8 ARNHEM & OMGEVING
Agenda

● Mars Holwerda komt zijn eigen

Woensdag
DAGJE UIT

MiniDigiLab Vanaf 6 jaar
15:30 - 16:30 Bibliotheek
Presikhaaf Laan van Presikhaaf 7 Arnhem
䢇 MiniDigiLab Vanaf 6 jaar
13:30 - 14:30 Bibliotheek
Kronenburg Kronenburggalerij 7 Arnhem
䢇

MUZIEK

Vesperviering Mmv Liemers Cantorij Zevenaar
19:00 - 19:00 Kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 Renkum

䢇

OVERIG

Informatiebijeenkomst
over artrose Ism Reuma Patiënten Vereniging Arnhem.
Opgave: tel. of website
19:30 - 21:30 Ziekenhuis
Rijnstate Wagnerlaan 55 Arnhem 06-22340942
䢇 Lezing: Stand van zaken
Door Anton Teuben (UFO
Meldpunt). Opgave: website
20:00 - 22:30 Stadsvilla Sonsbeek Tellegenlaan 3 Arnhem
antonteuben.nl €15,00
䢇 Internetcafé Ism Solidez,
thema: Windows 10 10:00 12:00 Bibliotheek Renkum
Europalaan 43 Renkum
䢇 Workshop verhalen schrijven Door kinderboekenschrijfster Natalie F. Boekhorst. Ikv Kinderboekenweek 16:00 Boekhandel Hijman Ongerijmd Grote Oord
15 Arnhem
䢇 Kindervoorstelling De
Sterrenplukmachine Met
muziek en dans. Opgave via
website 19:00 Boekhandel
Jansen & de Feijter Emmastraat 6 Velp eenpassievoorboeken.nl €2,50 - 5,00
䢇 Lezing over rijkdom van
het katholieke geloof Door
journalist Anton de Wit. Eerste Walburgislezing van seizoen 20:00 Walburgiskerk
Sint Walburgisplein 1 Arnhem €6,00
䢇 Workshop: Wie wat bewaart Door Volksuniversiteit
Arnhem. Over voedselverspilling. Opgave via website
19:30 - 22:00 Arentheem
College Thomas a Kempis
Thomas a Kempislaan 25
Arnhem volksuniversiteitarnhem.nl €35,00
䢇 Lezing over de Franse
pers Door Jean-Michel Croissandreau, voormalig hoofdredacteur dagblad Le Monde
20:00 Vredebergkerk Van
Toulon van der Koogweg 3
Oosterbeek
䢇 Boekvertelling Marc ter
Horst Van oerknal tot robot.
Ikv Kinderboekenweek
16:00 - 17:30 De Arnhemse
Kinderboekwinkel Weverstraat 26 Arnhem
䢇

䢇

Frank Keverling Buisman (links) en Jan Jansen voor de Nicolaaskerk. foto

Gerard Burgers

Dorpskerk meer dan
dertien-in-dozijnkerk
door Marc van Onna
ELLECOM. De Dorpskerk van Elle-

com, waarom zou je daar een boek
over schrijven? Frank Keverling
Buisman, oud-directeur van het
Gelders Archief, kende de kerk van
afstand en was niet meteen enthousiast toen Jan Jansen, voorzitter
van stichting behoud dorpskerk Ellecom, hem benaderde.
De Nicolaaskerk is er een waarvan er dertien in een dozijn gaan,
dacht hij. Maar Jansen, met zijn belangstelling voor historie en kerkelijke bouwkunst, wist toen al
meer. Nadat betrokken Ellecommers (Elis Duringhof-Gerrits, Nettie Dekker, John Striker en dominee Gert Jansen) op de proppen
kwamen met kennis en beeldmateriaal over de twaalfde-eeuwse
kerk, werd Keverling Buisman
snel enthousiast. „Het is wel degelijk een bijzondere kerk”, vertelt
hij. „Alleen al de plek waar ’ie
staat is oeroud. Drieduizend jaar
geleden woonden er al mensen. In
het jaar 900 stond er een houten
kapel, eerder dan in veel buurdorpen.”
Het boek gaat uitgebreid in op
de bijzondere relatie met kasteel
Middachten. In de middeleeuwen
waren adel en kerk verstrengeld.
De eigenaren van Middachten
stichtten meerdere altaren in de
kerk en zorgden voor inkomsten
van priesters.
Aan de buitenkant is de invloed ook zichtbaar. In de noordmuur herinnert een steen aan de
verbouwing die graaf Carel Anton
Ferdinand van Aldenburg-Bentinck, in 1859 doorvoerde. Volgens
het boek was die omstreden, omdat die zonder inspraak van ge-

