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Uitzicht op kunst
Zes jaar geleden begon ze bij Museum Arnhem.
“Wat ik belangrijk vond toen ik er kwam is: Wat
is het dna van het museum? Wat zit hier in de
haarvaten?” Saskia Bak is geboren in Delft, heeft
kunstgeschiedenis gestudeerd in Groningen en
was - voor ze naar Arnhem kwam - directeur van
het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Haar nieuwe woonstek werd
Sonsbeek.

Saskia Bak
directeur Museum Arnhem
Er zijn duizenden redenen
waarom kunst belangrijk is.
Daarom is het er al eeuwen!
tekst: Elsebeth Hoeven
foto’s: BureauBeeld
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Hier woont ze met veel plezier. “Het is een leuke wijk, dichtbij de stad en toch een beetje in de luwte zonder dat het slaperig is. De architectuur is mooi en je hebt leuke cafeetjes en
restaurants dus het is niet alleen wonen.” Dat het ook een
gemêleerde wijk is maakt de wijk extra aantrekkelijk, ervaart
ze. Gewend aan steden met singels met gras en kastanjebomen en “heel veel hondenpoep” en een stadspark, vindt ze
de hoeveelheid groen die overal in Arnhem op paar minuten
lopen beschikbaar is “overweldigend”. “Arnhem realiseert
zich soms niet wat voor een kwaliteit dat is. Sonsbeek is onovertroffen.”

Kunst naar de mensen brengen

Voor Museum Arnhem maakte ze een plan gebaseerd op
de kracht van het museum. Een daarvan is de stempel die
voorganger Pierre Janssen op het museum drukte met het
brengen van kunst naar de mensen. Hij kreeg landelijke bekendheid met het televisieprogramma Kunstgrepen waar hij
bevlogen vertelde over het kunstwerk dat hij liet zien. Voor
een tentoonstelling over hem dook het team van Museum
Arnhem in zijn methode, vertelt Saskia. “De essentie waar hij
voor stond was op een gelijkwaardige manier met bezoekers
over kunst praten. Voorheen werd kunst altijd uitgelegd. Het
was nieuw om dat niet te doen. We zagen dat wat hij deed,
lees verder op de volgende pagina

en meer...
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“Kunst kan troostrijk zijn bij tegenslag en je
weerbaarder maken.”

actueler is dan ooit.” Het museumteam
vindt “de mening van de bezoeker even
waardevol als die van onszelf.” Daarom ontwikkelen ze een app om die meningen te
horen. En ze tonen kunstwerken waar je aan
deel kan nemen en lokken bezoekers uit
tot een gesprek over de kunst. Ook geven
ze workshops waar je naar aanleiding van
een kunstwerk zelf een tekst of beeld kan
maken.
Educatie is een pijler van het museum. Zelf
is ze “standaard” opgevoed met cultuursnuiven, vooral op vakanties. Maar er zijn
ook kinderen die van huis uit helemaal geen
culturele bagage meekrijgen. Voor hen kan
dat echt een ontdekking voor ze zijn, vertelt
ze. “Dat vind ik persoonlijk erg belangrijk
omdat werelden zich openen. Uit onderzoek
blijkt dat kunsteducatie niet per se tot meer
kaartverkoop leidt maar wel dat mensen
die van jongs af met kunst in aanraking komen, een aantal dingen meekrijgen die ze
levenslang bij zich dragen. Je leert dat je je
mag uitdrukken, dat de wereld groter is dan
waarin je zit en dus ontwikkel je een groter
empathisch vermogen. Kunst kan troostrijk
zijn bij tegenslag en je weerbaarder maken.”

