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Zo’n 35 jaar geleden organiseerdemijnmoedermijn verjaardags-
feestjes in Sonsbeek.Mijn oudere broerwas dan vos enmijn vriendin-
netjes en ikmoesten hem vinden aan de hand van de krijtsporen die hij
achterliet. Aan het einde van de speurtocht zat hij danmeestal hoog in
een boom of diepweggedoken in het struikgewas.
Tegenwoordig organiseer ik de verjaarspartijtjes vanmijn kinderen. En
net als vele andere ouders, te zien aan de routeaanwijzingen die ik dan
kruis, doe ik dat ook in Sonsbeek. Als piraten, heksen, agenten of ridders
lopenwe hele tochten.We lopen over de gebaande padenmaar kiezen
ook de stukken achter de RondeWeide, diemeer op bos lijken dan op
park. Aan het einde van zo’n tocht treffenwe soms zelfs echte begraven
schatten aan.
Meestal eindigenwe het feestje inwat ik demooiste aanwinst van het
park vind, de Steile Tuin. Terwijl de ouders lekker languit op het gras
bijkomen spelen de kinderenmet bootjes in dewaterstroom, spreken
met elkaar door de spreekbuizen, rollen van de grasheuvels of spelen
jeu de boules.
Sonsbeek, ons park, een park om -met of zonder verjaardagsfeestjes -
nog vele generaties lang van te genieten.

Marijke Roos

DE APOSTELENBERG

Eenswaren het er twaalf naarmen beweert
Toen elf. En nu? En morgen? Volgend jaar?
Waarwerd de norse Judas om gerooid
Die nu gemistwordt in de stille kring?

De berg, verraden voor de zilverling
Die Belvédère heet en het park nu tooit
Als hoger uitzichtpunt – alsmiddelaar
Die dichter bij het hemelse verkeert –

Zwijgt nu in stille trots en telt zijn linden
Weet dat de Belvédère ook achterhaald
Is door de tijd en door de hoge bomen

Datwie,met veel gehijg ten top gekomen
En latermoeizaamweer ter aarde daalt
Zijn rust bij vrome linden kan hervinden

Cees van der Pluijm
Foto voorpagina:
Zomer bij de Fonteinvijver. Foto: SophiaMooldijk.

DeVerenigingVrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem
wil een klankbord zijn voor de bezoekers van demonumentale par-
ken en voor de eigenaar van de parken, de Gemeente Arnhem. Het
doel van deVereniging ismee tewerken aan de instandhouding en
verfraaiing van de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem.
DeVerenigingVrienden van Sonsbeek ondersteunt het Bezoekers-
centrum Sonsbeek financieel met een vaste bijdrage per lid.

De contributie per lid bedraagt per jaar:
voor particulieren € 13,50, voor verenigingen € 35,- voor bedrijven
€ 50,-; Bankrekeningnummer: 40 63 33 505 t.n.v. Vrienden van
Sonsbeek. De Vereniging is door de fiscus erkend als “Algemeen Nut
Beogende Instelling”.

BestuurVerenigingVrienden van Sonsbeek:
Hendrik Broekhuizen (voorzitter) tel. 442 62 12, Luuk Broer (secretaris)
tel. 442 49 56, Theo Bussink (penningmeester) tel. 443 14 02, Loes
Prakke (ledenadm/promotie) tel. 443 34 95, Tjada van den Eelaart-de
Sitter (schouw/website) tel. 445 50 98, Koos de Vos (educatie) tel. 363 49
71, Gerard Nijhuis (parkgidsen) tel. 339 08 00. Adviseurs: JoopMorsink
(historie), Jeroen Glissenaar (Stadsbeheer), Jeroen Voskuilen (Bezoe-
kerscentrum).

Ledenadministratie:
Vereniging Vrienden van Sonsbeek per adres Bezoekerscentrum
Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem, Telefoon: 445 06 60,
Email: info@parksonsbeek.nl
Website:www.parksonsbeek.nl

De Stichting Bezoekerscentrum Sonsbeekwil bezoekers bewust
maken van demooie groene kanten van Arnhem. Dit gebeurt door het
organiseren van tentoonstellingen, excursies en evenementen. Het be-
zoekerscentrum levert informatie over de parken Sonsbeek, Zypendaal
en Gulden Bodem en het is een goed startpunt bij een bezoek aan de
parken.Website:www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl

Bestuur Stichting Bezoekerscentrum Sonsbeek:
Leo van derMeer (voorzitter), Bart Beukema (secretaris),Marijke de
Bruïne (penningmeester), Aaltje Koopman,Wim Roddenhof, Gerrit
Boersma.
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Een landgoed in de Achterhoek

