat uit abstracties van
zeven kenmerkende panden in de wijk.
Bruno liet zich inspireren door de foto’s
die Rudolf Jekel in 2005 maakte voor het
lustrumboek ‘Burgemeesterswijk bewonderd. Een Arnhemse buurt in beeld’. Daar
staan alle huizen uit de wijk in. Rudolf was
zo aardig om de zeven huizen in 2020 opnieuw te fotograferen. Dat kostte hem enige moeite, vertelde hij. “Bij één huis ben ik

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o

drie keer terug geweest. De ene keer stond
er een vrachtwagen voor, de andere keer
waren de gordijnen dicht.”
Zo weet u meteen de uitslag van de prijsvraag die we aan het nieuwe logo koppelden: welke panden vormen het logo? We
vroegen u straten en huisnummers op te
sturen naar de redactie in de volgorde
waarin ze het logo vormen. De enige die
alle adressen goed raadde, was mevrouw
Ria van der Togt. Zij kwam met dit rijtje:

Bakenbergseweg 60-58
Burgemeester Weertsstraat 63
Burgemeestersplein 7
Van Pallandtstraat 60
Zijpendaalseweg 69
Burgemeester Weertsstraat 81 I t/m III
Jollesstraat 9
Mevrouw Van der Togt had ‘menig plezierig uurtje’ aan de prijsvraag besteed. Ze
woont al 47 jaar in de wijk, was getrouwd
met de vorig jaar overleden eerste voorzitter van de wijkvereniging Gerard van der
Togt en woonde vele jaren in een van de
huizen in het logo. De redactie wenst haar
proficiat en zal haar nog een passend cadeautje bezorgen.
Redactie

Tellegenbank gerestaureerd
Als dank voor zijn inzet voor
aankoop en behoud van
Sonsbeek in 1899 werd de
toenmalige directeur gemeentewerken, J. Tellegen,
in 1928 postuum geëerd met
een eigen bank die uitkijkt
op de Grote Vijver. De bank
was aan een opknapbeurt

toe. Het houten zitgedeelte is inmiddels vervangen.
Als de stenen reliëfs links
en rechts ook worden opgeknapt is de naam Tellegen (links) weer te lezen en
straalt het springend hert
(rechts) weer.
Johan Bosveld

FOTO JOHAN BOSVELD

Stadsvilla Sonsbeek na verbouwing weer open
Het had een spetterend jubileumfeest
van de wijkvereniging moeten worden
16 mei in de net verbouwde Stadsvilla
Sonsbeek. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Dat feest komt volgend jaar wel, maar voor uitbater Kees
Bouwhof zijn het geen makkelijke tijden.

Kees Bouwhof
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FOTO JOHAN BOSVELD

“We zijn van half februari tot half maart
dicht geweest voor een verbouwing.
Dinsdag 17 maart zouden we weer opengaan, maar op 15 maart werden de coronamaatregelen afgekondigd. Gelukkig
hebben we niemand hoeven ontslaan,

maar we hebben niet alle contracten kunnen verlengen.”
Inmiddels is de Stadsvilla weer open.
Het terras is aan weerszijden twee meter
vergroot. “We hebben natuurlijk wel minder tafels dan normaal in verband met de
anderhalve meter. Reserveren overdag is
niet nodig. Iedereen kan gewoon binnen
komen. Voor het diner moet er wel gereserveerd worden.”
Een uitgebreid interview met Kees
Bouwhof van Stadsvilla Sonsbeek vindt
u op www.bwarnhem.nl.
Hanneke Nagel

In de Hoogkamp wil de energiecoöperatie
o.i. een thermisch zonneveld en centrale
warmtepomp realiseren die warmte levert
aan woningen. In de Sterrenberg moet het
riool vervangen worden waarna de wijk
zou kunnen aansluiten bij de warmtevoorziening van de Hoogkamp.
De gemeente beschouwt een wijk als
kansrijk als er een alternatieve warmtebron is, veel huizen een hoog energielabel hebben en/of er slimme combinaties te
maken zijn met andere plannen zoals vernieuwing van het riool. De Burgemeesterswijk voldoet niet aan deze voorwaarden.
Dat betekent dat onze wijk tot 2030 vooral
zal moeten inzetten op energiebesparing
zoals isolatie. De verkenning is een stap
op weg naar de Transitievisie Warmte die
de gemeenteraad in 2021 moet vaststellen.
Daarin wordt per wijk aangegeven wanneer deze van het aardgas afgaat en voor
de wijken die er vóór 2030 afgaan wordt
bepaald op welk alternatief voor aardgas.
In 2050 moeten alle wijken van het gas
af zijn.
Behalve Hoogkamp/Sterrenberg zijn er
nog 11 andere kansrijke wijken. Alternatieve warmtebronnen voor aardgas zijn
warmte uit oppervlaktewater (Kronenburg en Vredenburg), restwarmte van een
waterzuiveringsinstallatie (Elderveld), vuilverbranding (Immerloo) of data-centrum
(Plattenburg).
Voordat er voor onze wijk aan alternatieven voor aardgas gedacht kan worden
moeten de huizen veel beter geïsoleerd
worden. Waterstof is wel eens als alternatief voor aardgas genoemd, maar dat is pas
een optie voor de verre toekomst.
In het najaar wil de Commissie Duurzaamheid het onderwerp energietransitie
in onze wijk weer oppakken na de drukbezochte informatie-avond op 11 maart en de
eerste serie warmtescans. Er komt in ieder
geval een tweede serie warmtescans omdat die van maart vanwege de coronacrisis
niet door kon gaan. De warmtescans passen mooi bij de belangrijkste taakstelling
voor onze wijk: meer en beter isoleren.
Henk Donkers

I

FOTO: JOSÉ DONATZ

In de voorlopige verkenning van gemeente Arnhem is de Burgemeesterswijk niet
aangewezen als een ‘kansrijke wijk’ om
vóór 2030 van het aardgas af te gaan.
Hoogkamp/Sterrenberg is wel aangewezen als een kansrijke wijk.

k rolde onbedaarlijk lachend over de vloer, maar het bewijs
was daar. Zijn hobbitvoeten rustten schijnbaar nonchalant
op de smetteloze salontafel. ‘Je hebt wát gedaan?’ De triomfantelijk gebogen lijn tussen zijn stoppelbaard bewoog:
’Ik heb vijf uur op blote voeten over de Veluwe gewandeld.’
Onwerkelijk, echt iédereen verlegt zijn grenzen tijdens deze
coronacrisis. Zelfs manlief met zijn poezelige voetjes, zoals
hij ze zelf pleegt te noemen. Gevoelig voor blaren voegen
nieuwe schoenen, nog voor ze goed zijn ingelopen, zich bij
de Imeldacollectie. ‘Je moet er gewoon doorheen en wat eelt
kweken’, adviseer ik tevergeefs al eenentwintig jaar.
Maar zijn wandelmaatje kan hem wèl overtuigen. ‘De truc is
om langzaam te lopen’, doceert hij als een ervaringsdeskundige. ‘Bewust iedere voet neerzetten. En verder is het een
mindset. Als je over eikels loopt, denk je; er zijn geen eikels’.
Hmmm, dat lijkt verdacht veel op yoga;
mindfulness op blote voeten.
En dan het hoofdstuk energie, wat niet
alleen uit een stopcontact komt. Alle
materie inclusief wijzelf én de aarde
is opgebouwd uit atomen; een positieve kern omgeven door een negatief
geladen wolk van neutronen. Mensen
hunkeren naar lading en ontlading, en
precies dát mis ik nu in de 1,5 meter saMensen hunkeren
menleving het meest; een handdruk,
naar lading en
een knuffel, die uitwisseling van energie. En dus besluit ik de eerst volgende
ontlading
keer de stoute schoenen uít te trekken
en mijn lief blootsvoets te vergezellen
het Rozendaalse Veld op.
‘Mogen ze al uit’, vraag ik terwijl we de Koningsberg op lopen. De fijne kiezelgrond ligt er uitnodigend bij. Voorzichtig
zet ik voetje voor voetje neer. Van hiel naar bal van voet en
ten slotte de tenen, één voor één. Het voelt aangenaam alsof
iemand met een massageroller over mijn voetzolen wrijft.
Toch scan ik de grond in het begin nog minutieus af. Ontwijk
een opstaand takje of een eikeltje. De ondergrond verandert
telkens en de wisselende sensaties die mijn voeten ervaren
is goddelijk. De schaduwrijke zandgrond in het bos is koud,
maar wolkenzacht. Op een open plek verwarmt hij mijn voeten weer. ’Ik zie je genieten’, fluistert manlief. Ik glunder terug. In stilte lopen we achter elkaar. Op het kurkdroge mos
van de hei trappelen we als een stel kleine kinderen rond,
want het knispert net zo lekker als verse sneeuw. Voor ons
strekt een eindeloos zijden laken zich uit, wachtend om mijn
voeten bij iedere stap tot aan de enkels te strelen. Dit gaan
we vaker doen. Want niemand verbiedt ons direct contact
met de aarde te maken.
Tara Ubachs
» Tara Ubachs woont sinds 2017 in onze wijk en is full time
yogipreneur: ondernemer in yoya (www.mysoreyoga.nl).
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Klimaatbestendigheid

Een derde droge
zomer op rij?
Het voorjaar is droger dan het ooit geweest is. Wat te doen
als we opnieuw een droge zomer krijgen, de derde op rij?
Hoe te voorkomen dat de tuin in een woestijn verandert.

E

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.
www.gestoldetijd.nl - T. 06 50 57 95 32

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

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

www.krijnentimmerwerken.nl • info@ krijnentimmerwerken.nl

www.mysoreyoga.nl @mysoreyoga.nl

@mysore.yoga

en mevrouw in de Van Nispenstraat heeft de hortensia’s uit
haar voortuin gehaald. “Als het
warm wordt, hangen ze meteen
op apegapen en moet ik ze elke
dag water geven”, zegt ze. Ze heeft haar
hortensia’s vervangen door zelf gestekte
liguster. Verstandig?
Een huis aan de Burgemeester Weertsstraat heeft nieuwe bewoners gekregen.
Er komt een hoveniersbedrijf met groot
materieel voorrijden. De grindtegels uit
de voortuin gaan eruit en worden in een
container gekieperd, er wordt een wagen
met zwart zand op het trottoir gestort.
Tegels eruit, planten erin? De volgende
dag worden er echter pellets met tegels
en stenen in allerlei varianten afgeleverd.
De hoveniers maken er nieuwe bestrating
van. Vakwerk, maar driekwart wordt verhard, een paar stroken worden beplant.
Verstandig?
Verderop in dezelfde straat wordt de
tuin na een grondige renovatie van het
huis ook aangepakt. De eigenaar wil blijkbaar een onderhoudsvrije tuin. Struiken
blijven staan, maar de grond wordt bedekt met split, in dit geval gebroken kalksteen. Verstandig?

