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ZWOLSE BINNENSTAD Tuinarchitect Harry Pierik maakt van ‘dooie boel’ aan Waterstraat een lusthof

De Dogonstam voelt zich hier thuis
De kans om in Zwolle - een
stad met 115 verschillende
nationaliteiten - een Dogon
tegen te komen is niet denkbeeldig. En al helemaal niet
achter de Bitterstraat.
door Michael Amsman

D

aar ligt een tuin die is
gebaseerd op de kleuren van de Dogon, een
volk uit de hooglanden
van Mali, een zelfs voor Afrikaanse
begrippen achtergebleven land. De
kleuren van de stadstuin zijn okergeel, oudroze, oranje, purper, aubergine en indigo; de tinten waarmee de Dogon zich plegen te omringen.
Hoe die kleuren in het hofje tussen de Waterstraat en de Bitterstraat terechtkwamen is een lang
verhaal. Dat begint in 2001, als
Kees en Ineke Eikenaar uit ZwolleZuid naar de Waterstraat verhuizen. Een groot huis met veel lichtinval en een eigen parkeerplaats;
vind dat maar eens in de oude binnenstad. Maar de binnentuin stelde weinig voor.
„Er zat kraak noch smaak aan”,
zegt Kees. „Een grote haag, wat
rommelige struiken en een paar
bomen, dat was het wel.” Van buren die er al wat langer woonden
hoorde Ineke dat het tuintje lange
tijd een no-go-area was. „Achter
de hagen stond eerst een speelhuisje. Nou, kinderen kwamen daar
niet meer, enkel zwervers en
junks. Er werd volop gedeald en
gebruikt.”
Met de sloop van het huisje was
het hofje - dat als straatnaam Onder de Bogen heeft - niet langer
een slaapplaats voor gedepriveerden, maar een gezellig stadstuintje
was het nog lang niet. Meer een
braakliggend stukje stad, een vergeten veldje. Doodzonde dat er niets
mee gedaan werd, vonden Kees en
Ineke Eikenaar. En dat vonden
ook hun buren Carl Stoelinga en
Cathalijn Drukker.
Gevieren stapten ze op de gemeente af; kon er niet eens wat gedaan
worden aan die verlepte stadstuin?

De tuin aan de Waterstraat, hartje Zwolle, gebaseerd op de kleuren van de Dogon, een volk uit de hooglanden van Mali.

Stilte in
ie gen stad
Daar was al een bedrag voor gereserveerd, begrepen ze. Als ze een
hovenier inschakelden en zelf de

handen uit de mouwen staken
moest er wel wat mogelijk zijn.
Zo kwam de Zwolse tuinarchitect
Harry Pierik in beeld. Of hij van
die dooie boel een lusthofje kon
maken?
Drie jaar later kan geconstateerd
worden dat Pierik daarin is geslaagd. Wie nietsvermoedend vanuit de Steenstraat het poortje naar
Onder de Bogen inloopt staat
even stil van verbazing: wat is dit?
Een baaierd van kleuren treft de
wandelaar in het gelaat. Oranje,
rood, purper, paars, allerlei tinten
bruin. Er hangt een geur die herinnert aan lome zomervakanties, in
de Provence of in Toscane.

De stad ligt vijf meter verderop
maar is ver weg. De weinige geluiden komen uit de omringende huizen: het gerinkel van een koffiekopje, een klaterende lach, het openen van een raam. Een rode kat
wandelt langzaam de struiken in.
Halmen met bruine en paarse
bloemen wijken voor hem uiteen.
Vanuit een van de poorten - op
die in de Steenstraat na worden ze
’s nachts allemaal afgesloten - lopen twee vrouwen de tuin in, een
boekje in de hand. De exotische
stadstuin is opgenomen in toeristische wandelgidsen.
Het hofje is van de hand van de architect Aldo van Eyck, die bij het