Enghuizen toen
In 1831 erft Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren, eigenaar en bewoner van het landgoed
Sonsbeek, het landgoed Enghuizen van zijn vader Evert Frederik. De naam Enghuizen is afge-
leid van het oudewoord ‘eng’,wat ‘akker’betekent. Het landgoed in de Achterhoek is ongeveer
700 hectare groot en bestaat voornamelijk uit heidemetwatergaten, sloten en vennetjes.
Hendrik Jacob van Heeckeren begintmet de ontginning en de boerderijbouw. Alleswordt groots
aangepakt. Tuinarchitect Van Lunterenwordt ingeschakeld. Het oude kasteelwordt afgebroken,
een grote vijver gegraven en in 1835wordt gestartmet de bouw van een groot nieuw huis in
Italiaanse palazzostijl, ontworpen door architect Jacob Coers.
De twee oudste zoons van Hendrik Jacob en Elisa van Heeckeren zijn op jonge leeftijd overleden.
Het huis is bestemd voor dochter Juliana LouiseWilhelmina die echter in 1849 op twintigjarige
leeftijd, in haar bruidsdagen, komt te overlijden. De geplande extra-etage is nietmeer op het huis
gebouwd.

Enghuizen nu
Het landgoed ligt er stilletjes bij, als een vervlogen droom. Eenwandeling kan het best gestart
worden bij Hotel Restaurant De Gouden Karper, honderd jaar geleden ook al een pleisterplaats.
Vanaf het parkeerterrein rechts aanhouden en het ‘Domineespaadje’volgen, langs deWeppel en
het prachtige Domineeshuis. Jewandelt een ongerept 19e eeuws coulissenlandschap in,met het
rentmeestershuis en de boerderij met hoge ramen. De aangeplante bomen van dit landschaps-
park zijn uitgegroeid tot imposante hoogte, zoals de linden naast het Domineeshuis.
De vele bruggetjes liggen er soms verscholen bij. Enkele zijn opgeknapt,waaronder de hangbrug
naar het eilandjemet het Jagershuisje. Jawel, eenzelfde hangbrug als in Sonsbeek! En naast de
hangbrug treffenwe ook de Kaukasische vleugelnootboom aan, net als in Sonsbeek.Waarschijn-
lijk beviel dat erg goed in het parklandschapsplaatje.

Het grote huis bestaat nietmeer. In 1945 is het door de geallieerden zwaar beschadigd en in 1948
is het afgebroken. Hier en daar zijn nog bemoste restanten langs het pad te vinden. De oude
oprijlaan is nog intact,maar het grote gazon is omgetoverd in een maïsakker (omwild te lokken?).
Het enorme koetshuis staat er vervallen bij in het groen,maar de orangerie achter demuur van
demoestuinwordt nog bewoond door de huidige eigenaren, de familie van Rechteren-Limpurg.

Enghuizen is ooit aangelegd als een lusthof.
Kosten noch moeitewerden gespaard om
er iets prachtigs van temaken. Behalve
duizenden bomen zijn er ook veel ‘stinzen-
planten’geplant: anemonen, sneeuwklokjes
en aronskelken. In het voorjaarwordt de
oprijlaan geflankeerd door een zee van
anemonen. Jammer dat de siervaas op zijn
sokkel – ter herinnering aan Elisabeth van
Heeckeren – nietmeer temidden van deze
bloemenpracht staat.

De naam VanHeeckeren is
onverbrekelijk verbondenmet
Sonsbeek.Maar even hecht
verbondenmet het geslacht
VanHeeckeren is het landgoed
Enghuizen bijHummelo in
de Achterhoek.De volledige
naam van BaronHendrik van
Heeckeren van Enghuizen
zegt genoeg. Een bezoek aan
het landgoed is ommeer dan
één reden demoeitewaard.
Het park, gelegen achter de
oude uitspanningDeGouden
Karper, is grotendeels aan-
gelegd in dezelfde Engelse
landschapsstijl als Sonsbeek.
De hekken,waarvan nog een
paar stukken te zien zijn, lijken
op die rond Sonsbeek. En bij
het Jagershuisje zienwe een
hangbrug die vrijwel identiek
is aan die in Sonsbeek,maar
wél twee keer zo lang.
De volgende beschrijving van
landgoed Enghuizen is van
Edith Beguin die als natuurgids
is bij het IVNOude IJsselstreek
zo gefascineerd raakte door
Enghuizen dat ze vervolgens
parkgidswerd in Sonsbeek.