Droogste voorjaar ooit
praten over uw afscheid of uw leven?

SONSDAAL uitvaartzorg

Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671
F 026 445 9981

Altijd in de buurt
Van Lawick van Pabststraat 185
06 53 87 1403

WWW. SONSDAALUITVAARTZORG . NL

Maanden geleden voorspelde wijkgenoot
Edwin Rijkaart, lid van de Commissie
Duurzaamheid en ooit bedenker van de
Buienradar, voor 2020 al een droge, hete
zomer. Hij baseerde zich op voorspelling
van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn
(ECMWF). Die had het de afgelopen jaren elke keer bij het rechte eind en dat
wekt vertrouwen. Rijkaart: “De weersveranderingen lijken een structureel karakter te krijgen en een gevolg te zijn van
veranderde luchtcirculatiepatronen met
veel droge winden uit het (noord)oosten.
Na de hete, droge zomer van 2018 werd al
voorspeld dat we wel eens een reeks dro-

Neerslagtekort Nederland in 2020 (in mm)
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Buienradarman Edwin Rijkaart

‘Satellietbeelden
laten zien dat de
bodemvochtigheid
in onze wijk al
jaren afneemt.’
ge, hete zomers zouden kunnen krijgen.”
Inmiddels laat de Droogtemonitor van
het KNMI zien dat we het droogste voorjaar ooit hebben en dat het neerslagtekort
nog nooit zo groot geweest is. Dit ondanks
een abnormaal natte maand februari die

het grondwaterpeil bijna overal op oude
niveaus teruggebracht had. Recent onderzoek van het KNMI laat ook zien dat het
in het binnenland veel droger wordt dan
langs de kust. Het KNMI onderscheidt
drie soorten droogte. De meteorologische
droogte geeft aan dat er veel meer water
verdampt dan er aan regen bij komt. Eind
mei was het tekort al opgelopen tot 172
mm. De agrarische droogte geeft aan dat
de hoeveelheid water in de bovenste bodemlaag waar planten hun vocht vandaan
halen, sterk afneemt. De boeren zien hun
gewassen verdrogen, burgers in de stad
zien tuinen en plantsoenen verdorren, gazons vergelen, en bomen laten vervroegd
hun bladeren vallen. Sproeien kan helpen.
Maar dan moet er geen sprake zijn van
hydrologische droogte. Die treedt op als
rivieren en beken te weinig water aanvoeren, vennen, poelen en vijvers droogvallen en grondwaterstanden flink gedaald
zijn. Daarvan was eind mei al sprake in
Oost-Nederland. Waterbedrijf Vitens riep
de inwoners van Gelderland en Overijssel
daarom op geen tuinen te sproeien, geen
opzetzwembaden te kopen (ze vergen
8 tot 20 duizend liter water), even geen
auto’s te wassen en kort te douchen. Het
bedrijf maakt zich “grote zorgen over de
komende zomer” nu meer mensen in eigen land op vakantie gaan of thuis blijven.
Hoe is onze wijk er aan toe? Rijkaart:
“Satellietbeelden laten zien dat de bodemvochtigheid de laatste jaren afneemt,
ook in onze wijk. Onze wijk verdroogt.
Wat er tegen te doen is? Meer regenwater vasthouden met groene daken en in
regentonnen, minder verharding van de
openbare ruimte en van tuinen, minder
afvoer door afkoppeling van het regenwaterriool en meer infiltratie door infiltratiekratten.”

Zelfredzame planten
Hoe kunnen particulieren bij de inrichting van hun tuin rekening houden met
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Boomhazelaar kan tegen
droogte en geeft verkoeling.

Druppelirrigatie tegen verdroging

Chinese waaierpalm gedijt hier ook.
Hovenier Wil Groen in het Arnhems Labyrint aan de Amsterdamseweg.

het nieuwe normaal van de zomerse
droogte? We vroegen het aan hovenier
Wil Groen (hij heet echt zo) en Willem
Weeda. Samen met zijn vrouw Antoinette ontwierp en onderhoudt Wil met
steun van vrijwilligers het Arnhems Labyrint bij Rosorum aan de Amsterdamseweg. Willem Weeda is lid van de Commissie Duurzaamheid en heeft een adviesbureau in integraal technisch groen.
We treffen Wil Groen bij het Arnhems
Labyrint, de cirkelvormige openbare tuin
waarvan het patroon is afgeleid van het
beroemde labyrint in de kathedraal van
Chartres. Binnen een cirkel van 19,6 meter doorsnede ligt een pad van 333 meter
met houtsnippers met borders van vaste,
bloeiende planten. De planten passen in
een kleurenschema. Sommige kun je als
kruid gebruiken (lavendel, tijm), andere
zijn eetbaar (kogeldistel, akelei, hemelsleutel). Er staan 47 soorten planten in
het labyrint dat deels omzoomd wordt
door 14 soorten struiken waaronder rozen (verwijzend naar Rosorum en de rozenkwekerij die hier vroeger stond), eetbare bessen (rode, blauwe en kruisbes) en
struiken waarvan de vruchten vogels aantrekken (hulst, lijsterbes, kardinaalsmuts).
Wil heeft voor deze tuin planten geselecteerd die weinig onderhoud vragen
en redelijk bestand zijn tegen droogte.
“Het zijn allemaal zelfredzame planten.
Sommige krimpen bij droogte wel, maar
ze komen er allemaal zelf overheen. Het
labyrint bestaat nu vijf jaar en er zijn nog
geen soorten verdwenen door de droogte. Wel moet je af en toe planten vernieuwen; die geven we wel extra water.”
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Wil Groen wil
meer groen

Wie dus planten wil die tegen de
droogte kunnen, moet eens in het labyrint gaan kijken. Of als vrijwilliger gaan
helpen bij het onderhoud.
Hortensia’s vanwege de droogte uit je
tuin verwijderen zoals die mevrouw uit
de Van Nispenstraat zou Wil niet snel
doen. “De plant reageert zelf op droogte
door te krimpen. Dan verdampt hij minder. Dat kun je ook bereiken door hem
flink te snoeien.” Wil is geen voorstander van tuinen met veel verharding. Wil
Groen wil het liefst veel groen. “Mooier

Willem Weeda, promoot groene daken
en integratie van groen in de woonomgeving.

Fred Klokke, voorzitter van de Beheersvereniging Park Sonswijck, in de open ruimte
tussen de appartementsgebouwen. FOTO’S HENK DONKERS
om naar te kijken. Goed voor de biodiversiteit, planten trekken insecten en vogels aan en zorgen voor een verkoelend
effect. Ze geven schaduw en verlagen
de temperatuur. Ze verdampen water
en daarvoor onttrekken ze warmte aan
de omgeving.” Split onder struiken vindt
hij niet mooi, maar beter dan verharding.
“Je hebt meer groen en er kan meer regenwater in de grond zakken.”

Klimaatbomen
Willem Weeda adviseert overheden en
bedrijven veel groen op te nemen in hun
plannen. In onze wijk promootte hij vorig jaar groene daken. “Die zijn goed
voor de biodiversiteit, de waterberging,
de isolatie (minder warm in de zomer,
minder koud in de winter) en de levensduur van je dak.”
En kunnen ze ook tegen droogte en
hitte? Willem: “Ja zeker. Op sedumdaken groeien vetplanten. Die nemen bij
regen veel water op en kunnen het dan
lang uithouden in droogte en hitte. Onder de sedummat ligt bovendien een laag
minerale wol. Daarin wortelt de sedum
en wordt regenwater vastgehouden.”
Wat voor planten adviseert hij voor
in de tuin? “Vetplanten als hemelsleutel
met zijn dikke bladeren leven helemaal
op in de felle zon. Daarnaast doen planten met zilvergrijze bladeren het goed.
Ze kaatsen zonlicht terug. Denk aan allerlei soorten siermargrieten en soorten als wolfsmelk die zich tegen de zon
wapenen met een grijzig waslaag je. Wil
je veel kleur, dan kun je aan het zonneroosje, zonnehoed en allerlei soor-

ten sieruien denken. Allerlei soorten
sierdistels doen het ook goed op droge
plekken in de volle zon. Ze trekken ook
veel vlinders, hommels en bijen aan. Je
kunt ze combineren met een van de vele
soorten siergrassen. Mediterrane kruiden als lavendel, tijm en rozemarijn zijn
ook droogtebestendig.”
En struiken? “Blauweregen is een sterke klimplant met geurige bloemtrossen,
kattenkruid bloeit lang en de olijfwilg levert eetbare vruchten die heel gezond
zijn.” Bomen? “Bomen plant je voor jaren. Boompje groot, mannetje dood. Met
het oog op klimaatverandering moet je
bomen hebben die tegen extreme omstandigheden kunnen: hitte, droogte,
zware buien. We noemen ze ‘klimaatbomen’. Je hebt drie categorieën. Bomen
die het hoofd koel houden bij hitte zoals
veldesdoorn en witte moerbei. Bomen
die bestand zijn tegen droogte zoals de
Franse esdoorn, honingboom, boomhazelaar en meelbes. En ten slotte bomen
die tegen natte voeten kunnen zoals de
Kolchische esdoorn, amberboom, moeraseik en moerascypres.
“Let bij de keuze van bomen ook op
andere aspecten dan klimaatbestendigheid. Zo geeft de amberboom prachtige
herfstverkleuringen, kan de honingboom
goed tegen vervuilde stadslucht (voor als
je langs een drukke weg woont) en levert
de boomhazelaar noten waar vogels op
af komen.”
Henk Donkers
» Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/
nieuws/8-tips-tegen-droogte-je-tuin

