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ARNHEM – D66, Zuid Centraal en
de SPwillen theater Het Hof red-
den van de ondergang. Het klei-
ne theater in het Spijkerkwar-
tier dreigt de subsidie van de ge-
meente kwijt te raken. Zonder
de jaarlijkse bijdrage uit de ge-
meentekas van 45.000 euro valt
het doek.
Een culturele commissie heeft
het gemeentebestuur geadvi-
seerd om de subsidie te schrap-
pen. De commissie vindt het ge-
bodene in het theater beneden
het gemiddelde, noemt het pu-
blieksbereik gering en mist ver-

nieuwingsdrang. Bovendien zou
de bedrijfsvoering te veel afhan-
kelijk zijn van één persoon: regis-
seur, acteur en oprichter van
Het Hof, Joop van der Linden.
D66, Zuid Centraal en de SP vra-
gen het college van burgemees-
ter en wethouders om het thea-
ter opnieuw te beoordelen. Zij
wijzen er op dat de organisatie
flink wordt verbeterd. De par-
tijen pleiten daarom voor een
overgangsregeling tot de volgen-
de subsidieronde, zodat het thea-
ter alsnog zijn bestaansrecht kan
bewijzen.

Een 27-jarige Arnhemmer die zijn
vriendin in februari mishandelde,
mag terug naar zijn gezin. De
rechtbank in Arnhem veroordeel-
de hem dinsdag tot zes maanden
cel, waarvan drie maanden voor-
waardelijk. De andere drie zijn al
uitgezeten. Volgens de rechtbank
erkent hij dat hij een kort lontje
heeft en probeert hij dat met hulp-
verleners serieus te veranderen.
De officier van justitie vervolgde
de man omdat hij zijn vrouw ern-
stig toetakelde en omdat hij haar
van haar vrijheid zou hebben be-
roofd. De aanklager eiste daarom

twee weken geleden zes maan-
den cel waarvan twee voor-
waardelijk.
De man kwam 4 februari boos
thuis vanwege berichtenver-
keer in de telefoon van zijn
vrouw. Hij deed de deur op
slot en wilde praten. Het ge-
sprek ontaardde in huiselijk ge-
weld waar de kinderen bij wa-
ren. De Arnhemmer sloeg de
vrouw in haar gezicht, schopte
haar tegen haar been en kneep
haar keel dicht. Dat hij haar
ook gevangen hield, achtte de
rechter niet bewezen.

ARNHEM –Met behulp van hoofd-
lampen zochten twee Arnhem-
mers in het stikdonker van een
vroeger commandocentrum in de
Oekraïne naar sporen van de nu-
cleaire dreiging. Ze bevonden
zich, als heuse mijnwerkers, on-
der de grond. Op steenworp af-
stand van vier lanceerinrichtin-
gen van kernraketten, die tiental-
len jaren opWest-Europa - de an-
dere kant van het IJzeren Gordijn
- stonden gericht.
„De wetenschap dat je rondloopt
op plekken waar tussen 1945 en
1990 behalve Sovjetmilitairen nie-
mand mocht komen en waar een
kernoorlog zou kunnen worden
ontketend, is ronduit fascine-
rend”, zegt historicus Arnold
Pronk. Samen met fotograaf Mar-
tin Bruining heeft hij reizen ge-
maakt naar landen als Rusland,
Oekraïne, Letland en Litouwen.
In die landen had de vroegere Sov-
jet-Unie haar nucleaire wapens
opgesteld gedurende de Koude
Oorlog. Dat is de benaming voor
de periode van grote internationa-
le spanning tussen de grootmach-
ten Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten, waarbij sprake was van
een niet-gewapend conflict. Door
over en weer met een atoomoor-
log te dreigen, bleef een escalatie
uiteindelijk uit. „Alle raketinstalla-
ties waren bedrijfsklaar, maar zijn

uiteindelijk nooit gebruikt. Miljar-
den roebels zijn in de grond ge-
stopt alleen maar als huivering-
wekkend afschrikkingsmiddel”,
zegt Bruining.
Aan het eind van de jaren tachtig
is een overeenkomst gesloten die
voorzag in het ontmantelen van

de raketten. Bruining: „De com-
plexen zijn nu in verval geraakt.
Ik probeer de schoonheid van dat
verval in beeld te brengen.”
Een kleine selectie van de foto’s
die hij heeft gemaakt, is op dit
moment op groot formaat te zien
in de cafés Proeflokaal aan de Spij-
kerstraat en Nescio aan de De
Wiltstraat in Arnhem. „Je ziet bij-
voorbeeld de enorme koepels in
een verlaten landschap, waar de
natuur de zaak heeft overgeno-
men. Onder die koepels stonden
de raketten opgesteld, klaar voor
kernaanvallen opWest-Europa”,