ingezonden
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ontwerp rekening hield met het
aanwezige stedelijke weefsel, in de
jaren zeventig beslist geen vanzelfsprekendheid. Van Eyck hield ooit
een toespraak waarin hij zijn bewondering uitsprak over de kleuren van de Dogon, en bij de toehoorders die dag zat de Zwolse
tuinarchitect Pierik. Hij onthield
de fascinatie van Van Eijck voor de
Dogon, en zo komt het dat een
weinig betreden stukje van Zwolle
de sfeer van Mali ademt. „Een paradijsje”, zegt Ineke Eikenaar. Wel
was ze bang voor vandalisme,
maar die angst bleek gelukkig niet
gegrond. Schoonheid schrikt schamelen van geest af.

Jack Nicholson
deze zomer
in Filmtheater

BRIEVEN
Brieven (niet langer dan 200
woorden) richten aan:
de Stentor, Assendorperdijk 7
8012 EG Zwolle
zwolle@destentor.nl

WOZ-waarde
Veel Zwollenaren zullen in het begin van 2011 bezwaar aangetekend
hebben tegen de gemeentelijke
vastgestelde WOZ-waarde van hun
woning. Zelf heb ik per kerende
post, dus royaal binnen ze weken,
bezwaar aangetekend tegen de vastgestelde waarde. Hierop van de ge-

meente een brief ontvangen (1
maart 2011) als bevestiging van het
bezwaar en de termijnen waarbinnen de gemeente zal reageren en
hoe. Maar dan begint het ambtelijke getreuzel. De gemeentelijke termijn van 3 maanden wordt ruimschoots overschreden. ‘Indien 3
maanden niet haalbaar blijkt te
zijn, zal hiervan 2 weken voor het
verstrijken van de termijn een bericht worden toegezonden met de
redenen en...’, meldde de gemeente. Nou, het laat zich raden: van gemeentezijde wordt totaal niets
meer vernomen. Tussentijds schriftelijk kenbaar maken dat termijnen
zijn verstreken en dat je graag een

antwoord tegemoet wilt zien,
komt blijkbaar niet aan.
Het spel ‘burgertje pesten’en lijkt
vooralsnog oneindig te zijn. Ik
vraag mij af, als je als gemeente
zelf termijnen vaststelt waarbinnen je bezwaarschriften zult en
wilt afhandelen, waarom men zich
dan zo a-sociaal gedraagt. Natuurlijk zal er veel bezwaar aangetekend zijn want de gemeentelijke
ontwijkingmarge van 10% is inmiddels niet meer van kracht en daar
zit het probleem voor de gemeente. Maar dit valt in de categorie eigen schuld, dikke bult.
Daar waar in 2008 de huizenprijzen royaal onderuit gingen deed

de gemeente Zwolle er nog een
extra schepje in de plus bovenop
en in 2009 werd een en ander nog
eens dunnetjes over gedaan. Bovendien zijn inhoudelijke grondslagen
niet met de werkelijkheid in overeenstemming.
Inmiddels heb ik gebruik gemaakt
van het recht welke de burger
heeft om een dwangsom wegens
wanprestatie aan de gemeente op
te leggen, maar... Het (wan-)gedrag
van de gemeente Zwolle tot op heden in ogenschouw nemend, vrees
dat we er nog lang niet zijn.
W. Molenkamp
Zwolle
(door redactie ingekort)

ZWOLLE – Deze zomer doet Filmtheater Fraterhuis mee aan het landelijke retrospectief ‘Here’s Jack’
van Filminstituut EYE. Deze terugblikreeks draait rond Jack Nicholson.
Eén van de bekendste films van Nicholson is ‘One flew over the
Cuckoo’s Nest’ over een opstand
in een psychiatrisch ziekenhuis.
Deze klassieker draait vanaf 6 augustus in het Zwolse filmhuis. Omdat het Fraterhuis een grote toeloop verwacht raadt het bezoekers
aan van tevoren te reserveren via
www.filmtheaterfraterhuis.nl. Bezoekers kunnen ook via de website e-tickets kopen en printen.