‘Het gras vergeelt, maar
we gaan niet sproeien’
Met Fred Klokke, sinds
jaar en dag voorzitter
van de Beheersvereniging Park Sonswijck en
voormalig bestuurslid
van de wijkvereniging,
maak ik een ronde door
het woonpark. Hoe gaat
men om met verdroging
en het stedelijk-hitteeiland-effect? Dat laatste was vorige zomer in
de open ruimte tussen
de appartementsgebouwen duidelijk voelbaar,
ondanks het groen en
de vijver. Sommige bewoners hadden last van
hittestress. De bewoners
van Sonswijck moeten
samen het groen onderhouden, want het park
is wel openbaar toegankelijk maar gezamenlijk
particulier bezit. Het
werk wordt uitbesteed
aan een hoveniersbedrijf.
“We hebben zeker last
van de droogte”, vertelt
Klokke tijdens de rondgang. “Nieuwe beplanting om gaten in heggen
op te vullen verdort. We

hebben rododendrons
moeten kappen. Het gras
vergeelt op zonrijke plekken. Maar aan sproeien
beginnen we niet. Het
oppervlak is daarvoor
veel te groot.”
De vijver stond enkele
dagen geleden laag maar
is nu weer enigszins op
peil. “Na de grote reparatie vorig jaar, bleek er
een lek in te zitten. Dat
is inmiddels gedicht.
Normaal wordt hij gevuld
met regenwater van
omliggende gebouwen
en water dat de helling
af stroomt. Nu hebben
we hem bijgevuld met
200 m3 kraanwater.
Overigens voor de waarschuwing van Vitens
om zuinig om te gaan
met water. Met warm
weer verdampt er een
centimeter per week.
Eigenlijk hadden het peil
15 centimeter hoger gewild. ” Op enkele taluds
zijn nieuwe borders aangelegd. “We willen meer
bloemen. Om verdroging

te voorkomen hebben
we druppelirrigatie aangelegd. Eigenlijk willen
we daarvoor regenwater
uit de vijver gebruiken,
maar de dieselpomp die
daarvoor nodig was gaf
te veel lawaai; het geluid
weerkaatste te veel tussen de gebouwen. Dus is
het toch leidingwater geworden.” Een talud met
sedum is bruin. “Sedum
zou goed tegen droogte
moeten kunnen, maar
het talud is te steil. Het
regenwater stroomt er te
snel af.”
Tegen het hitte-eiland-effect zou Klokke eigenlijk
veel meer bomen op het
open middenterrein willen. “Maar de bomen die
er nu staan hebben het
al moeilijk. Nieuwe aanplant moet je lang water
geven. Voor een verkoelend effect moeten ze
groot zijn en dat duurt
jaren. Bomen liggen ook
gevoelig bij bewoners
vanwege het uitzicht,
bladafval en schaduw.“
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Natuur in de wijk

Vlieg, gedachte, op
gouden vleugels

E

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!

Pasplan

Hans te Pas
Burg.Weertsstraat 59 | 6814 HM Arnhem | T 06 – 15 01 64 20
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Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

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

info@mensendieck-arnhem.nl
www.mensendieck-arnhem.nl

en camera van een markant
huis aan de Jollesstraat ‘ving’
met zijn lens een bosuil op de
rand van zijn vijver. Daarna poseerde de uil in het gebladerte
voor een foto van de achterbuurman in
de Röellstraat. Toen eerstgenoemde last
kreeg van Vlaamse gaaien vanwege de
herrie klom hij in de boom. Hij schrok
zich dood, zei hij. “Zitten die uilen daar.
De gaaien zoeken de hele tijd ruzie met
de bosuilen.”
Hoe bijzonder zijn bosuilen in een
woonwijk? Zijn ze zeldzaam in het Burgemeesterskwartier? Ja en nee, een uil is
qua verschijning een prachtdier, een foto
waard, maar zeldzaam is hij niet in onze
wijk. In het Artilleriepark laat hij zich
bijna jaarlijks zien. Het is dus niet zo dat
door de coronastilte van de laatste maanden het beest zijn habitat dicht bij de
mensen gezocht heeft.
Misschien komt de kop boven dit stukje u bekend voor, zeker onder musici of
liefhebbers van klassieke muziek. Toen
Giuseppe Verdi (1813-1901) zijn opera
Nabucco schreef gooide hij het script
aan de kant omdat hij er ontevreden over
was. Totdat hij achteloos een blik wierp
op de tekst en las: Va, pensiero, sull’ ali
dorate (Vlieg, gedachte, op gouden vleugels). Dat was een gouden gedachte. Met
Nabucco verwierf Verdi vanaf 1842 wereldfaam, met name door het Slavenkoor
waarvan de beginklanken Va, pensiero,
sull’ ali dorate binnenkomen als de priemende ogen van een bosuil. De geluiden
dringen door tot in de diepste krochten
van de ziel. Zo niet het gezang van de uil,
een schorre schreeuw, die de nacht kan
terroriseren, alsof hij De Schreeuw van
Edvard Munch wil verbeelden.
Wat maakt de uil tot zo’n geweldig
dier? Ten eerste is hij het symbool van de
wijsheid, ten tweede is hij een vogel, die
staat voor vrijheid. Vliegen op gouden
vleugels. Als één vogel gouden vleugels
heeft is het de uil wel, immers zijn vlucht
is zijdezacht, onhoorbaar voor muizen,
zijn prooidieren. Met zijn ogen als pingpongballen zo groot, ontgaat hem niets,

Bosuil gefotografeerd vanuit achtertuin Röellstraat. FOTO ROEL WOLLAERT

Twee jonge bosuiltjes, geschilderd door
Saskia van den Berg – Langestraat,
woonachtig in het Artilleriepark

zelfs niet in het donker. Arme muis, die
denkt veilig te zijn in de nacht. Als de uil
er genoeg van heeft kotst hij hem uit met
huid en haar, de botjes verpakt.
Wat mij eeuwig blijft verwonderen is
de wrede manier waarop mensen de dieren tegemoet treden, niet beseffend dat
dieren, dus ook de uilen, eigenschappen
hebben die de mens ontbeert, eigenschappen die tijdens de evolutie verloren zijn gegaan. Zintuigen van een dier,
in dit geval die van de uil, moeten altijd
op scherp staan, missen zij die, vangen
zij niets of worden zij gevangen. Een uil
kan beter zien dan een mens, beter horen, fluisterstil vliegen, navigeren, een

prooi grijpen met zijn scherpe klauwen,
zijn vacht isoleert hem tegen warmte en
kou, zijn botten zijn hol. Hij is de perfecte predator en model voor menig
schilder. Het beest heeft als woonruimte
het luchtruim en de boom , is niet afhankelijk van leveranciers van producten, is
autarkisch, zelfredzaam, is deel van de
natuur.
En de mens? Die ontbeert alle eigenschappen die nodig zijn om onafhankelijk te overleven. De mens is een vreemdeling geworden in zijn eigen wereld,
maakt er geen deel meer van uit. Met al
ons ‘verstand’ zijn wij mensen de aarde
aan het terroriseren met alle ellende van
dien. Wij maken de wereld kleiner voor
de dieren, komen te dicht bij hun terrein.
De uil voelt zich er wel bij, zoekt de tuin
met een geschoren gazon. Ziet de muis,
die zich niet verschuilen kan, naakt op
het gras loopt. Voor de muis wordt heden
verleden, de uil is in zijn sas. De uil keek
me aan, knipoogde naar me en vroeg:
Wat vind jij ervan Jaap? Ik antwoordde
hem en zei: ‘Wat kun jij toch veel wat wij
niet meer kunnen, wat denk je over ons?’
‘Beste Jaap, jullie mensen voelen je superieur, maar het antwoord heb je hier boven zelf geschreven. Met verstand red je
het niet, wij dieren zullen overleven.
Jaap van den Berg
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40 jaar wijkvereniging. Herinneringen van wijkbewoners (3)

Wat een jeugd had Rob Sieperman in de Burgemeesterswijk!
Rob Sieperman werd in 1949 geboren op de Amsterdamseweg in
Huize Anajah, een verpleeghuis/kraamkliniek waar veel kinderen
uit de buurt geboren werden. Zijn ouders hadden vlak na de oorlog
de melkzaak op de Burgemeester Weertsstraat 14 overgenomen.
Tot 1974 woonde Rob in de Burgemeesterswijk. Tegenwoordig
woont hij in Heelsum. Speciaal ter gelegenheid van het jubileum
van de wijkvereniging deelt hij zijn jeugdherinneringen.
De buurjongetjes

kwam helemaal niet uit Spanje maar van de Amsterdamseweg. Tony Ronalds was zijn artiestennaam, maar wij kenden
hem gewoon als Tonnie de Boer.

Brullende leeuwen in Burgers’ Dierenpark

De huilende meisjes bij de abortuskliniek
Op de andere hoek van de Röellstraat en de Zijpendaalseweg woonde de familie Witkamp in een mooie villa genaamd Maretak. Later werd in het pand de abortuskliniek
(Het Mildredhuis) gevestigd. Meisjes en vrouwen, heel
vaak afkomstig uit Duitsland, waren vaak uren tevoren in
de buurt of moesten na de natuurlijk onvoorstelbaar emotionele ingreep nog om medische redenen enige tijd in de
buurt van de kliniek blijven. De bankjes rondom de Zwanenbrug waren de stille getuigen van hun onnoemelijke
verdriet.

Onderaan de Van Heemstralaan aan de rand van het park tegenover de Teerplaats staat tegenwoordig een mooi kunstwerk: een grote leeuw. Is dit symbolisch of gewoon toeval?
Als je vroeger op deze plek stond en de wind was gunstig
dan kon je de leeuwen in het dierenpark horen brullen. Ja,
dat dierenpark… vaak liepen we er naartoe en dan vroegen
we aan de oude mevrouw Van Hooff aan de kassa (het was
een raampje in haar woonkamer van waaruit ze de kaartjes
verkocht) of we even in het park mochten kijken. “Tuurlijk
mochten de ‘bevoorrechte’ buurjongetjes dat.”

Pim Pandoer en ‘Het spook van Sonsbeek’
Met de buurjongens bij Trianon (tegenwoordig Brasserie
Zypendaal)

Park Sonsbeek
Als je in de jaren 50 in het park speelde kwam je zeer frequent
groepjes mannen tegen die de omvang van bomen opmaten,
met roodwitte stokken ( jalons) perceeltjes uitzetten of op hun
knieën op de grond zaten om grasjes te determineren. Het waren de docenten en studenten van de Bosbouw en Cultuurtechnische School, voorheen de praktijkopleiding van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Dit buurjongetje
besloot toen om er voor te zorgen dat hij ook deze opleiding
zou gaan volgen. Hij heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk in de Witte Villa aan de studie te kunnen beginnen. Na
enkele maanden verhuisde de hele club naar de Schoolstraat in
het Spijkerkwartier te midden van die echte Arnhemse Meisjes.