NIJMEGEN/ARNHEM – Nijmegen en
Arnhem willen per 2015 aangeslo-
ten worden op het nachtnet van
de Nederlandse Spoorwegen. Na-
mens beide steden heeft de Stads-
regio Arnhem Nijmegen dat ver-
zoek schriftelijk neergelegd bij zo-
wel de NS als het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
„Dit is een goed moment om on-
ze lobby te intensiveren”, licht de
Nijmeegse wethouder Henk Beer-

ten toe. „Het ministerie treft voor-
bereidingen voor het verlenen
van de nieuwe nachtnetconcessie
voor de periode 2015 tot 2025.”
Al jaren rijden er nachttreinen in
de Randstad en enkele Brabantse
steden. Arnhem en Nijmegen wil-
len een aansluiting met Utrecht
en/of Den Bosch. Dit najaar moet
helder worden of dat haalbaar is.
Provincie en steden zullen moe-
ten meebetalen.

Drie partijen willen
theater Het Hof redden

Vader met kort lontje na drie
maanden cel terug bij gezin

Alshet vijf voor elf
is, dan moet dit
Oosterbeek zijn.
KoningWil-
lem-Alexander

kijkt snel naar zijn echtgenote,
glimlacht even en stapt dan de
bus uit.
De tour door Gelderland is al
even bezig voor het koninklijk
stel en nu staan ze op het Raad-
huisplein in Oosterbeek. Netjes
geveegd natuurlijk. Burgemees-
ter en kunstenaars staan al
klaar op de speciaal georgani-
seerde kunstmarkt.
Wie bedenkt dat eigenlijk? Dat

Willem-Alexander en Máxima
het leuk vinden om langs een
rij lokale kunstenaars en hun
werken te lopen.
Waarschijnlijk dezelfde die
met het idee kwam ommet
een draaiorgel op vrijdagavond
de Renkumse middenstand uit
het slop te helpen. Kinderen in
de buurt? Schminken, een

clown en een springkussen.
Origineel! Ik moet denken aan
de marktkoopman die op 3o
mei samen met zijn collega’s
moet wijken voor het konink-
lijk bezoek. ‘Laat die jongen
toch lekker over de markt lo-
pen. Dan krijgt ie van mij een
bloemetje voor z’n vrouw’.
Bijna goed.
Over de markt lopen, prima.
Maar dan niet aankomenmet
allerlei boeketten, kaaspakket-
ten en visschotels. Wij onder-
danen moeten gewoon beta-
len. Hij ook. Dat is Nederland,
Willem. Met graffiti, soms
schone en soms vieze pleinen
en een weekmarkt.
Ik zie een koning snuffelend
langs de marktkramen. Hier
een kibbelingetje met saus en
bij de kaasboer een goeie grap.
Misschien nog wat niet-geregis-
seerde jongeren die vanaf de
skatebaan wat naar hem roe-
pen. Een vette glimlach, een
flinke klap op de schouder van
de burgemeester. ‘Dit was echt
leuk man’.
Donderdag 30 mei vijf voor elf.
Renkums gedecoreerden staan
trots vooraan, samen met wat
gescreende bejaarden en kinde-
ren. En als de koning in de bus
weer wegsjeest, kijkt men el-
kaar tevreden aan. Mooi gepre-
senteerd. De koning onder-
drukt een grote gaap en wuift.