Kasteel Enghuizen (1835-1948)
op een ansicht uit 1920.
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Een Steen voor Van Heeckeren

Dominee Craandijk die langewandelingen door het landmaakte en daar verhalen en boeken
over schreef hoorde een mooi verhaal over zo’n steen voor Van Heeckeren die in Tasselt gevonden
werd. Tasselt is het bosgebied ten noordoosten van de Posbank,watwij nu Het Asselt noemen.
Een burger uit de omgeving, uit de De Steeg of Rheden dus,waarvan iedereenwist hoe krenterig
hijwas, had in Tasselt een perceel akkermaalshout gekocht, datwil zeggen alleen het gewas, niet
de grond, die bleef van de eigenaar. Zowas het spraakgebruik in die dagen. Een perceel gras, een
perceel haver, dat sloeg alleen op het gewas, niet op de grond. Akkermaalshoutwas een bossage
vanwild gegroeide eikenstruiken. Diewerden geveld, van de stammetjes en de dikkere takken
schildemen de schors. De schors verkochtmen aan leerlooiers, en de takken aan bakkers die er
hun oven mee stookten of aan Jan Backer in Oosterbeek die in zijn suiker- en stroopfabriek vuren
stookte om het bietensap in te dampen.

Reuzenkei verslepen
Hetwas een hoopwerk maar het leverdewat op. Bij het rooien van de eikenstruiken vonden zijn
arbeiders een reuzenkei, die leek Krenterige Burger een fortuintjewaard. Hij huurde de arbeiders
ook om de kei uit te graven en met paarden en touwen uit zijn kuil te sleuren. De Eigenaar van de
grond, die van ditwerkwelwist, liet alles nog maar even op zijn beloop. Kon deze enorme keiwel
op een boerenkar? Vast niet. De grootste kei van dewatervalwordt op 7000 kilo geschat en een
boerenwagen in die tijd kon nietmeer dan 1500 kilo dragen. Ze zullen een slee gebruikt hebben
om de kei over de ruim tien kilometer lange zandwegen naar Arnhem sleuren. Daarmoeten de
mannen dagenwerk aan gehad hebben. Hoe het transport ging vertelt Craandijk niet,wel dat het
tientallen guldens aan arbeidsloon kostte.Maar dat leek Krenterige Burger een goede investering.
Van Heeckeren zou ruim betalen.

Gestolen kei
In Arnhemwachtte hem echter niet alleen baron Van Heeckeren maar ook de deurwaarder die
hem een dagvaarding overhandigde. Krentmoest voor de rechter verschijnen omdat Eigenaar
hem beschuldigde van de diefstal van een kei. De deurwaarder legde uit dat hij driemogelijkhe-
den had. Deed Krent niets dan moest hij voor de rechter komen en zou hij zonder twijfel veroor-
deeldworden,want erwas een handvol getuigen die zouden bevestigen dat Krent opdracht had
gegeven de keiweg te halen. Hij zou een boete krijgen en zijn kei kwijt zijn.

De ijzeren brug op het landgoed Enghuizen.
Waar kennenwe datmodel van?

Omstreeks 1826maakte
H. J. C. J. baron vanHeecke-
ren van Enghuizen, een plan
voor eenGroteWaterval
met een grot in zijn park
waarvoor hij een flink aantal
zwerfkeienwilde gebruiken.
Veluwse boeren hadden van
die keien altijdmeer last
dan gemak gehad.Meestal
zeulden ze die dingen
naar de rand van de akker.
Maar de hele grote lieten
ze liggen, daar ploegden ze
maar omheen.Op de heide
lagen ookwel keien, en in
het bos,maar je kon er niets
mee.Nu hoorden ze van een
gekke baron in Arnhem die
geld voor de dingenwilde
betalen.Niet te geloven.De
baron kwam ze niet halen, zo
malwas hij ookweer niet. Je
moest de steen naar Arnhem
brengen en dan betaalde
VanHeeckeren je heel goed
voor het transport én voor
de steen.

De beste tijd om landgoed
Enghuizen te bezoeken is
het vroege voorjaar. Het blad
aan de bomen belemmert
dan nog niet het doorzicht
op de historische elementen
die de overeenkomsten tus-
sen Enghuizen en Sonsbeek
aangeven. Bovendien komt
de zee van bosanemonen en
andere voorjaarsplanten dan
het best uit onder het prille
voorjaarsgroen.

Edith Beguin.
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Een tweedemogelijkheidwas dat hij dewederrechtelijk en zonder vergunning van Eigenaarweg-
gevoerde steenweer terug zou brengen naar de plaatswaar hij vandaan kwam. Ammenooitniet
of iets van dien aardmoet Krent gedacht hebben. Alleen al het hoeraatje van de arbeiders als ze
die keiweer in zijn kuil lieten donderen, om nooit te vergeten. De derdemogelijkheidwas dat
Krent hier en nu de steen kocht van Eigenaar. En boter bij de vis. Krent had geen keus. Hij moest
de steen nu kopen. De baron heeft hem vastwel chic behandeld door hem zowel de kosten van
het transport als de prijs van de steen te betalen. Die steenwas een fortuintjewaard, dat had
Krent goed gezien,maar dat fortuintje kwamwel bij Eigenaar terecht, en terecht.