1951: een automobiel was nog
een zeldzaamheid. De glimmende gepoetste
wieldoppen dienden als lachspiegel door de vervormingen.

26

Carel Beke woonde
schuin tegenover ons
in de Burgemeester
Weertsstraat en liep ook
dagelijks door Sonsbeek. Hij was leraar op
de Bonefatius Ulo maar
bovenal een begaafd
schrijver. Naast honderden jeugdboeken schreef
hij ook de bekende serie over Pim Pandoer, met welluidende
titels als ‘De schrik van de Imbosch, Parijs op stelten, maar
ook Het Spook van Sonsbeek. Tegen mijn vader vertelde hij
altijd dat wij, zijn buurjongetjes uit de straat, model gestaan
hebben voor de ‘hoofdrolspelers’ in zijn boeken.

Golden Earring in de Theepit
Het Sonsbeekpaviljoen, werd door alle Arnhemmers Theepit genoemd. Uitbater was de heer Wim Tolmeijer (nick-name ‘de Peer’) en zijn vrouw Jet. Hier hield elke respectabele
Arnhemmer zijn bruiloftsreceptie. Maar op de zondagavond
werd er gedanst. De instuif hield er haar dansavonden.
Instuif Sonsbeek en Instuif Always Ready bundelden hier in
Sonsbeek hun krachten en zo konden ze bekende artiesten
naar Arnhem halen. Bekende bandjes traden daar op zoals
de Golden Earring (zonder Barry Hay want de zanger van de
band was toen nog Frans Krassenburg) en de Twentse formatie The Buffoons. Ook werd er eens een live-platenopname
gedaan van een beroemde Spaanse zanger. Maar die zanger

Met de stoomtrein naar Sonsbeek
Pootje baden in de Jansbeek
Pootje baden is helemaal geen werkwoord maar een zelfstandig naamwoord. Het was de naam van het stukje van de Jansbeek tussen de vijver aan de Zijpendaalseweg en de Begijnenmolen (nu het Watermuseum). Je kon er heerlijk door het water banjeren en met je bootjes spelen. Het was afgescheiden
door twee bruggetjes, dus volkomen veilig.

De giechelende meisjes van het internaat
Op de hoek van de Röellstraat en de Zijpendaalseweg stond
een mooie villa: Klein Tadema State. Het was een internaat
voor ‘de betere meisjes’, die toch een klein probleempje hadden met de Duitse rijtjes en de Franse vervoegingen, kortom
met het leren. Ze moesten kost wat kost het diploma krijgen
van de MMS, een afdeling van de Van Limburg Stirumschool.
De meiden hadden toen nog geen hotmail-account dus het
enige wat erop zat was het schrijven van brieven. Die moesten natuurlijk in de brievenbus onder aan de Burgemeester
Weertsstraat en kijk, dan kwamen wij, de buurjongetjes, in
beeld. Iedere dag op school in de banken, thuis in het internaat verplicht huiswerk maken, tja je bent natuurlijk wel een
meisje in de middelbareschool-leeftijd. Wij zaten met ze op de
bankjes in het begin van het park. Scharrelen heette dat destijds, en de buurjongetjes hadden het er maar druk mee.

In 1961 was dat mogelijk. Men had een spoorlijntje aangelegd van de Sonsbeekweg, langs de watermolen tot vlakbij
de Zwanenbrug. Dit alles in het kader van de festiviteiten
rondom het 50 jarig jubileum van de Algemene Kunstzijde
Unie (AKU) die in Arnhem gevestigd was. Het jubilerende bedrijf waar zeer veel Arnhemmers werkzaam waren,
schonk de gemeente Arnhem ook de AKU-fontein op het
Gele Rijdersplein. Maar ik kan het nog gekker maken: er
voeren echte Italiaanse gondeliers (natuurlijk uit Venetië) in
de grote vijver en iedereen kon voor een paar piek met z’n
geliefde een romantische rondgang maken. De buurjongetjes waren daarvoor nog te jong.

De gelanceerde putdeksels
Een prachtig staaltje van natuurgeweld vonden wij het altijd: na een fikse stortbui kon het riool op de Zijpendaalseweg al het water dat uit de hoger gelegen delen van de stad
(Hoogkamp, Gulden Bodem) kwam toestromen niet aan,
met als gevolg dat de putdeksels op de Zijpendaalseweg de
lucht in gelanceerd werden en het water wel twee meter
de lucht in spoot bij iedere rioolput. Ook de vijvers konden
het niet aan en stroomden over, de hele wei aan de Zijpendaalseweg stond dan onder water.
» Heeft u ook leuke herinneringen en foto’s?
Stuur een mail naar redactie@bwarnhem.nl
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KADOWINKEL

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES
Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

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

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken in uw

tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor
snoei-advies. snoei-les of het

laten snoeien van al uw struiken

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

en bomen neem contact op met:

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55

www.s-kwadraat.net

Verliefde Kijk op de Wijk
De panden Sweerts de Landasstraat 49 en 51 dreigden in de jaren negentig voor de bouw
van het nieuwe station gesloopt te worden. Deze klassieke huizen bleef die ramp
bespaard. De tuinen moesten weliswaar gereinigd worden van Neproma-vlekkenwater,
maar het drukke verkeer verdween uit de straat. Dat dan weer wel.

» www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone
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75 jaar bevrijding. Joodse wijkgenoten.

Namenmonument Holocaustslachtoffers Burgemeesterswijk
Max Israël Amram (70), Auschwitz
Julius Israel Bass (21), Mauthausen
Paul Bass (20), Auschwitz
Clara Sara Baumann (73), Sobibor
Lothar Baumann (16), Auschwitz
Steffi Ida Baumann (16), Auschwitz
Amalia de Beer (62), Sobibor
Samuel de Beer (62), Sobibor
Sophia de Beer (20), Sobibor
Abraham ter Berg (36), Sobibor
Rosina Henriette ter Berg (4), Sobibor
Hanna ter Berg (30), Sobibor
Antje Jeannette van Blijdenstijn (55),
Auschwitz
Abraham Boers (58), Sobibor
Leentje Boers (71), Sobibor
Susanna van der Bokke (43), Auschwitz
Bernard Bouman (22), Sobibor
Irene Bouman (19), Sobibor
Francisca Bouman (53), Sobibor
Szaja Buchsbaum (55), Sobibor
Regina Rijfka Buchsbaum (53), Sobibor
Karel van Coevorden (22), Midden-Europa
Rijntje Cohen (34), Sobibor
Bertha Cohen (83), Sobibor
Abraham Cohen (25), Auschwitz
Alex Cohen (18), Auschwitz
Simon Cohen (65), Auschwitz
Mietje Cohen (60), Auschwitz
Johanna Hendrina Cohen (26), Auschwitz
Hans Ludwig Israel Cohn (19), Westerbork
Ilse Cohn (21), Sobibor
Antoinetta Danneboom (40), Auschwitz
Bertha David (67), Sobibor
Erik Theodore Dentz (37), Sobibor
Ester Louise van Dijk (36), Sobibor
Herman Dormits (77), Sobibor
Edith Dormits (11), Sobibor
Meijer Dormits (50), Sobibor
Amalie Dormits (44), Sobibor
Jonas Dukker (37), Auschwitz
Alida Dukker (39), Auschwitz
Dina van Duren (75), Arnhem
Simon Dzentrelsky (37), Auschwitz
Julius Edelstein (20), Auschwitz
Adolf Einhorn (22), Weimar
Fanny Eltes (27), Auschwitz
Elly Vera Louise van Essen (17), Auschwitz
Veronie Suze Carola van Essen (15), Auschwitz
Jacob van Essen (70), Auschwitz
Jettje van Essen (76), Auschwitz
André van Esso (26), Sobibor
Abram Aron van Esso (59), Auschwitz
Carolina van Esso (53), Auschwitz
Herman van Esso (25), Schwarzheide
Heinrich Heilmann Fabisch (75), Arnhem
Emma Fabisch (50), Auschwitz
Sarini Clara Feigenbaum (20), Auschwitz
Herbert Felsenthal (42), Bergen-Belsen
Heinz Siegbert Fischel (21), Auschwitz
Manfred Fischel (19), Sobibor
Roza Fleischer (38), Sobibor
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Isodoor Frank (68), Sobibor
Marianna Frank (58), onbekend
Samuel Franken (62), Auschwitz
Walter Gerhard Benno Freudenthal (47),
Auschwitz
Henriette Freudenthal (69), Auschwitz
Heinz Julius Friedlaender (23), Auschwitz
Edgar Julius Fuld (21), Auschwitz
Paul Jakob Gans (36), Midden-Europa
Henri Louis Gans (15), Sobibor
Eduard Gans (51), Sobibor
Jeannette Gans (49), Sobibor
Julchen van Gelder (29), Sobibor
Artur Gerechter (22), Bergen-Belsen
Kaatje Regina Glaser (33), Auschwitz
Samuel Goldlust (69), Auschwitz
Walter Goldschmidt (21), Auschwitz
Jacques Gomperts (19), Arnhem
Marcus Gomperts (18), Midden-Europa
Isaäc Emanuel Gomperts (50),
Midden-Europa
Bernardina Gomperts (54), Auschwitz
Rosa Gossels (54), Auschwitz
Therese Gossels (88), Amsterdam
Herbert Grün (12), Auschwitz
Herman van der Hal (28), Sobibor
Heintje Clasina van der Hal (28), Sobibor
Levie van der Hal (67), Auschwitz
Caroline van der Hal (54), Auschwitz
Engelina Hartog (34), Sobibor
Nathan Herman Hartog (37), Sobibor
Philip Jacques Hartog (11), Sobibor
Clara Hartog (35), Sobibor
Bertha Heijman (72), Arnhem
Emil Heijmann (53), Sobibor
Frieda Heijmann (47), Sobibor
Eva Heimann (30), Midden-Europa
Walter Friedrich Heimann (41), Dachau
Lazarus Hertz (69), Bergen-Belsen
Ingeborg Herz (15), Auschwitz
Alfred Herz (47), Auschwitz
Lucie Herz (43), Auschwitz
Jozef Hirschel (24), Auschwitz
Machiel Hirschel (69), Sobibor
Naatje Hirschel (61), Sobibor
Sara van der Horst (38), Auschwitz
Mozes van der Horst (43), Auschwitz
Rosi van der Horst (35), Auschwitz
Hildegart Isacson (35), Bergen-Belsen
Louis Israel (59), Vught
Louis Meinhard Peter Israëls (14), Sobibor
Edith Sara Israëls (42), Sobibor
Cornelis Jacobs (21), Neustadt
Isodoor Ichl Jeret (38), Sobibor
Eli Jeret (2), Sobibor
Mathilde Jeret (31), Sobibor
Henriette de Jong (16), Auschwitz
Jan de Jong (27), Sobibor
Fritz Israel Kahn (37), Sobibor
Jette Kahn (70), Sobibor
Izak Kan (78), Sobibor
Hans Katz (), onbekend