Reggaezanger Capleton staat deze
woensdagavond om 20.00 uur op
het podium van Arnhems poppo-
dium Luxor Live aan hetWillems-
plein. Samen met Buju Banton en
Sizzla was de Jaimacaan in de ja-
ren negentig essentieel voor de
ontwikkeling van de reggae. Het
drietal blies de klassieke roots reg-
gae nieuw leven in door deze te
mixen met zangstijlen en ritmes
uit de dancehall. Ook werd meer
de nadruk gelegd op spirituele
thema’s. Sindsdien brengt Caple-
ton bijna elk jaar een nieuw al-
bum uit.

luxorlive.nl

Capleton brengt mix
van reggae en dance

Fotograaf en historicus zoe-
ken naar restanten van de
nucleaire dreiging in de
voormalige Sovjet-Unie

Koude Oorlog in

Stadsregio pleit voor
aansluiting nachtnet NS

VAN STREEK

Arnhemmers
exposeren foto’s
van voormalige
raketinstallaties
in Nescio en
Proeflokaal.

S P I J K E R K W A R T I E R

EXPOSITIE

A R N H E M

Laat die jongen toch

�

Berrie van Helden
door

berrie.van.helden@gelderlander.nl

Dat is Nederland,
Willem. Met
graffiti, schone en
vieze pleinen en
een weekmarkt

A R N H E M

� Historicus Arnold Pronk

� Fotograaf Martin Bruining

Kees Jansen
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NIJMEGEN/ARNHEM – Gieterij De
Olifant in Nijmegen wil perma-
nent samenwerken met ArtEZ, de
hogeschool voor de kunsten, met
vestigingen in Arnhem, Enschede
en Zwolle.
De Olifant is al jarenlang actief
als facilitair centrum voor kunste-
naars. Het centrum stelt hen in
staat brons te gieten. Daarnaast
geeft De Olifant sinds enkele ja-
ren workshops voor de kunstop-
leiding ArtEZ. ArtEZ beschikt
niet over een eigen gieterij.
Daan van Nerven van De Olifant:
„In de wijde omgeving is geen fa-
cilitair centrum voor kunstenaars
op dit gebied. Er zijn natuurlijk
commerciële gieterijen, maar die
werken echt niet tegen kostprijs.”
Studenten leren bij De Olifant
het proces van brons en alumini-
um gieten. „Voor ijzer moeten we
naar elders uitwijken”, zegt Van
Neerven.
Sinds enige tijd worden ook oplei-
dingstrajecten voor de lerarenop-
leiding van ArtEZ gegeven. Van
Neerven: „We hebben met de di-
rectie van de hogeschool overleg
gevoerd en bij hen bestaat ook be-
langstelling om meer samen te
werken.”
Het overleg is opgeschort omdat
binnen de bestuurlijke top van de
hogeschool een crisis is uitgebro-
ken. Van Neerven hoopt dat die
snel bedwongen wordt, want De
Olifant wil dolgraag aan de slag
met de studenten van ArtEZ. „On-
ze omzet is de afgelopen jaren
met 30 tot 40 procent gedaald.
We kunnen de studenten van de
afdeling fine art uit Zwolle naar
Nijmegen halen om hier hun
praktijkervaring te laten opdoen.”
Vroeger had Zwolle een eigen gie-
terij, maar die is na een verhui-
zing van Kampen naar Zwolle
nooit meer in bedrijf genomen.
In Arnhem hebben ze verschillen-
de studierichtingen die werken
met gegoten materiaal. Bij de afde-
ling 3D en mode wordt gebruik
gemaakt van gegoten modellen,
bijvoorbeeld.
De Olifant wil op korte termijn
verhuizen van de Priemstraat
naar een nieuwe locatie. De moge-
lijkheden van de bronsgieterij
zijn op de huidige plek beperkt.

zegt Pronk. Andere foto’s zijn van
de commandocentra, compleet
met communistische propaganda-
teksten, muurschilderingen en lo-
caties voor opslagtanks. „We wil-
len nog naar Wit-Rusland. Daar
zijn nog complexen, deels intact.
Compleet met tanks en leidin-
gen”, zegt Pronk.
Om nieuwe reizen te kunnen be-
kostigen, proberen de twee via
crowdfunding - donaties van parti-
culieren - aan geld te komen.