CorM. Kooi

Bronnen:
J. Craandijk,Wandelingen doorNederland,
Gelderland I, 1882-1890.Herdruk Europese
Bibliotheek
(Zaltbommel 1968), p. 76.
I.A.Nijhoff,Wandelingen in de omstreken van
de stad Arnhem (Arnhem, 1836), p. 87.
www.boerenwagenmuseum.nl
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Schrijven tegen voortdurende verandering

De Arnhemse schrijver Peter Jacob (Koos) van Zomeren (1946) onderhoudt een innige relatiemet
de natuur. In zijn meer dan vijftig boeken en in columns en gedichten zijn daar velemet aandacht
en nieuwsgierigheid geschreven voorbeelden van te vinden. Zijn stijl. Een recensent schrijft: ‘Het
proza van Van Zomeren dient zorgvuldig gelezen teworden; niet alleen vanwege het stilistisch
vernuft, ook vanwege de grondige compositie’. Een ander criticus heeft het over ‘een onsentimen-
tele somberte’waarvan het oeuvre van de Arnhemmer doordesemd is.

HetVrijeVolk
Koos stapt in de herfst van 1966 als hij 20 is het gebouw van Het Vrije Volk aan het Gele Rijders-
plein in Arnhem binnen. Hijwoont jarenlang op de Geitenkamp, heeft het Christelijk Lyceum
gevolgd en heeft als hij ‘bij de krant’komt al een dichtbundel (Dewielerkoers van Hank, 1965) en
twee romans (Terloops tewater en De nodige singels en pleinen, beide 1966) op zijn naam staan,
uitgegeven bij de Arbeiderspers.
Het gebouw van HVV huisvest op de eerste etage ondermeer de stadsredactie van Arnhem en
een editieredactie, die de kopy redigeert van Vrije Volkjournalisten in Zutphen,Winterswijk,
Doetinchem, Apeldoorn, Ede/Wageningen/Renkum, Rheden, Tiel en Nijmegen. In de kelder
staat de eigen drukkerij en ruikt het naar gesmolten lood dat door de zetterswordt gebruikt om
achter hun linotypes oneindige aantallen zetregels uit te spuwen met teksten die op de eerste
verdieping gereed zijn gemaakt. De zettersmet lager beroepsonderwijs corrigeren regelmatig
het Nederlands van de journalisten die een veel ‘betere’opleiding hebben genoten, de algemeen
redactiechef stuurt de fotograaf op pad,metwiens vrouw hij op diemomenten in een naastgele-
gen etagewoning de liefde bedrijft.

NaarNijmegen
Van Zomeren vertrekt al snel naar Nijmegen om er de plaatselijke editie van nieuws te voorzien.
Met zijn collega Kees Slager probeert hij in de rubriek De Blauwe Steen de plaatselijke politiek

wakker te schudden. Ondanks
de veel grotere redactie van De
Gelderlander slepen de jongens
van Het Vrije Volk de ene na de
andere, vaak politiek getinte
primeur binnen. Ze hebben er
ook geen moeitemee om hun
eigen nieuws temaken. Zoals
die keer dat zij alsWerkgroep
Kultuurpolitiek Nijmegen een
brief naar de gemeenteraad
sturen om te protesteren tegen
de sloop van het geboortehuis
van demoeder van KarlMarx
aan de Grotestraat, om in de
krant van de volgende dag van
hun eigen brief een opening te
maken. (Het verhaal, 1986).
Daar in Nijmegen staat Van
Zomeren aan de basis van de
nieuwemaoïstische Socialistie-
se Partij. Hij neemt ontslag bij
de krant, gaat aan hetwerk als
metaalarbeider en onderwerpt
zich ter behartiging van de be-
langen van de arbeidersklasse
gedurende vijf jaar aan een
niet bij zijn karakter passend

De parken in de literatuur.
Diverse Arnhemse schrijvers en
dichters hebben zich laten in-
spireren door demonumentale
parken Sonsbeek, Zypendaal
enGulden Bodem. Zij hebben
er hun jeugd doorgebracht
en – gelukkig of niet – dat is de
goudmijn vanmenig literator.
Rob vanOtterloo buigt zich
over leven enwerken van zijn
oud-collega, de schrijver Koos
van Zomeren die in colums,
verhalen, romans en gedich-
ten regelmatig zijn jeugd in
Arnhem en zijn verblijf in Sons-
beek aanhaalt. Bij Koos van
Zomeren tref je ‘een onsenti-
mentele somberte’ aan.
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regime, schrijft geen boeken
meer,maar publiceert in het
SP-partijblad De Tribune.