Abraham Katz (42), Auschwitz
Abraham Katz (40), Auschwitz
Anna Katz (10), Auschwitz
Vrouwtje Katz (43), Auschwitz
Lina Katz (41), Auschwitz
Günter Kaufmann (22), onbekend
Adolf Emanuel Koster (30), Kamp Amersfoort
Sonja Krant (20), Sobibor
Abraham Kroonenberg (10), Sobibor
Sara Kroonenberg (42), Sobibor
Jenny Kruijer (55), Sobibor
Rosa Kupferschmidt (26), Sobibor
Amalia de Lange (), onbekend
Esther de Leeuw (0), Sobibor
David de Leeuw (45), Sobibor
Salomon Bernard de Leeuw (29), Sobibor
Lili Marie Sara de Leeuw (23), Sobibor
Marianne de Leeuw (64), Auschwitz
Jacob de Leeuw (18), Auschwitz
Arnold de Leeuw (16), Auschwitz
Herman de Leeuw (13), Auschwitz
Elisabeth de Leeuw (11), Auschwitz
Lodewijk de Leeuw (63), Auschwitz
Johanna de Leeuw (56), Auschwitz
Frieda Sara Leib (28), Arnhem
Margrit Levi (5), Sobibor
Sophia Levi (69), Sobibor
Rudolf Simon Max Lewin (27), Duitsland
Ruth Lissauer (20), Auschwitz
Pauline Loeb (84), Sobibor
Henriette Loeb (23), Auschwitz
Sara Loonstein (15), Auschwitz
Herman Loonstein (44), onbekend
Sibilla Loonstein (42), Auschwitz
Milka Lopes Cardozo (63), Sobibor
Sara Lopes Cardozo (35), Auschwitz
Sally Löwenhardt (35), Sobibor
Elly Löwenhardt (0), Sobibor
Jeanne Löwenhardt (31), Sobibor
Magarethe Marcus (67), Sobibor
Peter Sidney Marcuse (20), Dorohucza
Edith Gerda Markus (10), Auschwitz
Jacob Markus (44), Auschwitz
Elsa Markus (35), Auschwitz
Alfred Mayer (30), Auschwitz
Irma Meijer (58), Auschwitz
Bella Meijers (75), Sobibor
Siegfried Bernard Menko (11), Sobibor
Rozetta Menko (42), Sobibor
Sophia Mogendorff (60), Sobibor
Joseph Machiel Mok (78), Sobibor
Max Frans Mok (14), Auschwitz
Salomon Mok (47), Auschwitz
Clara Mok (45), Auschwitz
Simon Nathans (32), Sobibor
Lore Louise Nathans (17), Sobibor
Nathan Nathans (5), Sobibor
Nathan Nathans (67), Arnhem
Marcus Nathans (46), Sobibor
Berna Nathans (34), Sobibor
Jacob Joseph Nathans (65), Auschwitz
Sophia Nathans (69), Auschwitz

Adressen waar Joden woonden in de Burgemeesterswijk die de Holocaust niet hebben overleefd. In de rondjes de aantallen per
adres. De adressen van huizen die er nog staan kloppen qua locatie, de locatie van huizen van huizen die verwoest of afgebroken zijn, zijn geschat. Kaart is gemaakt door Barend Köbben. De kaart komt in interactieve vorm ook op de website evenals uitgebreidere gegevens van de omgebrachte Joodse wijkgenoten.

Artur Meinhard Natt (18), Arnhem
Hans Adolf Neumark (21), Auschwitz
Hanna Nova (76), Arnhem
Gerty Ada Oberländer (19), Auschwitz
Sara Pachter (27), Auschwitz
Rika Passmann (45), Sobibor
Edith Perl (18), Auschwitz
Jeannette Susanne Philips (37), Sobibor
Philip Wijnand Philips (80), Sobibor
Samuel Jacob Philipse (10), Auschwitz
Dina Ruth Pinto (18), Auschwitz
Bernard Pinto (12), Auschwitz
Sophie Pinto (44), Auschwitz
Samuel Reindorp (35), Bergen-Belsen
Salomon Walter Reinheimer (19),
Midden-Europa
Mozes Salomon Rood (27), Sobibor
Kurt Rosenbaum (18), Bergen-Belsen
Franz Ulrich Rosenfeld (17), Auschwitz
Erna Rosenthal (36), Tröbitz
Minna Rosenthal (86), Sobibor
Isaäc Rosenthal (74), Auschwitz
Helga Rothschild (21), Auschwitz
Bella Rothschild (60), Sobibor
Markus Rozendal (71), Arnhem
Marianne Rozendal (68), Arnhem
Bella Samson (25), Sobibor
Wilhelmina van Saxen (83), Arnhem
Henriëtte van Saxen (79), Arnhem
Salomon Schachner (30), Auschwitz
Jakob Schaffit (59), Arnhem
Herrmann Schlochauer (69), Sobibor

Pauline Schlochauer (62), Sobibor
Amalie Schwartz (79), onbekend
Eduard Silber (21), Dachau
Karl Simon (58), Sobibor
Hermanus Smit (39), Sobibor
Alfred Smit (11), Auschwitz
Maria Smit (33), Auschwitz
Helene Steinberg (16), Auschwitz
Lore Henriette Steinberg (15), Auschwitz
Walter Steinberg (48), Auschwitz
Ella Steinberg (47), Auschwitz
Jettchen Steinmann (70), Auschwitz
Bertha Eva Sternfeld (20), Auschwitz
Hans Helmut Strauss (22), Dachau
Werner Meier Strauss (20), Sobibor
Abraham van Thijn (72), Auschwitz
Eduard van Thijn (43), Auschwitz
Dina van Thijn (47), Auschwitz
Jeannette Selma Troostwijk (17), Auschwitz
Edith Troostwijk (14), Auschwitz
Herman Troostwijk (44), Auschwitz
Antoinette Troostwijk (40), Auschwitz
Mozes Turksma (53), Auschwitz
Saartje Turksma (45), Auschwitz
Johanna Esther Turksma (17), Sobibor
Bertha Davine Erica Turksma (10), Auschwitz
Clara Turksma (42), Sobibor
Edith Ullmann (19), Midden-Europa
Inge Ullmann (19), Midden-Europa
Betty Ullmann (71), Auschwitz
Alphons Ullmann (68), Sobibor
Julie Ullmann (52), Sobibor

Sellina Velleman (59), Sobibor
Henriëtte de Vries (69), Auschwitz
Alfred Wallenstein (20), Midden-Europa
Betty Warburg (61), Sobibor
Catherina Weijel (25), Auschwitz
Gertrud Weiler (28), Auschwitz
Gerd Weinberg (18), Sobibor
Ida Weinberg (70), Bergen-Belsen
Mathilde Weinberg (91), Arnhem
Edith Weiner (21), Auschwitz
Max Weinstein (23), Auschwitz
Hendrik Samuel Weissberg (1), Arnhem
Erich Wertheim (37), Auschwitz
Abraham van West (30), Auschwitz
Eva Irene van West (2), Auschwitz
Johanna van West (25), Auschwitz
Simon de Winter (39), onbekend
Betje de Winter (34), Auschwitz
Karl Albert Peter Wolf (), onbekend
Elfriede Wolf (19), Auschwitz
Siegfried Wolff (), Auschwitz
Alfred Wolff (45), Sobibor
Paul Otto Wolff (11), Sobibor
Alfred Wolff (45), Sobibor
Jetta Wolff (77), Sobibor
Meta Wolff (41), Sobibor
Cato Wolff (23), Auschwitz
Bertha de Wollf (2), Tröbitz
Rosa Zilversmit (51), Sobibor
Joseph Samuel Zodij (28), Sobibor
Sophia Zodij (31), Sobibor
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75 jaar bevrijding

275 Joodse wijkgenoten
keerden niet terug
In de maanden na de bevrijding, nu 75 jaar geleden, keerden zo’n 90.000
Arnhemse evacués terug naar de stad die ze in september ’44 op last van de
Duitse bezetter hadden moeten verlaten. Eén bevolkingsgroep had de stad al
eerder moeten verlaten en keerde grotendeels niet terug: de Joden.

A

rnhem wordt tijdens wat wel
de Tweede Slag om Arnhem
genoemd wordt, tussen 12 en
15 april 1945 bevrijd door de
Engelsen en Canadezen. Voor
de bevrijders is het een vreemde gewaarwording want waar ze elders onthaald
worden door juichende menigten, treffen ze hier een lege, verlaten, verwoeste
en geplunderde stad aan. Na de Eerste
Slag om Arnhem in september 1944 hebben 96.000 Arnhemmers de stad verlaten

op last van de Duitse bezetter. Naast een
klein aantal clandestien achtergebleven
inwoners (onder wie Joodse onderduikers), ‘wonen’ er alleen Duitse soldaten,
hun Nederlandse handlangers en door
Duitsers tewerkgestelde Nederlandse
jongemannen in de stad.

Stad onbewoonbaar
De autoriteiten willen na de bevrijding
voorkomen dat de geëvacueerden allemaal tegelijk naar de stad terugkeren.