„We willen nog een keer op pad
voor complexen worden afgebro-
ken of ontoegankelijk worden.”
Via zijn fascinatie voor de Eerste
Wereldoorlog is Pronk op het
spoor gekomen van de restanten
van een nucleaire dreiging vanuit
het Oosten.
„Eigenlijk per toeval. Ik was in
Letland op zoek naar tastbare spo-
ren uit de Eerste Wereldoorlog,
zoals loopgraafcomplexen en tun-
nelsystemen. Toen wees iemand

mij op de aanwezigheid van een
installatie voor het afluisteren
van radioverkeer van vliegtuigen.
Ten tijde van de Koude Oorlog
was dat hier geplaatst. Vanaf dat
moment ben ik mij meer gaan in-
teresseren voor de restanten van
de nucleaire dreiging, ofwel rem-
nants of deterrence.” Pronk bezocht
archieven inWashington en
speurde internet af om de (177)
complexen in kaart te brengen.
Elk complex beschikte over drie

tot vier raketten met nucleaire la-
ding. „Ik denk dat ik 99 procent
van de gewezen raketinstallaties
en commandocentra in beeld
heb.”
Pronk en Bruining willen in elk
geval nog een reis maken naar
Wit-Rusland. Hun inspanningen
moeten leiden tot een (foto)boek
en expositie in 2016.

remnants.nl; voor crowdfunding:
voordekunst.nl

door Kees Jansen

WOLFHEZE – Tientallen mensen
hebben gistermiddag laat inWolf-
heze de trein, de stationswinkel
en restaurant De Tijd moeten ver-
laten na de vondst van een ver-
dacht pakketje in de stoptrein
Ede/Wageningen-Arnhem.
Ook werd de buitenschoolse op-
vang in de Beatrixschool ont-
ruimd. Wegen naar het dorp wer-
den afgesloten, het treinverkeer
stilgelegd.
Een uur na de melding bleek het
pakket geen bom te bevatten en
werden de trein en de omgeving
weer vrijgegeven. De passagiers
konden na een uur in de regen te
hebben gestaan de trein weer in.
Wilfred van Aggelen, snackbar-

houder in het oude stationsge-
bouw, zag rond half vier poli-
tie-agenten zijn zaak binnen ko-
men. „Ik dacht dat er weer ie-
mand voor de trein was gespron-
gen, maar er bleek een verdacht
pakje in een treincoupé te zijn ge-
vonden. We moesten het gebouw
verlaten.” Van Aggelen en enkele
klanten werden naar het Airbor-
ne Monument op een afstand van
zo’n 200 meter van het station ge-
dirigeerd en later nog wat verder.
Daar werden ook de treinpassa-
giers en conducteurs heen ge-
bracht.
Brandweer en politie waren intus-
sen met groot materieel uitgerukt
naar Wolfheze. Omdat de enige
spoorwegovergang in het dorp uit
veiligheidsredenen ook was afge-

sloten, werden de toegangswegen
naar het dorp afgesloten. Bij de in-
gang van de Wolfhezerweg bij de
Amsterdamseweg werd een aan-
hangwagen gezet met de medede-
ling dat vanwege ‘een calamiteit’
de weg dicht was.
Eigenaar Fabian van der Post van
restaurant De Tijd had enkele ta-
fels en de loungehoek bezet toen
de politie kwam ontruimen. „Het
ging heel rustig. Ik kon nog afreke-
nen, afsluiten en moest daarna
naar buiten.”
Kinderen van de nabijgelegen bui-
tenschoolse opvang in het ge-
bouw van de Beatrixschool moes-
ten ook weg vanwege het gevon-
den pakketje. De politie doet on-
derzoek naar wie de nepbom
heeft gemaakt en achtergelaten.

n Arnhemse kroegen

� Het station van Wolfheze en de nabijgelegen overweg zijn afgezet vanwe-
ge het verdachte pakketje in de stoptrein. foto Marina Popova

� Een opname van een voormalig ondergronds commandocentrum in Oekraïne. Dit behoort tot een lanceerbasis waar drie tot vier raketten met nucleaire la-
ding waren opgesteld. Duidelijk zichtbaar zijn ook de propagandistische muurschilderingen. foto Martin Bruining

Gieterij
De Olifant
richt pijlen
op ArtEZ

Pakket met draden in trein: tientallen mensen geëvacueerd