Schrijver van beroep
Nadat hij gebroken heeftmet
de SP en de politiek gaat hij,
omziend in verwondering,
schrijven voor hetweekblad
Nieuwe Revue en publiceert
vanaf 1977weer boeken.
Tot 1982 verschijnen van
zijn hand negen thrillers
die door hoofdredacteur
Rinus Ferdinandusse van Vrij
Nederland, een kenner van
het genre, zeer geprezen
worden. Vrij abrupt stopt Van
Zomeren hier echtermee en
schrijft hij alleen nog romans
en columns,met name in
NRCHandelsblad en later
ook in de Gelderlander. Ook

besteedt hij veel aandacht aan varkens, koeien en bomen. Zijn bomenrubriek in NRCHandelsblad,
gepubliceerd tussen oktober 2006 en april 2008, leidt tot Het bomenboek (AP, 2008).
Koos van Zomeren is van veel markten thuis,maar als hij de natuur bespiedt en beschrijft, blijkt
hij in zijn element. Ruim duizend columns voor NRC-Handelsblad (gebundeld in Ruim duizend
dagenwerk, 2000, Arbeiderspers) laat hij ondermeer demuskusrat, salamander,mus, zwaluw,
wespendief, bunzing, roodpootvalk, huisjesslak, hermelijn enwielewaal de revue passeren.
Landschappen rond Hurwenenworden beschreven in Nog in morgens gemeten (2006, AP), als
decor voor een moord die in 1951 gepleegd is. Dit Betuws gebied speelt ook een rol in Een jaar in
scherven, een familieroman uit 1988.

Sonsbeek
In Het verhaal (1986) beschrijft Van Zomerenwelke rol park Sonsbeek in zijn jeugd speelde. ‘Onze
favorietewijkplaatswas Sonsbeek.We voerden Silvershag van mijn vader aan de herten in het
hertenkamp.We beklommen de belvédère om te zien of zich boven het uitspansel van beukebla-
deren nog een tweede uitspansel bevond.We verwonderden ons over het gewemel van karper-
ruggen in de vijver bij de theeschenkerij.We hurkten neer aan de oever van de beek en gaven
dode takjesmee aan de stroom – daarmoet ik mijn hunkerende, onvervulde liefde voor stromend
water hebben opgedaan. En danwas er nog de vochtige grot onder dewaterval. Verbijsterd
door het bruisende lawaai staarde je naar het gordijn dat onophoudelijk veranderde,maar altijd
dichtbleef ’. Stromendwater komt trouwens, net als sneeuw en bergen veelvuldig voor in beschrij-
vingen vanwandelingen die hij met zijn hond inweer enwindmet name in Zwitserlandmaakt.
(Sneeuw van Hem, 1998).

Wie de romanschrijver Koos van Zomerenwil leren kennen, kan een begin maken met Deman
op deMiddenweg (2001). Dat is een roman die ondermeer op de Geitenkamp speelt en voor Arn-
hemmers veel herkenbare elementen bevat. In dit boek vraagt hij aandacht voor het voortdurend
verdwijnen van landschappen, natuur en gebouwen,waardoorwij steedsmeer referentiekaders
uit het verleden missen. Van Zomeren vraagt zich afwaarom in de politiek verandering en ver-
nieuwing als onafwendbaar en per definitie als vooruitgangworden gezien. In een interviewmet
MilieudefensieMagazine van november 2007 zegt hij: “Hetwachten is op de eerstewethouder
die bij de opening van een nieuwe rondweg zegt: ‘Het is vreselijk,maar hetmoest gebeuren’. In
plaats van die sfeer van feestelijkheden, die een huidige premie vormt op vernieuwen en veran-
deren.Milieudefensie zou een prijsmoeten instellen voor iemand die niks heeft veranderd.”

Rob van Otterloo
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Waterval

De ideale Veluwezoomwandeling voert van het station

inArnhem direct naar Sonsbeek en het eerst oponthoud,

de waterval. Ik heb die plek eens in een roman

gebruikt, zonder dat het haar merkbaar heeft

veranderd. Zo gaat het met romans, ze beïn-

vloeden eigenlijk alleen jezelf.

Het toverachtige van deze waterval was dat je

er onderdoor kon. En dat kan nog steeds. Aan

weerskanten geeft een smal gangetje toegang

totde ruimte die destijds alsgrotwerdopgevat,

en grot verwees naar graf, het graf van Jezus na

de kruisiging, alleen niet afgesloten door een

steen, maar door een scherm dat vrolijk blonk

en klaterde. Dit scherm is aan de onderzijde

ingescheurd. Daar ligt een glimp van vijver,

ijsvloer, beetje sneeuw. Wat hogerop, dwars

door het vloeiend water heen, zie je contouren

van een boom, een fletse hemel, schimmig

zonnetje. Het daglicht in de grot is ingetoomd.

De weerschijn van de buitenwereld speelt

geduldig op de achterwand. Het stuift en

druppelt hier. Je adem dampt. Je damp hangt

telkens bijna stil. Op de bolle stenen heeft zich

ijs gevormd, net bergkristal.

Hoe ging die zin ook weer? Gordijn dat steeds

bewoog, maar nooit zou opengaan - dat klopt

wel ongeveer.

In de gang naar buiten toe is in een steen een voetstap

uitgespaard. Daar moest precies je schoen in staan. En

datmoet nog steeds.