Dat kan de stad niet aan. Ze is nagenoeg
onbewoonbaar: 3.518 panden zijn totaal
verwoest, 978 zwaar beschadigd, 21.492
licht beschadigd en slechts 156 onbeschadigd. Er is gebrek aan alles; waterleiding
en elektriciteits- en voedselvoorziening
werken niet. Om massale terugkeer (en
verdere plundering) te voorkomen, worden de invalswegen naar de stad afgesloten en wordt er een plan opgesteld voor
een gefaseerde herbevolking. Voor het invallen van de winter kan de helft terugke-

Het ‘Jongenshuis’ aan Amsterdamseweg 1
Er waren enkele panden in onze wijk
waar veel Joden woonden zoals op
Sweerts de Landasstraat 63, Izaak Evertslaan 17 en Zijpendaalseweg 53a. Het
bekendste is echter Villa Marguerita op
Amsterdamseweg 1, dat ook wel het ‘Jongenshuis’ genoemd werd. Het pand is na
de oorlog afgebroken voor de bouw van
stationsingang Sonsbeekzijde en stond
op de plek waar nu het Cito gevestigd is.
Officieel heette dit pand het ‘Voormalig
Rotterdams kindertehuis’. Die benaming
ontleent het aan het feit dat Dr. Siegfried
Wolff, een gevluchte KNO-arts uit Berlijn,
er na het bombardement van Rotterdam
terechtkwam met een groep kinderen
uit die stad. Wolff heeft de leiding in het
Jongenshuis. De kinderen waren met
de zogenaamde kindertransporten uit
Duitsland en Oostenrijk naar Nederland
gekomen. Die werden georganiseerd na
de Kristallnacht in november 1938 toen
duizenden Joodse bedrijven, woningen
en synagogen in brand gestoken en geplunderd werden. Bijna 10.000 Joodse
kinderen konden zo – zonder ouders
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Links Villa Marguerita (het ‘Jongenshuis’) waar 141 Joden woonden. Ze werden op 11
december 1942 afgevoerd naar Westerbork. Daarvan overleefden er 91 de Holocaust
niet. Op de plaats van de villa is nu het Cito gevestigd. De villa rechts staat er nog.
Foto is uit 1910.
– Duitsland en Oostenrijk ontvluchten.
Naast jongens en jongeren komen er in
het Jongenshuis later ook mannen, vrouwen, bejaarden en zelfs gezinnen wonen,
niet alleen vluchtelingen maar ook Joden
die in Nederland en zelfs Arnhem ge-

boren waren. Uiteindelijk wonen er 141
mensen. Op 11 december 1942 worden
ze allemaal afgevoerd naar Westerbork.
De meesten (91 personen) komen om in
Auschwitz en Sobibor. De jongsten zijn 0
en 5, de oudste is 84.

Ina ter Berg woonde met haar ouders Abraham en Hanna op Amsterdamseweg 14. Ze werden op 21 mei 1943 vermoord in concentratiekamp Sobibor. Ze waren 4, 36 en 30 jaar oud.

ren. De herbevolking verloopt wel enigszins gefaseerd maar niet volgens plan. In
juni zijn al 60.000 Arnhemmers teruggekeerd, in september 90.000. Epidemieën
en voedseltekorten blijven gelukkig uit.
De Derde Slag om Arnhem, die van de
wederopbouw, kan beginnen.
Eén bevolkingsgroep keert grotendeels
niet terug. Van de 2.370 Joden die aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog in
Arnhem wonen, overleven er 1.493 (63%)
de oorlog niet. Onze wijkgenote Willy
Wytzes heeft voor de tweede druk van
‘De stille slag. Joodse Arnhemmers tussen
1933 en 1945’ (2017) van Margo Klijn een
lijst samengesteld van Joodse Arnhemmers die tijdens de oorlog zijn omgebracht of door honger of ziekte zijn omgekomen in Duitse vernietigingskampen.
De lijst bevat hun naam, adres, geboortedatum en – plaats, plaats en datum van
overlijden, bereikte leeftijd en soms hun
beroep. De lijst is gebaseerd op het Joods
Digitaal Monument en het archiefonderzoek van historicus Cees Haverkoek naar
Joodse families in Arnhem. De lijst van
omgebrachte Arnhemse Joden is samengesteld ‘opdat zij niet vergeten’ worden
en staat ook op de website joodsmonumentarnhem.nl.
Op 17 november 2019 onthulde burgemeester Marcouch op de Kippenmarkt/
Daniël Jonas Meijerplaats bij de Euse-

biuskerk het monument voor de omgebrachte Joodse Arnhemmers. Daarop
staan twee teksten: ‘Vergeet nimmer wat
hen is aangedaan’ en ‘Bruut weggerukt
maar hun geest en traditie blijven’. Om
dezelfde reden zijn er bij huizen waar
eens gedeporteerde en vermoorde Joden woonden, zogenaamde struikelstenen (’Stolpersteine’) in het trottoir gelegd. De steentjes zijn van beton met
bovenop een messing plaatje waarin de
naam, geboortedatum, deportatiedatum
en plaats en datum van overlijden zijn
gestanst. Behalve aan Joden moeten de
Stolpersteine ook de herinnering levend
houden aan Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord
gedreven zijn. Ze zijn een initiatief van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die

Er zouden 275
Stolpersteine
in onze wijk
moeten liggen in
plaats van 9.

de eerste Stolperstein in 1992 in Keulen
plaatste. In Europa liggen er inmiddels
meer dan 75.000, in Arnhem 38 en in het
Burgemeesterskwartier 9 bij drie woonhuizen (Van Lawick van Pabststraat 107
(5) en Burgemeester Weertsstraat 93 (1)
en 139 (3)). Als iedere omgekomen Joodse
wijkbewoner een struikelsteentje gekregen zou hebben, zouden er 275 moeten
liggen.

Namenmonument
Om de herinnering aan alle niet teruggekeerde Joodse wijkgenoten levend te
houden hebben we uit de lijst van Willy
Wytzes alle adressen in onze wijk geselecteerd waar gedeporteerde en omgebrachte Joden gewoond hebben. Op een
kaart hebben we hun adressen weergegeven en de aantallen die daar woonden.
Het gaat om 53 adressen en 275 personen.
Bij de ‘grensstraten’ van de wijk (Amsterdamseweg, Bakenbergseweg, Izaak Evertslaan en Zijpendaalseweg) is geen onderscheid gemaakt tussen de twee kanten van de straat. Adressen ‘voorbij’ de
grenzen van de wijk (Amsterdamseweg en
Bakenbergseweg) zijn daarentegen niet
meegerekend. Op de website staat een
interactieve kaart waarop u op de adressen kunt inzoomen. Amsterdamseweg 1
met 91 omgekomen personen springt eruit. Op dat adres stond een villa die ook
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75 jaar bevrijding

28 Joodse panden
onteigend en
doorverkocht
Ruth Schaffit (Berlijn 1918) woonde
op Pels Rijckenstraat 24 en overleefde de oorlog wonderwel. Tijdens de evacuatie bleef ze achter
in Arnhem, bang dat ze – ondanks
waterdichte persoonsbewijzen –
als evacué argwaan zou opwekken
door haar gebrekkige Nederlands.
Ze verbleef in de kelder, tot het huis
getroffen werd door een voltreffer.
Ze vond schuilplaatsen in lege huizen elders in de Burgemeesterswijk
en de Hoogkamp. Na de oorlog studeerde ze psychologie, woonde in
Rotterdam en Heelsum, en overleed
in 2005.

wel ‘Het jongenshuis’ werd genoemd omdat er veel vluchtelingenkinderen zonder
hun ouders woonden (zie kader).
In het overzicht staan in alfabetische
volgorde alle 275 omgebrachte Joodse wijkgenoten met hun naam, leeftijd
waarop ze stierven en plaats van overlijden. Op de website staan lijsten met
meer gegevens en een ordening per
adres. Verreweg de meesten zijn omgekomen in Auschwitz (116) en Sobibor
(106). Door al hun namen te vermelden
hebben we een soort namenmonument
voor hen willen oprichten zoals dat bij
veel gedenkmonumenten gebeurt (Westerbork, Vught, Ground Zero, MH17).
‘Opdat zij niet vergeten worden’. Stolpersteine op papier. In Amsterdam wordt
momenteel het Holocaust Namenmonument Nederland gebouwd waarop de namen van 102.000 Joden en 2220 Sinti en
Roma komen.
Henk Donkers
» Bronnen:
Margo Klijn (2017). De stille slag. Joodse
Arnhemmers tussen 1933 en 1945
Joodsmonumentarnhem.nl
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onderstelling er weer te kunnen gaan
wonen.

Onlangs kwam het journalistieke platform en tv-programma
Pointer van KRO-NCRV in zijn uitzending van 27 mei
(NPO2, 21.05-21.30) met interessante onthullingen over door
Duitsers onteigend Joods vastgoed dat werd doorverkocht.
Er zit ook vastgoed uit onze wijk tussen.

B

ij Pointer werken gespecialiseerde journalisten die in de
chaos van data orde proberen
te scheppen, verbanden proberen te leggen en op zoek
gaan naar de verhalen erachter.
Zij hebben informatie geanalyseerd uit
de zogenaamde Verkaufsbücher van de
Duitse bezetter. Daarvan waren er 18,
maar zijn er 16 bewaard gebleven. Die
zijn vorig jaar gedigitaliseerd door het
Nationaal Archief in samenwerking met
het Kadaster. In de boeken staan 7.107
transacties omtrent Joods vastgoed. Op
11 augustus 1941 vaardigen de Duitsers
een maatregel uit die Joodse inwoners
verplicht hun vastgoed aan het melden
bij de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV). Dat is de eerste stap op
weg naar een onteigeningsproces in de
jaren erna.
Als vanaf de zomer van 1942 de eerste Joden ‘op transport’ worden gezet
naar werk- en vernietigingskampen, komen hun panden leeg te staan. De NGV
zorgt ervoor dat ze doorverkocht worden, veelal onder de marktprijs. Soms

Sommige Joden die
terugkeerden uit
de Holocaust kregen
naheffingen van
de Belastingdienst
en zelfs boetes.

Verhalen

Onteigend Joods vastgoed in het Burgemeesterskwartier en omgeving. BRON: POINTER
kopen particulieren een huis, maar vaker zijn het makelaars die er een lucratieve handel in zien. Sommige (louche)
makelaars kopen tientallen panden en
verkopen deze door, waarbij ze samenwerken met notarissen die bereid zijn de
transacties te legaliseren hoewel ze kunnen vermoeden dat er niets in de haak
is. De opbrengsten komen bij de roofbank Lippmann, Rosenthal en Co (Liro)
terecht waaruit de kampen als Westerbork en Vught alsook deportaties naar
andere kampen betaald worden.
Van de ruim 7000 panden en kavels
in de Verkaufsbücher heeft Pointer van
ruim 5000 transacties de locatie achterhaald. Door incomplete gegevens,
verkeerd ingevoerde gegevens en veranderde straatnamen lukte dat niet bij
alle 7.107 transacties. Van de ruim 5000
transacties heeft Pointer een openbare
dataset en een interactieve kaart gemaakt.