Meerstemmige collectie

In museumland is nu een discussie gaande
dat er te eenzijdig is verzameld met werk
van veelal ‘witte’ mannen. In het dna van
Museum Arnhem vind je een geschiedenis
van meerstemmig verzamelen, met in de
collectie ook werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met diverse culturele
achtergronden.
“De inhoud van de kunstwerken staat bij
ons voorop. We zijn een museum van kunst
en samenleving. Met werk van maatschappelijk geëngageerde kunstenaars die reflecteren op wat er in de samenleving gebeurt.”
Dat zie je ook bij Carel Willink die in de tijd
voor de Tweede Wereldoorlog donkere
wolkenluchten schilderde, vertelt ze. “Dat is
onheilspellend werk dat over samenleving
gaat.”
Bij tentoonstellingen kijkt het team waar
kunstenaars momenteel mee bezig zijn. Wat
is de gezamenlijkheid hierin? Hier sluiten
ze op aan. Als voorbeeld noemt Saskia het

klimaat. “Juist de jongere generatie en kunstenaars laten
zien: we willen het anders.
De omgang met klimaat, anders eten en het waarderen
van afgedankte spullen. Ook
vormgevers zoeken duurzame
oplossingen, bijvoorbeeld:
hoe kun je plastic hergebruiken en daar mooie dingen van
maken?“

Bijna weer open!

In het eerste helft van 2022 gaat het museumgebouw op de
Utrechtseweg na een verbouwing van vijf jaar weer open. Ook de
gemeente wil de stuwwal weer ontsluiten. “Dat was vroeger een
heel steil, open parkje met een slingerpaadje waardoor je elke keer
een ander uitzicht hebt.” Dat komt hopelijk grotendeels terug in de
oude staat. “Het museum trekt bezoek van buiten. Die kunnen dan
vanaf het station naar het museum lopen en na het bezoek via het
slingerpaadje naar de stad beneden, langs het Rietveldgebouw met
de interessante uitbouw. Dan gaat de route verder langs de Blauwe
Golven, het Rozet, Focus, door de stad naar het modekwartier. Onderweg is veel te zien.”
Ook de beeldentuin op de Utrechtseweg wordt opnieuw ingericht.
Hiervoor is het museum begin juni met crowdfunding begonnen.
Er komt een grote nieuwe trap die ook een podium is voor kleine
programmering. Bezoekers kunnen vrij door de tuin bewegen en
rustig genieten van kunst en het uitzicht. “Als je vanuit de wijk een
wandelingetje maakt, ben je met twintig minuten lopen in de gratis
toegankelijke tuin met prachtige kunstwerken.”

“Zolang de mensheid bestaat,
maken mensen kunst”
Cultuurhuizen moesten vanwege coronamaatregelen een half jaar
de deuren gesloten houden. In België waren musea al langer open;
zij zagen mensen komen die normaal gesproken niet een museum
bezoeken, nu ervaren dat er van alles te doen en te leren is. “Dat
een museumbezoek eigenlijk heel leuk is.”
Bij de Nederlandse culturele sector was de verontwaardiging groot
dat kunst het label ‘niet essentieel’ kreeg. “Eigenlijk laat corona zien
dat mensen - nu we al bijna anderhalf jaar thuis zitten - snakken om
naar kunst te gaan.” Kunst is juist een van de fundamentele dingen
van het leven, stelt ze. “Er zijn duizenden redenen waarom kunst
belangrijk is. Daarom is het er al eeuwen! Zolang de mensheid bestaat, maken mensen kunst. Het is de mens eigen om betekenis en
uiting te geven en verbinding te maken.” Maar, merkt ze op, “Kunst
is niet voor iedereen hetzelfde, de diversiteit en rijkdom daarin is
fantastisch. Het is belangrijk dat mensen zich vrij voelen in wat ze
zelf vinden. Dat willen we ook in het museum.”
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‘De vrouw als ultieme
levensgenieter’

Froukje Witteveen

vrouw, lak aan alles, de boel de boel laten, tevreden met
jezelf zijn en genieten van een glaasje wijn.