Koos van Zomeren

Column inNRC/H van 30November 1993.
Opgenomen in: Koos van Zomeren - Ruim 1000 dagenwerk.
Uitg. Arbeiderspers, 2000.

“Het gordijn dat steeds bewoog,maar nooit zou opengaan”.
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De Fauna van Sonsbeek

Toen ik een jaar geleden met Bart Castelein sprak in verbandmet het ‘SONSBOEK, overmensen in
het park’, vertelde hij over een hert datwas bezweken omdat zijn maag vol plastic zat. De ‘opvol-
ger’van het leidendemannetje, een tweejarig hert, liep in juni rondmet een stuk schrikdraad en
een paal rond zijn nek. Dat had het dier opgepikt bij de ‘draaimolen’die in de hertenkamp stond
tijdens de beeldententoonstelling. “Ikweet hoe nieuwsgierig damherten zijn”, zegt Bart. Ook dat
diermoest helaasworden afgemaakt omdat hij ernstig gewondwas geraakt. Het enig overgeble-
ven mannetje in de kudde is nog maar één jaar oud en hijwordt door de ‘dames’nog niet geac-
cepteerd als baas van de kudde. Bart is nu in onderhandeling met een herteneigenaar in Lelystad,
waarmee hij vier hindenwil ruilen voor één hert.

Alle dieren
De zorg voor de kudde damherten is niet de enige zorg van faunabeheerder Bart Castelein. Als
collega van parkbeheerder Jeroen Glissenaar is hij verantwoordelijk voor de totale fauna van de
parken en het bosgebied van Arnhem-Noord. Ook de vogels vallen onder zijn verantwoordelijk-
heid.
Wat die vogels betreft vertelt hij datmensen van ‘Buitenbeheer’100 nestkasten hebben opge-
hangen in het ‘beukenhallenbos’. Het zijn universele kasten voor allerlei zangvogels. In samenwer-
king met de Vleermuizenwerkgroep zorgt hij ook voor de vleermuizen in het park. Als er bomen
gekaptmoetenworden, controleert Bart eerst of er geen nestenworden vernield. Demollenplaag
in deweiden en gazonswordt bestreden metmollenklemmen,waarbij men natuurlijk voorzichtig
moet zijn dat er geen andere dieren ofmensen ‘in de val’ lopen.

Opmijn vraag of er nog vossen in het park komen antwoordt Bart bevestigend. Die dieren komen
op de voedselresten af diemensen in en rondom de vuilnisbakken achterlaten. Ook ratten en
ander ongedierte komen hier op af. Dassen en eekhoorns komen sporadisch voor. Steenmarters

worden gesignaleerd inwoonwijken rond de parken. De ko-
nijnenpopulatie is vrij stabiel. Vooral de pas geplante bloemen
vallen ten prooi aan deze knagers.

Handhaving
Als enige van de parkbeheerders loopt Bart gewapend rond.
Een pistool, pepperspray en handboeien behoren tot zijn
uitrusting. Hij heeft namelijk de ‘handhavingsbevoegdheid’
van een politieman. Gelukkig hoeft hij zijnwapens niet vaak
te gebruiken tegen mensen. Somsmoet er een reeworden
afgemaakt die is aangereden op eenweg in het bosgebied van
Arnhem-Noord.Maar bekeuringen uitschrijven doet hijwel.
Mensen die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op
een boete van 60 euro ofmeer.Wat dat betreft staan brommers
in het park op nummer 1 van de top 3 van zijn ergernissen.
Daarna volgen de loslopende honden en de geparkeerde auto’s
bij het Chinees restaurant en deWitte Villa. Tegen loslopende
katten, ’s avonds en ’s nachts kan hijweinig doen,maar ze rich-
tenwel veel onheil aan onder de zangvogels. “Die lieve poes
die overdag op de bank ligt te soezen, is ’s nachts een geduchte
rover”, verzucht hij. “Ook andere nachtelijke activiteiten in de
parken, zoals vandalisme in hetweekend, zoudenwe graag
intensieverwillen bestrijden,maar daarvoor ontbreekt het
personeel”.

Gerard Herbers

Op safari met de park-
beheerder
Ditmaal gaanwe nietmet
parkbeheerder JeroenGlisse-
naar op stap om het onder-
houd van parklandschap en
flora te bezien.We hebben
nu eens een gesprekmet zijn
collega, faunabeheerder Bart
Castelein. Bart heeft de zorg
voor alle dieren in de parken.
Daarnaastmoet hij er als
‘handhaver’ op toezien dat
parkbezoekers zich aan dewet
houden.