Schrijnend
We hebben de dataset geraadpleegd en
de kaart bekeken. Er komen 171 Arnhemse panden in voor van onteigende
Joodse eigenaren. Daarvan liggen er 28
in het Burgemeesterskwartier (zie kaart).
Per pand is aangegeven wie de Joodse
eigenaar was, wie de eerste koper was,
wie eventuele latere eigenaren, wat de
verkoopdatum en verkoopprijs was en
nog veel meer.
Zo is uit de database af te leiden dat
pand Burgemeester Weertsstraat 85 eigendom was van E. Gans en op 15 januari
1943 voor 7000 gulden verkocht is aan

Joodse Huizen
Onlangs kwam deel 6 uit
van de serie ‘Joodse Huizen. Verhalen over vooroorlogse bewoners’ met
‘verhalen achter de voordeur’ van de 36.000 huizen waarin aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog Joden woonden. In
de eerste zes delen zijn
153 verhalen opgetekend,
soms door nabestaanden, soms door bekende
schrijvers en journalisten
(Lisette Lewin, Max Arian,
Jona Oberski, Hanneke
Groenteman, Mirjam Rotenstreich, Marga van

Praag, Auke Kok, Selma
Leydesdorff). Er staat
slechts één verhaal in
over Arnhem: van Marjonleine Oppenheim-Spangenberg over Nieuwstraat
2. Op basis van de adressen van omgebrachte
Joden en onteigende
panden waren er in onze
wijk ongeveer 70 ‘Joodse
huizen’. Wie kent de verhalen van deze huizen en
hun bewoners? Willy Wytzes, documentairemakers
Jos Vecht en Peter Jetten
(van joodsmonumentarnhem en ‘Wij hebben geluk

A.C. Fortuijn. Deze transactie wordt pas
echt schrijnend en krijgt pas echt betekenis als we het combineren met informatie uit het overzicht van Willy Wytzes. Eduard Gans werd namelijk enkele
maanden later, op 9 april 1943 op 51-jarige leeftijd omgebracht in Sobibor, tegelijk met zijn vrouw Jeanette Gans-Mogendorff (49) en zoon Henri Louis (15).
Het pand op Burgemeester Weertsstraat
85 werd later overigens verwoest door
de inslag van de V1 in december 1944
of door de gevechten bij de bevrijding
van Arnhem in april 1945. In de jaren
‘50 zijn de voormalige herenhuizen niet

gehad’ over Joodse kinderen in de onderduik),
Margo Klijn (schrijver van
‘De stille slag’) en ook de
redactie van Wijkcontact
zijn er benieuwd naar.
Stuur een mail naar:
redactie@bwarnhem.nl
» Willy, Jos, Peter en
Margo organiseren op 29
augustus vanuit het Rozet
een wandeling langs winkels van Joodse eigenaren
in de binnenstad die volgens een overzicht van de
Kamer van Koophandel
uit 1942 onteigend waren
door de Duitsers.

herbouwd maar vervangen door appartementen.
Opvallend is dat er ook een heleboel
Joodse panden in onze wijk onteigend
en doorverkocht zijn terwijl de Joodse
eigenaren de oorlog hebben overleefd.
Zo werd een huis aan de Sweerts de
Landasstraat waarvan H.M. Wolff eigenaar was, op 20 november 1942 voor
8.500 gulden verkocht aan J. Venema.
H.M. Wolff komt echter niet voor op de
lijst van Willy Wytzes van Joden die de
oorlog niet hebben overleefd. Onbekend
is of hij na de oorlog naar zijn voormalige woning is teruggekeerd in de ver-

Veel Joden die de verschrikkingen van
de werk- en vernietigingskampen hadden overleefd keerden na veel omzwervingen terug naar Nederland waar hen
een kille ontvangst en veel onbegrip ten
deel vielen. Zijn J. Nathans, L. Cohen
en A. Katz, alle drie Holocaust-overlevenden uit onze wijk, teruggekeerd
naar hun huizen aan de Amsterdamseweg? Hoe reageerden ze toen ze erachter kwamen dat hun huizen zonder hun
instemming van eigenaar gewisseld waren en bewoond werden door anderen,
soms handlangers van de Duitsers zoals
NSB’ers, soms ‘oorlogskopers‘, soms ‘onwetende’ Nederlanders? Hebben ze hun
huis teruggekregen na het zogenaamde
‘rechtsherstel’ waarbij ze (beperkt) recht
op compensatie hadden? Zijn ze er weer
gaan wonen? Hebben ze, terwijl ze in
een concentratiekamp verbleven of ondergedoken zaten, nog naheffingen en
zelfs boetes gekregen van de Belastingdienst zoals nogal wat Joden is overkomen? Zijn ze gedesillusioneerd geëmigreerd naar Israël of de VS?
Hoe verging het L. Barach en M. Wallig
in de Bouriciusstraat, M. Hirschel in de
Brantsenstraat, H.M. Wolff en S. Roos in
de Sweerts de Landasstraat, B.M. Wolff
in de Burgemeester Weertsstraat, R.J.
Hartog-Van Leer in de Van Pallandtstraat. M. Sternfeld uit de Izaak Evertslaan en M. Jesserun-Vorst aan de Zijpendaalseweg? Allemaal Joodse Holocaustoverlevenden uit onze wijk van wie de
woningen onteigend en doorverkocht
waren. Wat zijn hun verhalen?
Henk Donkers
» Bron: https://pointer.kro-ncrv.nl/
artikelen/vastgoedboeken-van-deduitse-bezetter
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Bijzondere beroepen

Abeke Schreur: ‘Diep van binnen
weet je veel meer dan je denkt’
Voor Abeke Schreur is het inzetten van haar intuïtie geen alternatieve
aanpak maar de nuchtere kern in haar werk met bedrijven en professionals.

S

inds 2016 is Abeke Schreur
(1970) als communicatieadviseur, tekstschrijver en positioneringsexpert gevestigd in
haar souterrain aan de Van Pallandtstraat. Hoe ziet haar aanpak eruit en
waarin onderscheidt zij zich van de meer
reguliere aanpak? Ik spreek Abeke hierover met een transparant corona-proof
scherm tussen ons in.
Abeke is een ondernemende vrouw. Ze
is opgeleid tot organisatieantropoloog en
communicatieadviseur. In 2016 gaf zij een
forse draai aan haar loopbaan als senior
communicatieadviseur bij kunstopleiding
ArtEZ: ze werd zelfstandig professional.
Hoe kwam je ertoe om de stap te zetten
van een rationele naar een meer intuïtieve aanpak?
“In 2001 maakte ik zelf kennis met healing, het bevorderen van balans - op afstand- door het inzetten van intuïtie en
energie. De vrouw die een reading voor
mij verzorgde gaf me op een heel wezenlijk niveau inzicht in mijzelf. Een reading
is het lezen van iemands energieveld en
inzicht geven in wat goed en minder goed
werkt. Na die ervaring ben ik zelf opleidingen gaan volgen bij het Centrum voor
Leven en Intuïtie (CLI) in Utrecht. In 2001
studeerde ik af als reader/healer en nu
geef ik les bij het CLI. Ik ontdekte hoeveel je kunt weten met je intuïtie.”
Wat betekent dat: werken vanuit je intuïtie?
“Alles is energie en alle energie bevat informatie. Iedereen kent wel het gevoel
dat je onuitgesproken merkt dat er met
iemand iets is. Diep van binnen weet je
veel meer dan je denkt. We kunnen niet
in de toekomst kijken, maar wel weten
hoe het nu is. Dat ‘lees’ je aan iemands
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energie af. Ik heb dat intuïtieve vermogen
extra ontwikkeld.
“Helaas heeft de wetenschap de wereld
van energie nog niet doorgrond, hoewel
de kwantumfysica op weg is. Hoe energie
werkt is moeilijk te begrijpen, maar kun
je wel ervaren.
“Mensen denken soms dat mijn aanpak
zweverig is. Maar ik heb echt geen glazen
bol. Mijn missie is om ondernemers bewust te maken van hun eigen kern en dat
te laten zien in hun aanbod en communicatie. Niet zomaar een reclamepraatje
neerzetten.”
In welk opzicht onderscheidt jouw werkwijze zich van de aanpak van de ratio-

Werkterrein
Abeke Schreur helpt vooral coaches
en adviseurs met hun marketing
en communicatie. Met haar intuïtie
geeft ze zowel bedrijven als particulieren helderheid over vragen die
hen bezig houden. Met collega Inge
Westerdijk verzorgt ze talentontwikkelingsprogramma’s voor communicatieprofessionals. Daarnaast geeft
zij les in intuïtieve ontwikkeling. Ook
werkt ze als actrice mee aan producties van Theater Het Hof.

vraag. Er komen beelden en gevoelens
bij me op. Ik doe mijn ogen dicht, focus
en concentreer me. Ik verwoord wat ik
zie en de klant kan vragen stellen.
“Zo wordt de onderstroom in een bedrijf duidelijk. De directie wil bijvoorbeeld een toekomstgerichte slag maken
terwijl het team juist behoefte heeft aan
een pas op de plaats. Ik kan ze dan een
spiegel voorhouden.
“Als resultaat van mijn werk krijgen
klanten helderheid zodat ze zelf weer
verder kunnen. Of het is een uitgewerkte communicatiestrategie. En het
kan nóg concreter: namelijk heldere
teksten.”

nele communicatieprofessional, die je
vroeger zelf ook was?
“Toen focuste ik vooral op het ‘wat’ en
‘hoe’ van de communicatie: wat is het
stappenplan en hoe gaan we communicatiemiddelen in zetten? Nu ik meer
vanuit mijn intuïtie werk gaat het in de
eerste plaats om het ‘waarom’: durft iemand te staan voor zijn aanbod en dat in
de communicatie te laten zien? Hoe kun
je echt verbinding maken met je klanten? De communicatie-aanpak en middelen komen daarna.”
Voor wie werk je zoal?
“Ik werk vooral voor zelfstandig coaches
en adviseurs.Ze komen uit heel Nederland, werken vaak als zzp-er en het zijn
iets vaker vrouwen dan mannen. Klanten komen naar mij toe met een communicatievraag; ze twijfelen over hoe ze
hun bedrijf willen profileren. Ik weet uit
eigen ervaring hoe lastig het is om je eigen verhaal te vertellen. Je wilt je niet
op de borstkloppen, maar wel je waarde tonen. Voor jezelf is dat moeilijk, je
dubt erover, je schuift het voor je uit. Ik
kan hen over dat dode punt heen helpen. Daarnaast werk ik voor grotere bedrijven en (onderwijs)instellingen. Dan
gaat het vaak om het vergroten van hun
zichtbaarheid met verhalen.”
Wat zijn de belangrijkste diensten die
je aanbiedt?
“Ik lever maatwerk: een strategiedag,
een bedrijfsreading, redactie van (web)
teksten, workshops etc. Ook kunnen organisaties me als interim-manager inzetten.
“Het komt nogal eens voor dat klanten binnen komen met de vraag of ik de
teksten op hun website wil herzien. Een
website kan zo veel meer zijn dan een

Waar ligt jouw kracht?
“Mijn belangrijkste professionele competentie vind ik: tot de kern komen.
Mijn werkhouding is helder, praktisch
en met beide benen op de grond. Mijn
grootste talenten zijn mijn strategisch
inzicht, intuïtie, communicatiekracht en
vermogen om ideeën te genereren. Verhalen vertellen zijn daarbij heel belangrijk. Van kinds af aan ben ik er verzot
op. Spelen met taal. Beelden tot leven
wekken, mensen raken met een verhaal.”

aangekleed visitekaartje. Wie ben je?
Waar sta je voor? Ik help om dat helder
te maken. Daarbij gebruik ik ook graag
mijn intuïtie.
“Bij een bedrijfsreading wil ik liever
vooraf zo weinig mogelijk weten. Ter
plekke stem ik op de vraag af. Voor een
reading volstaat vaak één sessie om iemand helderheid te geven.”