Froukje bekijkt Klein Concert, een werk van Ada Breedveld,
foto: Anne Vogel
In mijn woonkamer hangt een schilderij van Ada Breedveld. Het
is een groot schilderij waarop een volslanke vrouw een groep
jeugdige muzikanten dirigeert. Het schilderij biedt mij troost,
ik word er blij van en, als ik een sombere bui heb, geeft het mij
moed om door te gaan.
Zo’n twintig jaar geleden had ik een droombaan in de financiële wereld: ik werkte als beleidsmedewerker in een kantoor aan een gracht
in Amsterdam. Het liep allemaal gesmeerd op een heel klein dingetje na: ik kon niet met mijn baas door een deur.
Als ik na de zoveelste oeverloze discussie met mijn baas uitgeteld
op mijn kamer kwam, putte ik troost uit het schilderij dat daar hing.
Een schilderij van Ada Breedveld van een volslanke vrouw, tevreden
liggend op een sofa met een glaasje wijn in haar hand en een vogeltje op haar hoofd. Als ik naar het schilderij keek, wilde ik zijn als die

Agenda – Nu er meer kan, zijn er ook weer meer

Door schade en schande wijs geworden besefte ik na
enige tijd dat een gezonde werkrelatie met je baas een
basisvoorwaarde voor een leuke baan is. Ik nam ontslag
en ging twee weken later aan de slag als projectleider
bij dezelfde financiële instelling. Helaas mocht ik het
schilderij van Ada Breedveld niet meenemen naar mijn
nieuwe kamer. Pogingen om het schilderij te kopen
liepen op niets uit.
Aan het einde van het jaar kreeg ik tot mijn grote verrassing, vanwege mijn bijzondere prestaties, een bonus.
Ik hoefde niet lang na te denken wat ik met deze bonus
wilde doen. Op een zondagmiddag bezocht ik Ada’s
atelier op het Prinseneiland in Amsterdam. Als door een
magneet werd ik naar ‘mijn’ schilderij getrokken! Het
schilderij was net klaar en had nog geen naam. Onder
het genot van een kopje thee besloten Ada en ik het
schilderij ‘Klein Concert’ te noemen.
Nog geen 24 uur later hing ‘Klein Concert’ in mijn woonkamer, waar ik er nog steeds dagelijks van geniet.

Nieuws - Onlangs bezocht de nieuwe wethouder Bob

activiteiten in de wijk. Houd de site in de gaten als je wilt
weten wat er zoal georganiseerd wordt.

Roelofs onze buurt. Hij kwam om te horen van de actieve
organisaties in de wijk wat er leeft en speelt. Op de site
vind je een verslag van zijn bezoek.

Poll – De containers zijn van het slot en toch liggen er
riekende vuilniszakken náást de bakken in plaats van
erin. En dat is voor velen een doorn in het oog. Hoe dit
op te lossen? Om op constructieve ideeën te komen,
vind je op de site de poll met de stelling: “Minder afval
produceren leidt tot een schonere straat.”

Prikbord – Hier vind je allerlei vragen uit de wijk waaronder de oproep voor vrijwilligers voor de tentoonstelling
Sonsbeek 20- 24. En ook van de Groengroep die nieuwe
leden zoekt!

- advertenties -

Johan Uitvaartzorg
Persoonlijk
Betrouwbaar
Betaalbaar
WWW.JOHANUITVAARTZORG.NL
06 10 12 22 05
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Dit artikel kwam tot stand met de hulp van
‘kunstdetective’ Theo Brink van Stichting Kunst
in de Publieke Ruimte. Theo heeft zo ongeveer
alle kunst in plantsoenen, rotondes, parken en
op gevels in Arnhem op een rijtje gezet. Die heeft
hij verzameld in het boek Arnhem in de kunst. Uit
onze wijk zijn dat zo’n veertig kunstwerken. Een
route is in de maak.

Soms is het bijna verscholen achter het groen of zo
bekend dat je het bijna vergeet. Het is in de buurt en
geeft je de gelegenheid op je dagelijkse weg even
stil te houden en te kijken: kunst in de publieke ruimte! Hieronder een selectie van kunst in onze wijk.
Tekst: ELsebeth Hoeven
Foto’s: Anne Vogel (foto 7), Elsebeth Hoeven (foto’s: 2, 3, 4, 8, 9), Theo Brink (foto’s 1, 5)
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Sickeszlaan 15
Verscholen achter groene bladeren prijkt op de gevel van de
Berghoeftoren een bronzen plastiek Jan van Eyl. Van Eyl haalde
veel inspiratie uit de natuur. Dit lijkt wel een abstracte vogel die
zijn vleugels uitslaat. Of zie jij een ander dier? In 1965 werd dit
kunstwerk op ongeveer zeven meter hoogte geplaatst op het
door architect J.F. Berghoef in 1963 ontworpen pand.

