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creatieve in mens naar boven’

model Arnhem
䢇 Gé Bijlsma (76) heeft aan WOII een posttraumatisch stressyndroom overgehouden. Muisstil is zijn publiek in het Airborne Museum. foto Gerard Burgers

‘Ik móet over de
oorlog vertellen’
door Martine Hemstede

‘H

䢇

Paul de Bruijn. foto Marina Popova

aangepakt, er was geen stedelijk
beleid. Het gemeentebestuur
heeft het lot van de stad aan
haar inwoners overgelaten. Het
resultaat is bekend: door de lage
prijzen zijn succesvolle
start-ups uit de hele wereld naar
Berlijn getrokken. Oude, leegstaande gebouwen hebben een
nieuw, tweede leven gekregen.
Berlijn haalt het meest creatieve
in de mens naar boven, dat vind
ik enorm fascinerend. Die gelaagdheid en vrijheid laat ik de
mensen in mijn rondleidingen
zien. Het zijn niet altijd de mooiste plekjes, maar wel die het echte verhaal van Berlijn vertellen.”

In 2013 ging u, samen met Peter
Groot, aan de slag met het burger-

project Coehoorn Centraal. Nieuw
leven voor Arnhemse leegstand.
Is dat Berlijn in het klein?
„Zo wil ik het niet noemen. Het
is ook niet zo dat je kunt zeggen: ‘Kom, we gaan hier iets
hips neerzetten, net zoals in Berlijn’. Het is die stad overkomen,
uit pure noodzaak. Zoiets kun je
niet sturen van bovenaf. De problemen waarmee Berlijn al jaren
geleden kampte – weinig geld,
veel leegstand – zie je nu ook in
steeds meer Nederlandse steden. Anders dan in Berlijn willen we die nieuwe realiteit hier
maar ten dele inzien. Steden durven de handrem niet definitief
los te laten. Ze houden te krampachtig vast aan het verleden.
Leegstand is niet per se slecht,

het kan juist ook mogelijkheden
bieden voor ondernemers om
zich goedkoop te vestigen. Dat
gebeurt nu bijvoorbeeld in het
Coehoorngebied. Helaas zit er
bij ons wel een harde einddatum op, over twee jaar moeten we stoppen. De gemeente
Arnhem krijgt dan weer de zeggenschap over de leegstaande
panden. Dat zou ik jammer vinden. Ik heb echter goede hoop
dat we met Coehoorn Centraal
een kans krijgen om vorm te geven aan de stad.”

Berlijn, wanneer gaat u weer?
„Begin maart. Nieuwe rondleidingen voorbereiden. Beetje fietsen, beetje praten. Er is daar altijd wel wat aan de hand.”

ier staat een man
van 76 jaar, maar
van binnen zit een
vijfjarig kind, radeloos en getraumatiseerd.” Aangedaan begint Gé Bijlsma zijn verhaal over de Slag om Arnhem.
Zijn publiek in het Airborne Museum in Oosterbeek is muisstil.
Bijlsma heeft aan de oorlog een
posttraumatisch stressyndroom
overgehouden. „Ik moet erover
vertellen. Ik wil dat mensen voelen wat het betekent, oorlog. Ik
zie het voor me alsof het nu gebeurt”, vertelt hij.
„17 september 1944 was zonnig. We speelden op het Jansplein, toen mijn opoe ons kwam
ophalen.” Tijdens de slag zat Gé,
vier jaar, in de gewelfkelders onder het huis. De kazerne verderop
werd beschoten. „Een bombardement is een totaalervaring. Herrie,
dreunen, paniek. Mijn opoe drukte mijn gezicht in haar schoot. Ik
stikte bijna, maar ze kon me niet
loslaten. We waren letterlijk verstijfd van angst.”
Een zwangere vrouw was zo
hysterisch dat ze werd gekneveld.
Iedereen was bang dat de Duitsers
mensen zouden doodschieten. „Ik
ben een keer ontsnapt en heb me
in een kast verstopt. Ik kon er niet
tegen”, zegt Bijlsma. Klappen
kreeg hij, geen knuffels. „Toen
heb ik me afgesloten en alleen
met mezelf geleefd.” Deze houding heeft hij recent pas afgelegd.
Na tien dagen doodsnood volgt
de evacuatie. „Oudere mensen zaten op paardenkarren, kinderen
moesten lopen, naar Ede. Ik had
een spijkertje in mijn schoen. Ik
liep door, dat moest. Duizenden
mensen, wij aan het eind. Toen ik
het scherpe geluid van vliegtui-

gen hoorde, dook ik achter een
dikke boom. Voor me lag een
paard op zijn rug, overal doden. Ik
was opoe kwijt.”
Zijn vader was toen al krijgsgevangene in Duitsland. Zijn moeder liep met zijn zusje naar Nijkerk, Gé ging met zijn grootouders verder. „Ik heb geen band
met mijn ouders opgebouwd. Hoe
kan een moeder haar kind nou loslaten in die situatie? Later begreep
ik dat ze depressief werd en mij
niet verdroeg.”
䢇 䢇 䢇

‘Herrie, dreunen,
paniek. Mijn opoe
drukte mijn gezicht in
haar schoot. We waren
verstijfd van angst’
Maanden na de bevrijding keert
het getraumatiseerde gezin terug
naar huis. Niemand praat ooit
over de oorlogservaringen. Ook
Bijlsma zweeg. Deze vrijdag hoort
zijn kleinzoon Jilles Maton (26) alles voor het eerst. Hij zit ontroerd
in de zaal. „Mijn dochter weet het
nu drie maanden. Ze is erg van
slag.”
Bijlsma pakt een schaapje.
„Ooit gekregen toen ik als herder
werkte. Het helpt”, zegt hij. En
dan, tegen Guus Barten (9) op de
eerste rij: „Als je nou straks thuiskomt, wil je je moeder dan heel
stevig vasthouden en zeggen: mama, ik ben blij dat je er bent?”
Ja, knikt de jongen. Ja. Ja.

Het Airborne Museum laat op 24 februari en 2 maart vanaf 13 uur nog
twee ooggetuigen aan het woord.

als Renkum meewerkt
te slopen en er een appartementencomplex neer te zetten, maar
dat ging mede door de felle protesten uit de buurt niet door. Het
plan bestond enkele jaren geleden uit drie gebouwen met daarin tien appartementen. Buurtbewoners vonden het bouwplan te
massaal en vreesden voor hun
privacy.
,,Hoogbouw op die plek past
niet”, zegt Wessels. Hij verwacht
dat er over anderhalve maand
meer duidelijk is over de plan-

nen. ,,We hebben de intentie om
in dezelfde stijl te bouwen als
het huis dat er nu staat. Ook moeten het ‘nul op de meter’- woningen worden: heel duurzaam.” Als
de projectontwikkelaar de vergunningen rond heeft, wordt volgens Wessels overleg met de aanwonenden begonnen.
Een medewerker van makelaar
TTM uit Renkum heeft volgens
een woordvoerder van de makelaardij ‘wat voorbarig’ een sticker
‘Te Koop’ op het verkoopbord ge-

plakt. ,,Het is onder voorbehoud
verkocht. De beoogde eigenaar
wil eerst met de gemeente tot
overeenstemming komen over
het bestemmingplan.”
Een woordvoerder van de gemeente Renkum bevestigt dat er
contact is met de beoogde koper.
,,Maar er ligt nog geen concreet
plan. En als dat er komt, zullen
we het eerst voorleggen aan de
omwonenden.” Voor zover bekend was de laatste vraagprijs
295.000 euro.
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