meenteleden werd uitgevoerd.
Verder betaalde Middachten in
1644 de klok die tot op de dag van
vandaag in de toren hangt. De
Rijksdienst plaatste deze in 1940
op een lijst van te behouden klokken, staat in het boek. Zo overleefde hij de oorlog.
Gebrandschilderde ramen gingen daarentegen in 1945 bij een inslag van een V1-bom verloren.
Willem Frederik Charles Henry
Graaf Bentinck schonk de ramen
in 1913, ter herinnering aan zijn
ouders. In 1948 werd de oorlogsschade hersteld. Dat jaar werden
na een langdurig geschil – uitvoerig beschreven in het boek – definitief de banden met Middachten
ontvlochten. In 1962 volgde nog
een tweede restauratie en in 2014
en 2015 een derde.
䢇 䢇 䢇

‘In het jaar 900 stond er
een houten kapel, eerder
dan in veel buurdorpen’
Frank Keverling Buisman auteur
De kerk wordt nu gebruikt
door de lokale protestantse gemeente voor diensten. Stichting
Behoud Dorpskerk Ellecom zorgt
ervoor dat de kerk ook op andere
momenten is te bezoeken, tijdens
lezingen of concerten. De opbrengst daarvan gaat naar de instandhouding van de kerk. Het
boek draagt daar ook aan bij.

Boek over Dorpskerk Ellecom (164 pagina’s). Presentatie 15 oktober om
17.00 uur in de kerk. Start verkoop
16 oktober in lokale boekhandels. ISBN 978-90-9029020-1, prijs 22,50 euro. Info: stbehouddorpskerk.nl

THEATER

Toneelkomedie Bedden
Door Brit Vreenegoor en
Joop van der Linden 20:30
Theater Het Hof Boekhorstenstraat 58 Arnhem
€15,00
䢇 Stand-Up Comedy Profs
Optredens Het Comedyhuis
20:30 Het Posttheater Rosendaalsestraat 27 Arnhem
026-4463554 posttheater.nl
€13,50
䢇 Cabaret Ton Kas Onemanshow ‘JABROER’ 20:30 Het
Posttheater Rosendaalsestraat 27 Arnhem posttheater.nl €18,00
䢇

Deze llustratie uit het boek laat zien hoe de kerk eruitzag voor de verbouwing van 1859.

䢇

Ontwerpbureau studioMOM
schuwt de commercie niet. Menig
Arnhemmer rijdt rond op een
rijwiel ‘made in Arnhem’.
door Marco Bouman

L

aatst nog. Kocht Mars
Holwerda bij Media
Markt de Café Invento
koffiepadmachine die hij
zelf ontwierp, van blikjesblik.
De Arnhemmer rekende af op de
kubusvormige pinautomaat, het
laatste ontwerp dat hij in loondienst maakte, en reed op een
fiets van eigen signatuur met de
koffiezetter onder de arm naar
huis.
Die fietsen kent iedereen. Het
zijn de opvallende rijwielen van
Cortina, transportfietsen bijvoorbeeld, traditioneel én modern,
met dikke banden. Dat Holwerda’s studioMOM in de Kleine
Campus in Arnhem tekent voor
het ontwerp, weten maar weinigen. Zelfs de buurman van de
ontwerper niet.
„Mijn buurman gaf onlangs
aan dat hij een nieuwe fiets had
gekocht. ‘Ik wilde eindelijk eens
een echt móóie fiets’, vertelde
hij me”, zegt Holwerda. „En
toen bleek hij een Cortina
Urban-transportfiets te hebben
aangeschaft.” Ontworpen door
zijn eigen Arnhemse buurman
dus.
Holwerda is er inmiddels wel
aan gewend de creaties van studioMOM in het straatbeeld te
zien. „In het begin zag ik aan die
fietsen alleen maar de dingen

Arnhem modestad? Zeker. Maar
Arnhem is ook designstad. In
een serie verhalen besteedt De
Gelderlander aandacht aan Arnhemse ontwerpers die naam hebben gemaakt. Vandaag: studioMOM.

die beter hadden gekund, maar
inmiddels vind ik het wel leuk”,
vertelt hij in het voormalige
gymnasium aan de Statenlaan.
studioMOM (de drie letters
staan voor Mind Over Matter)
doet natuurlijk veel meer dan
fietsen ontwerpen. Zo won Holwerda in 2008 de Dutch Design
Award voor een hechtpincet dat
voorkomt dat chirurgen zichzelf
verwonden bij operaties en zo
het risico van besmetting verkleint.
Holwerda loopt de ontwerpen
in de studio even langs. Zo staat
daar de OAK houtkachel die
werd ontworpen voor kachel- en
haardenmaker Wanders in het
Achterhoekse Netterden en natuurlijk de koffiezetter. Aan de
wand hangen schetsen voor een