8
7
6
4

2

5

Sickeszlaan 1
Hier zie je vier uit steen gehouwen beelden op de gevel van het Heidemijgebouw. Ze
verbeelden de vier werkterreinen van de Heidemaatschappij. Je ziet een man met
schop, een vrouw met lam, een vrouw met fruit en een man met vis. Welke activiteiten horen daarbij? Gijs Jacobs van den Hof is de kunstenaar. Tussen de beelden staan
de woorden ‘Nederlandsche Heide Maatschappij’. Het rijksmonument is uit 1913 en
werd ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Het beeldhouwwerk was pas veel
later klaar. Dat werd in 1938 onthuld.
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Apeldoornseweg 210a
Op het Rijn Ijssel, vakschool Wageningen zie je boven de hoofdingang, bijna tegen
de dakrand het Medaillon uit 1917. In het ovale medaillon met lauwerrand heeft een
vrouw - waarschijnlijk de Griekse godin Pallas Athena - attributen in haar handen. Kun
je zien welke? Het is gemaakt door Philip van Praag. Deze kunstenaar werkte onder
andere bij de Arnhemsche Fayencefabriek, een befaamde aardewerkfabiek.
Het gebouw is een ontwerp van architect G.C. Bremer. Langs de vensters zijn terracotta versierselen van de hand van W.C. Brouwer.

4

Sint Marten 8
Daar slingert ze, bijna de gevel af. Gaat ze zweven of landt ze
zachtjes op het speelveldje van de Boerderijtuin? Ante van der
Jagt maakte dit kunstwerk uit 1991. ‘Zwaaiend meisje’ is een
vaalrood reliëf van metaal. Op de achtergrond zit als een soort
vlag een muurschildering met geelwitte diagonale strepen.
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Van Spaenstraat 61
Tuf (Steven) van Vuren was een bekende Arnhemmer en werkte als fotograaf jarenlang aan zijn portretten-fotomuur met
foto’s die hij in cafés, tijdens feestjes en op straat maakte. In
2010 overleed hij op 64-jarige leeftijd, een week nadat zijn huis
op de hoek van de Van Spaenstraat en Van Hasseltstraat in
vlammen opging. Bewoners en vrienden namen het initiatief
een monument te maken om hem te blijven herinneren. Carel
Lanters maakte in 2014 een bronzen plaquette die in het trottoir is gelegd. Zie jij welk automerk Tuf graag reed?

Slichtenhorststraat 27a
Op het schoolplein van de Jan Lighartschool spelen de kinderen naast het kunstwerk Vensters van Gert-Jan Vogel. Het
werk uit 1989 bestaat uit zes betonnen vensters op een blinde
muur. In elk venster zit een gladgeschuurde steen waarvan de
bovenkant ruw is alsof het een berglandschap is.
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Hommelseweg 51

Op de voorkant van deze wijkkrant zie je een tegeltableau
ontworpen door Hanneke van de Pol. De portretten zijn gemaakt door airbrushkunstenaar Atlantis Renjaan. Uit welke
landen zouden deze mensen komen? Het kunstwerk is in 2013
op de muren van de parkeergarage aangebracht (foto: Anne
Vogel).

Het gebouw van de vroegere ‘Openbare School XVIII’ stamt uit
1897 en is ontworpen door J.W.C. Tellegen. Het schijnspant –
de afwerking van de dakrand- is gevuld met ajourwerk. Ook
langs de dakkapellen zijn deze decoraties te zien. De punten
van het dak krijgen een accent met zogeheten pirons.
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Jan Nuldenhofje

Graaf Ottoplein 16

Mirjam Bakker ontwierp in opdracht van Het kleurenplan voor
de wijk Sint Marten een kunstwerk (1994) voor op de zijgevel. Het is een geabstraheerde ruiter in staal en heet ‘Marten
van Rossum te paard’. Waarom niet op de fiets, denk je? Het
zwarte silhouet van het beeld steekt krachtig af tegen de witte
muur.