Faunabeheerder Bart Castelein.
Foto:GerardHerbers.
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VerreVrienden
Vrienden van Sonsbeek die
niet in of bij Arnhemwonen.
Hen latenwe aan hetwoord in
de serie Verre Vrienden.
Een van hen isHans Swemmer
uitGoes. Als geboren Arnhem-
mer uit een gezin met nog vijf
kinderenwoonde hij tot en
met zijn middelbare school-
periode op een steenworp af-
stand van park Sonsbeek, aan
hetGoeman Borgesiusplein.
Daarna ging het naarDelft en
ten slottewerd Zeeland zijn
uitvalsbasis. ‘Sonsbeek, dat
was lang opblijvenmet het
vuurwerk’. Ergens in park Sons-
beekmoet een boom staan
met een hart, een pijltje en vier
initialen:MH enHS. Tiental-
len jaren geledenwerden ze
erin gekerfd.De laatste twee
letters zijn vanHans Swemmer
uitGoes en de andere van het
meisje dat later zijn vrouw zou
worden. AlleenweetHans niet
meerwaar die boom staat.

Ergensmoet een boom staan …

Swemmerwerd in 1948 geboren enwoonde aan het Goeman Borgesiusplein op een verdieping.
Hij zat op de naastgelegen Van Löben Selsschool (nu: ‘DeWijzer’), ging naar de Centrale ULO-
school 8 en kwam via het Christelijk Lyceum op de afdeling Bouwkunde van de Technische Hoge-
school in Delft. Zijn afstudeerproject daarwas de Arnhemse NieuweWeerdjes, een ontwerp van
het bureau Van den Broek en Bakema en in het bijzonder van architect Ab van der Vet. Hanswerd
ambtenaarmet alswerkkring Rotterdam en Zeeland en ging in 1986 aan de slag als zelfstandig
ontwikkelaar.Weliswaarwerd hij na de oorlog geboren,maar omdat de familie Swemmer tussen
’40-’45 nogalwatmeemaakte, speelden die jaren in zijn opvoeding en omgeving toch een grote
rol. Net als veel andere Arnhemmersmoest het gezin vanuit eenwoning op de Paasberg evacu-
eren en met drie kinderen kwamen ze bij familie in Apeldoorn terecht. Bij terugkomstwaren de
huizen op de Paasberg onbewoonbaar en kwam het Goeman Borgesiusplein in het vizier.

Botenslootje
Denkend aan Sonsbeek komen de herinneringen van Hans Swemmer in grote lijnen overeen met
die van andere verre vrienden. Dus, schrijft hij: ‘Dewatervallen, het hertenkamp, deWitte Villa, de
Twaalf Apostelen, de Belvedère en vooral de sfeer rond en tijdens het vuurwerk op Koninginne-
dag.Want alleen op oudejaarsavondmocht je ook zo lang opblijven!’Op bijgaande foto uit 1953
zijn de jongste vier kinderen van de familie Swemmer te zien. Ze staan op de (oude) Fonteinvijver-
brug, de brug die de Puntweidemet de Bleekweide/GroteWeide verbindt. Links de botenvijver,
zo genoemd omdat de jongens daar hun van afgedankte klompen en stukken hout zelfgemaakte
bootjes tewater lieten, om af tewachtenwaar dewind ze heen zou blazen. Ging zo’n scheepje
de verkeerde kant op dan liep Hans als een haas over een van de bruggetjes om hetweer op te
halen. Het botenslootjewas niet diep, legt hij uit, bijwarmweer deed je je schoenen en sokken
uit en stapte je erin. ‘Dat vond jemoeder niet leuk,want in die tijdwaren er nog geen elektrische
wasmachines en je kwam altijd smerig thuis’.

In Lorentz
Op deweg terug naar het plein gingen de knullen vaak langs het beeld van Lorentz om erin te
kruipen: ‘Datwas een beetje eng,maar de holle klanken die je er kon produceren,waren een
sensatie’. Vanuit onze slaapkamer kondenwe de Belvedère zien. Af en toe gingen er twee broers
naartoe en de anderen bleven thuis om naar elkaar te zwaaien en met de verrekijker te zienwat
er zich afspeelde. Somswas de toegangsprijs van vijftien cent een probleem. Dat vielwel eens op
te lossen als de vlag op z’n kop hing die door de beheerder gehesenwerd om te laten zien dat de
toren openwas. ‘Datmochtenwe dan boven gratis gaan vertellen.’Over vlaggen gesproken, het
was nog een tijd dat de stadsbussen vlaggetjes droegen als Vitesse thuis speelde. Toevallig heeft
de gemeente zeer onlangs besloten om dit gebruikweer in ere te herstellen.