Hoe ervaar je het ondernemerschap?
“Binnen mijn bedrijf voel ik vrijheid, de
ruimte om te spelen en mezelf te verwezenlijken. Ik werk meer dan fulltime
maar vind dat geen belasting. De dingen
die ik het liefst doe, zijn mijn werk.
“De coronacrisis voel ik niet als een
bedreiging. Mijn uitgangspunt is dat je in
elke storm zelf achter het roer kunt gaan
staan en je eigen koers bepalen. Er zit
in deze crisis een grote uitnodiging om
bewuster te leven. En wat altijd helpt…
veel lachen.”
Ida Bontius

Hoe werkt dat, het lezen van informatie
in de energie van een klant?
“Ik kijk zo neutraal mogelijk vanuit de

» https://abekeschreur.nl;
https://westerdijkschreur.nl;
https://helderheden.nl
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‘De coronacrisis
voel ik niet als een
bedreiging. In elke
storm kun je zelf
aan het roer gaan
staan en je koers
bepalen.’
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Audrey Hepburn komt
weer een beetje thuis

COLUMN KEES CRONE

Agressie

A

Je zou kunnen zeggen dat Audrey Hepburn weer thuis
is. Thuis was ze al een beetje dankzij haar beeld en
een klein museum op het Burgemeestersplein, maar nu
komt ze ook weer in Huis Zypendaal, waar ze als klein
meisje bij haar grootvader logeerde.

Tussenkop
Toen Adrie Draadjer-Van Dommele in
2013 naar het Burgemeestersplein verhuisde, was een van de dingen die haar het
eerste opviel dat er - met uitzondering van
het beeld - volstrekt geen belangstelling in
de stad bestond voor de wereldberoemde actrice. Die desinteresse gecombineerd
met Hepburns Arnhemse jaren, zorgden
er echter voor dat Adrie steeds meer geïnteresseerd raakte in de actrice en informatie over haar begon te verzamelen. Dat
mondde uiteindelijk uit in het idee om op
haar woon- en werkadres aan het Burgemeestersplein een klein museum ter ere
van haar bijna-naamgenote in te richten.
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Er kwamen vitrines met krantenknipsels, filmaffiches, fotoboeken en andere
parafernalia over het leven van de actrice. Adrie: “Later kwam er meer aandacht
voor Audrey’s Arnhemse periode, met
onder meer een tentoonstelling in het
Airborne Museum en gelukkig heeft ook
de gemeente Arnhem meer belangstelling
gekregen en is bijvoorbeeld het plein bij
Filmhuis Focus naar haar vernoemd.”

SCHILDERIJ PETER COLSTEE 2007

F

ilmster, stijlicoon en Unicefambassadrice Audrey Hepburn
had een bijzondere band met
de Burgemeesterswijk. Ze ging
er naar de lagere school op het
Tamboersbosje (tegenover ingang Sonsbeekzijde van het NS-station) en logeerde
eind jaren ’30 regelmatig bij haar grootvader Aarnoud baron van Heemstra, sinds
1937 bewoner van het imposante buitenhuis en van 1910 tot 1920 burgemeester
van Arnhem. In 1939 kwam Audrey, nadat haar moeder van de Engelse bankier
(en nazi-sympathisant) Joseph HepburnRuston gescheiden was, in Arnhem wonen. Haar moeder liet haar door het leven gaan als Edda van Heemstra om de
Engelse achternaam te vermijden. Tot de
evacuatie in september ’44 woonde ze op
verschillende adressen waaronder Jansbinnensingel 8a waar nu kapper Capelli
is gehuisvest. Op de Arnhemse Muziekschool kreeg ze balletles bij Winja Marova
en in Arnhem trad ze in januari 1944 voor
het eerst op in de (nieuwe) Stadschouwburg. Als eerbetoon kreeg ze uiteindelijk
op het Burgemeestersplein het (overigens
niet bijster lijkende) beeld, gemaakt door
Kees Verkade.

Tussenkop
Het ‘Petit Musée’ verdwijnt echter. Dat
wil zeggen: de familie Draadjer verhuist
deze zomer. Met uitzondering van het
standbeeld verlaat Audrey Hepburn het
Burgemeestersplein. “Maar omdat Arnhem zo’n belangrijke rol heeft gespeeld
in het leven van Audrey, vind ik dat alles wat ik over haar heb verzameld zoveel mogelijk in Arnhem moet blijven. En
dat is gelukt. Een deel van de verzameling zal te zijner tijd een plek krijgen in
Huis Zypendaal, terwijl het materiaal dat
met haar films te maken heeft, een plekje
krijgt in Filmhuis Focus aan het Audrey
Hepburnplein.”
Daarmee is de Arnhemse cirkel van
Audrey Hepburn weer een beetje rond.
Ze kan worden herinnerd in Huis Zypendaal, de plek waar ze vaak bij haar grootvader logeerde. Daarnaast krijgt ze aandacht op het naar haar genoemde plein in
de binnenstad, op een steenworp afstand
van het de schouwburg waar ze haar eerste optreden had als jonge balletdanseres.
Tegelijkertijd blijft, volgens Adrie Draadjer, haar intense betrokkenheid bij Unicef
levend; volgens Audrey’s zoon de belangrijkste missie in haar leven.
Johan Bosveld
» Adrie Draadjer-Van Dommele schenkt
het materiaal uit haar ‘petit musée’ over
Audrey Hepburn aan Huis Zypendaal en
Filmhuis Focus.

Adrie Draadjer-Van Dommele

ls u dit leest zijn de cafés en restaurants in Nederland al enige tijd geopend. Uiteraard wordt de
hand aan anderhalve meter gehouden, maar als
braaf burger laat u dat gelaten over u heen komen. U bent ten slotte allang blij dat u eindelijk
buiten een drankje kunt doen. Mijn ervaring dateert van halverwege mei. Toen was het in het nabijgelegen Duitsland al
toegestaan om een biertje op het horecaterras te drinken of
een hapje te eten.
Wanneer ik na het winkelen in Kleef besluit om samen met
mijn vrouw op een uitnodigend terras wat te gaan drinken,
leer ik de hufterigheid van drie landgenoten - en mijn eigen
korte lontje - beter kennen. Het terras is volledig bezet. Niet
gek natuurlijk want het weer doet bijna zomers aan. Bovendien hebben ook de Duitsers zich gedurende maanden aan
vele corona-maatregelen onderworpen.
Ik sluit aan in een kleine rij en wacht om door een ober naar
een plek te worden geleid. Hij of zij
ruimt eerst het vrijgekomen tafeltje
af en ontsmet het - de stoelen incluis
- met spuitbus plus doekje. Daarna
wenkt hij of leidt de nieuwe gast(en)
persoonlijk naar het betreffende plekje.
Ik sta in de startblokken wanneer drie
- iets later gearriveerde landgenoten plompverloren aanstalten maken “mijn”
tafeltje in beslag te nemen. Ik zeg teIk verbaas me
gen beide dames dat ik in de rij sta en
over mijn eigen
dat ze op hun beurt moeten wachten.
woede
Of het mijn ‘tone of voice’ is gecombineerd met een donkere zonnebril
weet ik niet, maar de vrouwen hebben
er geen boodschap aan. Ze zien geen rij en het zijn altijd die
Nederlanders die zich zo gedragen, hoor ik zeggen. Dan doet
de heer die de zonnebankbruine dames chaperonneert een
duit in het zakje. Hij vraagt of ik iets moet van hem. Ik moet
niet die vrouwen maar hem aanspreken, als ik een kerel ben.
Deze hele interactie duurt nog geen minuut. Ik ben dermate
overdonderd dat ik niet adequaat reageer. In een fractie van
een seconde, voel ik hevige agressie in mij opborrelen. Wat
denkt die kerel wel? Ik verbaas mij over mijn eigen woede die
zo snel naar boven komt.
Gelukkig komt er tegelijkertijd - weliswaar in de schaduw nog een terrastafeltje vrij waar ik met mijn vrouw kan neerstrijken. Uiteraard is dit voorval onvergelijkbaar met boa’s die
laatst door opgefokte jongelui in IJmuiden werden gemolesteerd. Kennelijk kan een onschuldig incident razendsnel escaleren.
Kees Crone

FOTO’S STEVEN DRAADJER
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Een nieuw woord: 1,5 meter terras
Op 1 juni was het zover: vanaf die datum mochten de terrassen
weer open. Nou ja open, er waren zoveel regels en voorschriften dat sommige horecaondernemers vooralsnog gesloten bleven. En er was weer een nieuw woord. Na de ‘1,5 meter samenleving’ kennen we nu ook het ‘1,5 meter terras’. Om tafels en
stoelen op anderhalve meter van elkaar te zetten, moest soms
heel wat gepuzzeld worden, een soort meetkunde in de praktijk. Niet alle terrassen in de Burgemeesterswijk waren overigens meteen vol; het was duidelijk dat het publiek nog even
moest wennen aan de nieuwe vrijheid. Op de foto’s de terrassen van Aan de Beek (1), Brasserie Zypendaal (2), La Canette
(3), De Palatijn (4), De Boerderij (5), Stadsvilla Sonsbeek (6) en
Sonsbeek Paviljoen (7).
FOTO’S EN TEKST: JOHAN BOSVELD
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