Bovenop het pand staan Jozef en Maria. Het zijn twee keramieken beelden die in 2010 door bewoner en keramist Peter
Krynen hier zijn geplaatst. De beelden waren onderdeel van
een kerstkribbe. In de maand december worden de beeldjes
verlicht. Het pand zelf dateert uit ca. 1902.
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Sint Marten Sonsbeek is een wijk met veel groen en gezellige ontmoetingsplekken. Je bent zo in het centrum en krijgt als bonus het prachtige
Sonsbeekpark als achtertuin erbij. Veel mensen willen dan ook graag hier
wonen en buurtbewoners geven de wijk een ruime voldoende. Maar dat wil
niet zeggen dat niets beter kan. Wat vind jij? Heb jij een idee waardoor de
wijk nog leuker, veiliger en groener kan? Deel jouw idee met
Team Leefomgeving.
Door Caroline Baarschers van Team Leefomgeving

Waar kan meer aandacht voor komen in de wijk?
Waardoor kunnen buurtbewoners elkaar beter leren kennen?
Waar zou je aan willen bijdragen?

Caroline Baarschers
Het Team Leefomgeving (TLO) is onderdeel van de gemeente Arnhem en werkt
in de wijk. Elk jaar maken we een wijkplan.
Hierin staan de belangrijke thema’s voor
de wijk waar we - samen met de bewoners
in de wijk - mee aan de slag gaan. Om
te weten welke onderwerpen bewoners
belangrijk vinden, peilen we wat er speelt in
de buurt. Dat doen we door in gesprek te gaan
met individuele bewoners en deel te nemen
aan het Bewonersoverleg (BO). Ook praten we
regelmatig bij met de mensen van De Nieuwe
Hommel, Inloophuis Sint Marten, het sociaal
wijkteam, Rijnstad en de wijkagenten. En we kijken we naar de cijfers en data van de gemeente
zelf.

Enquête
Helaas konden we vanwege de omstandigheden het afgelopen jaar minder goed de wijk in.
Daarom hebben we na overleg met het BO gekozen voor een enquête met open vragen. Wij
hopen dat je wilt laten horen wat jij belangrijk
vindt voor de wijk!
Die ideeën bespreken we met het BO en nemen
we zoveel mogelijk mee in onze plannen voor
2022.

FOTO: JOMAR POST

Ontmoeten
In de wijk zijn twee prachtige buurthuizen die - elk op hun eigen manier
- een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplek voor wijkbewoners en
waar bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren. Buurthuis De Nieuwe
Hommel is nu ook echt ‘in handen van de wijk’. Vanwege de coronamaatregelen moest het buurthuis de deuren helaas grotendeels sluiten. Ondertussen bekijken we wel met de stichting, het BO en de vrijwilligers hoe we De
Nieuwe Hommel tot bruisend centrum van de wijk kunnen maken.

Financiële redzaamheid
Hoe zorgen we ervoor dat meer inwoners zich financieel kunnen redden? Maken ze gebruik van de voorzieningen die er zijn? Welke ondersteuning is nodig voor ouders en kinderen? We hebben daarbij speciaal aandacht voor gezinnen die rond moeten komen van een uitkering.

Kansrijk opgroeien
Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom is er een dagelijks programma na school voor kinderen die van huis uit minder mogelijkheden
hebben om activiteiten te ondernemen en dingen te leren. We besteden
daarin veel aandacht aan de overgang van het primair naar het voorgezet
onderwijs.
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Openbare ruimte
Om veiliger over te kunnen steken, komt er dit jaar bij het
kruispunt Dalweg/Hommelseweg een rotonde.
Op initiatief van de bewoners is het binnenplein Sint
Marten tussen de Schrassertstraat | Van Hasseltstraat |
Nijhoffstraat | Maarten van Rossumstraat opnieuw ingericht.
Met omwonenden van het Graaf Ottoplein onderzoeken
we nu hoe we het plein nog aantrekkelijker voor de buurt
te maken door het bijvoorbeeld nog meer te vergroenen.