DeWitteVilla
In de loop der jaren kreeg deWitte Villa verschillende bestemmingen. Hans
Swemmer herinnert zich die van Bosbouwschool het beste. Geenwonder:
‘We hadden een student van die school op kamers. Hijwas er alleen door-
deweeks, in hetweekend ging hij naar zijn ouders in Kampen’. De villa kreeg
trouwens ook een rol tijdens de beeldententoonstellingen,weet hij nog.
‘Voor een kindwaren die kunstuitingen niet altijd even begrijpelijk.Maar
dat gold niet alleen voor kinderen’. De entree van het park Sonsbeek aan de
Apeldoornseweg, tegenover het Heidemijgebouw,maakte altijd indruk op
Swemmer. ‘Vanwege de lange en rechte stammen die over een lengte van
enkele honderden meters aanweerszijden strak in het gelidwaren geplaatst.
Ik zeg met nadruk geplaatst,want Sonsbeek is ontworpen op de tekentafel.
En ik hoop dat dezewaarde voor altijd bewaard blijft’.

Rob van Otterloo
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Op 21 januari 2009 kon de sluit-
steenweer op de ijskelder.
Foto:Hendrik Broekhuizen.

IJskelder Sonsbeek bezichtigen

Op Sint-Jansdag, zondag 21 juni, om 14 uur opent/opende burgemeester Krikke de gerestaureer-
de ijskelder van Sonsbeek officieel. Daarna –van 15 tot 18 uur – kunt/kon u zich bij de trap naast
de Koude Vijver aan de Tellegenlaan melden voor bezichtiging van de keldermet toelichting door
een parkgids. Het inwendige blijkt een perfecte eivormwaar u in hetmidden instapt. De restau-
ratie is nuwel voltooidmaar de ijskelderheuvel moet zich de komende jaren nog ‘zetten’ in het
parklandschap. Bezoek aan de ijskelderwordt opgenomen in de rondleidingen met parkgidsen
van het Bezoekerscentrum.
De Vereniging Vrienden van Sonsbeek besloot in 2003 de restauratie van de bijna 200 jaar oude
ijskelder te ‘adopteren’. De historie is bestudeerd en er is een boekje over “De ijskelder van de
baron”uitgebracht. Het Comité van aanbeveling voor de restauratie is opgericht. De promotie is
gestart. Er is getekend aan de bouwkundige restauratie, gerekend en gecalculeerd. Vergunningen
zijn verkregen, sponsors benaderd, fondsen aangesproken, gelobbyd om geld en ommedewer-
king in natura. Parkbezoekers is gevraagd hun ‘steentje’bij te dragen.
De reacties bevestigden dat Sonsbeek een ‘goedmerk’ is in Arnhem en Gelderland. Het ijskelder-
project is unaniemmet sympathie en enthousiasme ontvangen. Velen spanden zich in voor de
realisatie, direct betrokkenen maakten zich zorgen bij tegenslagen en vertragingen,maar uitein-
delijk kwam het plan rond en het project gereed. Zonder anderen tekort tewillen doen noem
ik hier twee namen: JoopMorsink, de historicus en ontwerper van de restauratie, en Hendrik
Broekhuizen, de trekker van het project en de onvermoeibare lobbyist.
Nu, zes jaar later,wordt/is de ijskelder geopend. Iedereen is blij en de direct betrokkenen hebben
een zorg minder. Geniet van uw park, daar is het voor.

Luuk Broer
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Renovatie Bezoekerscentrum voltooid
Nu de naam op de voor- én op de achtergevel prijkt is de renovatie van Bezoekerscentrum Sons-
beek voltooid. Schrik niet van de ingekleurde foto hieronder. Die “Stalling van Heerenpaarden” is
van een eeuw terug.
Na een half jaar bivakkeren in een aantal containers namenwe in juni de vernieuwde oudemo-
lenschuurweer in gebruik. Burgemeester Pauline Krikke verrichtte in juni vorig jaar de herope-
ning met het doorknippen van het traditionele lint (dat overigenswas uitgevoerd in de nieuwe
huisstijl).
Het liepmeteen storm,want de beeldententoonstelling Sonsbeek2008 opende haar infobalie
en er kwamen meteen duizenden mensen over de vloer. Daar kon die vloer niet tegen. Erwas
kennelijk ietsmisgegaan met het aanbrengen en het uitharden, zodat de vloer ging slijten en stui-
ven. Inderhaastwerd er tapijt overheen gelegd omdat de drukte niet toestond dat het centrum
wekenlang gesloten zou zijn.
Intussen konwél de nieuwe inrichtingworden bewonderd. Hoewel sommigen heimwee hadden
naar het oude, groenige interieur,waren demeeste bezoekers zeer te spreken over de kleuren en
de nieuwe ‘huisstijl’. Ook dewerk- en vergaderruimten op de bovenverdiepingwerden enthousi-
ast in gebruik genomen door de vrijwilligers.
In februari/maart van dit jaar kon eindelijk de vloer onderhandenworden genomen. Deze ziet er
nu al ‘doorleefd’ uit en de bouwers hebben de schoonmakers geïnstrueerd over het onderhoud.
Bezoekerscentrum Sonsbeek isweer als vanouds het centrum van het park, ook al ligt het aan de
rand ervan.

Gerard Herbers
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