Zoveel mensen zoveel fietsen. Waar parkeren we die?
In de Spijkerbuurt loopt een proef met Fietsvlonders
(parkeerhavens voor fietsen). Is dat ook een idee voor
onze buurt? Of is er behoefte om duurdere fietsen te
stallen in fietskluizen in onze wijk? Of liever iets anders?

Heb je een goed
idee voor 2022?

Wil je weten wat het wijkplan voor Sint Marten Sonsbeek voor dit jaar is? Deze is te lezen op de website
van de gemeente (stad & wijken - mijn wijk - Sint Marten en Sonsbeek - wijkprogramma) en op de wijkwebsite.

We horen het graag!
Lever jouw idee voor 14 juli in bij De Nieuwe Hommel,
Bakkerij Tom van Otterloo of De Groene Vos.
Of stuur een mail naar wijkprogramma2022@arnhem.nl.

mijn naam
mijn e-mailadres

Ik wil me graag inzetten voor
de wijk en je mag me hiervoor benaderen (aanvinken)
* We willen graag je naam en e-mailadres weten zodat we contact op kunnen
nemen over jouw idee.

7

De route naar school

Liv is 6 jaar en zit op de Jan Ligthartschool in de klas van juf Henriette. Zij woont op de Sint Peterlaan en tekende voor
de Wijkkrant wat ze tegenkomt als ze naar school loopt.

Praktische info

Colofon

Bewonersoverleg Sint Marten
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com

Spreekuur Wijkteam:
Elke donderdag 15.00 - 16.00 uur in
de Nieuwe Hommel

Het BO vergadert zeven keer per
jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende vergaderingen
staan gepland op 29 juni en 7 september in - als het kan - De Nieuwe
Hommel. Als het niet kan: online.
Hiervoor kun je je aanmelden bij
secretariaat.stmartensonsbeek@
gmail.com. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Politiepost: Hommelseweg 56 |
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00
uur.

De Nieuwe Hommel:
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem |
www.denieuwehommel.nl
Inloophuis Sint Marten:
Van Slichtenhorststraat 34| 6821
CM Arnhem | 026 442 60 66

Spreekuur huurdershuis |Inloophuis Sint Marten | maandag 9.00 –
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00
Groengroep St.Marten Sonsbeekkwartier (o.a. boomspiegels):
groenewijk@live.nl

Dit is een uitgave van het
Bewonersoverleg Sint Marten
Sonsbeek. De wijkkrant wordt
zes keer per jaar door wijkbewoners huis aan huis bezorgd.

E-mail:
redactie@sintmartensonsbeek.nl

De wijkkrant verschijnt elke twee
maanden: eind februari, eind april,
eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december.

Volg de wijk op Facebook:
@SintMartenSonsbeek

Coördinatie, (eind)redactie en
vormgeving: Elsebeth Hoeven.
Bijdragen: Barbara Peters, Caroline Baarschers, Froukje Witteveen,
Theo Brink.

Gemeente: 0900 1809
Vuilophaaldienst Sita:
026 446 04 90

Fotografie: Anne Vogel (cover), bureauBeeld (cover), Elsebeth Hoeven
Jomar Post, Theo Brink.

Team Leefomgeving:
Caroline Baarschers|
06 468 154 67 |
caroline.baarschers@arnhem.nl

Drukwerk: ASCEND
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Website:
www.sintmartensonsbeek.nl

Bewoners en organisaties in de
wijk zijn van harte uitgenodigd een
bijdrage te leveren aan de website
en/of wijkkrant. Op de website vind
je meer informatie.
Ondernemers in de wijk kunnen
adverteren in de krant. Kijk voor
de mogelijkheden op de website of
stuur een e-mail.
Wil je meehelpen in de redactie
van de wijkkrant of heb je tips? We
kunnen alle hulp goed gebruiken!

