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Timothy Dike (19) uit Oe-
kraïne studeert communi-
catie aan de HAN in Arn-

hem.  Vorig jaar deed hij een ict-
studie in Eindhoven, maar dat be-
viel niet. ,,Ik wil iets socialers
doen, met mensen.’’ Een studie in
zijn geboortestad Kiev zag hij niet
zitten. ,,Mijn vader ging van Nige-
ria naar Kiev om daar te studeren.
De universiteiten waren er toen
goed. Nu is het systeem corrupt. Je

kunt je examenuitslag kopen. Dat
wil ik niet, ik wil echte kennis op-
doen en echte cijfers halen.
Daarom studeer ik hier.’’

Met verjaardagen en feestdagen
gaat Dike terug naar Kiev. Hij
vindt het fijn om zijn vrienden en
familie te zien, maar hoopt na zijn
studie toch in Nederland aan het
werk te komen. ,,Ik woon met een
groep internationale studenten.
We hebben het heel leuk.’’

Niet studeren in Kiev

MENSEN IN ARNHEM

▲ Timothy Dike
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Hotel Erg Leuk in Velp wordt de
laatste dagen op Facebook
overstelpt met slechte recen-
sies en scheldkanonnades. Niet
vanwege het slechte eten of
vuile lakens, maar naar aanlei-
ding van een uit de hand gelo-
pen ruzie op straat.

Eric van der Vegt
Velp

Wat zich maandagavond precies
heeft afgespeeld in de buurt van het
Velpse hotel, is onduidelijk. Het
vermeende 27-jarige slachtoffer be-
weert dat de hoteleigenaar haar
heeft mishandeld. Op Facebook
toont ze foto’s met haar verwon-
dingen. Verder beschuldigt ze hem
van racisme. Haar bericht heeft een
hetze ontketend tegen het hotel. 

Volgens de politie zijn er twee
versies van de mishandeling en
staan die lijnrecht tegenover elkaar.

,,Beide partijen hebben aangegeven
dat ze aangifte gaan doen. Het is nu
aan ons om uit te zoeken wat er pre-
cies is gebeurd’’, zegt politiewoord-
voerder Frank Brouwer.

Slechte recensies
In de dagen na het incident kreeg
het hotel annex lunchroom en bed
and breakfast karrenvrachten aan
slechte recensies over zich heen. In
honderden reacties wordt de kwa-
liteit van het etablissement met de
grond gelijk gemaakt en worden de
eigenaren uitgescholden.

De eigenaren willen niet reage-
ren. ,,We wachten het strafrechte-
lijk onderzoek netjes af. Wij voelen
er niets voor om met modder te
gooien’’, aldus de eigenaresse.

De politie roept mensen op om
zich niet te laten leiden door de
commotie rond deze kwestie.  

De 27-jarige vrouw was niet be-
reikbaar voor een reactie.

Scheldkanonnades voor
Hotel Erg Leuk in Velp
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Komend najaar moeten er twee
mogelijke sporen liggen voor
het Roermondsplein in Arnhem.
Met die opdracht stuurt de ge-
meenteraad wethouder Van der
Zee de zomervakantie in.

Marco Bouman 
Arnhem

Roeland van der Zee moet voor de
raad twee plannen naast elkaar
leggen. Het ene is er al geruime
tijd: het idee voor een groene cre-
atieve corridor tussen de binnen-
stad en kunsthogeschool ArtEZ en
Museum Arnhem. Architectuur-
centrum CASA krijgt er een pavil-

joen, er komt een skatebaan en
voor dat alles moet het kunstwerk
Blauwe golven van Peter  Struycken
wijken.

In het tweede spoor dat Van der
Zee van de gemeenteraad moet
gaan uitwerken, blijft de Blauwe
golven behouden en wordt geld ge-
reserveerd voor onderhoud. Voor
CASA en ‘urban sports’ is ook in
dat voorstel plaats, net als voor het
toevoegen van parkeerplekken. De
Arnhemse raad, die al meer dan
een jaar worstelt met het dossier,
wil meer informatie over de ruim-
telijke en financiële gevolgen van
de beide scenario’s. Dat moet hel-
pen om direct na de zomer snel

een besluit te nemen over de toe-
komst van het gebied aan de voet
van de Nelson Mandelabrug.

Alleen D66, SP, CDA en Partij
voor de Dieren stemden tegen. De
eerste drie omdat zij voort willen
met het plan ‘Creatieve Corridor’,
de PvdD omdat die in geen van
beide ideeën brood ziet. Volgens
de SP is sprake van ‘Arnhemse
Ziekte’, een gebrek aan wilskracht
om gemaakte plannen door te zet-
ten.

De ideeën voor het Roermonds-
plein zijn omstreden. De afgelo-
pen maanden is een krachtige
lobby gevoerd voor zowel behoud
als afbraak van de Blauwe golven.

Wethouder moet plannen maken
mét en zonder de ‘Blauwe golven’

Martin Pieterse
Arnhem

O
nderzoek. In 2018
gaat beeldende
kunst over onder-
zoek. Kunst is niet
langer een vorm van

zelfgenoegzame zelfexpressie.
Kunst wordt steeds meer een
beeldend antwoord op dwin-
gende vragen. Dat maakt de hui-
dige eindexamenexpositie van
ArtEZ in Arnhem des te interes-
santer. Een leuke presentatie, die
nog tot en met aanstaande zon-
dag 8 juli te zien is.

In het gebouw aan de Oude
Kraan exposeren afgestudeerden
van de afdeling Base for Experi-
ment Art & Research, kortweg
‘BEAR’. In de ronkende Engelse
naam staat nadrukkelijk het
woord ‘experiment’. BEAR is
enige jaren geleden gestart als
studeersysteem dat anders moest
zijn dan de oude afdeling Vrije
Kunst. 

Constante sturing
Vroeger modderden studenten
soms maar een beetje aan, af en
toe bijgestuurd door de docenten.
Tegenwoordig zorgt een vaste
mentor voor constante sturing. Er
is niets vrijblijvend. 

Voordat je iets maakt, moet je
als student eerst weten waaróm
je het zou moeten maken. Dat zie
je aan het eindresultaat. Elk werk
op de eindexamenexpositie gaat
ergens over. 

Zo onderzoekt Karlijn Janssen
de absolute stilte van de natuur,
waarin zijzelf als kunstenaar naar
believen met een muisklik aan-
of afwezig is. Haar foto’s en vi-
deo’s zijn in hun verstilling bijna
romantisch.

De levende, ademende natuur
keert geregeld terug als thema.
Ruben Planting laat een vlaggen-
mast zachtjes op en neer gaan,
alsof de mast ademt. 

Chantal van Lieshout verwerkt
natuurfoto’s tot een soort kunst-
matige rotsen, waarin de foto’s als
in verkalkte steenlagen verstopt
zitten. 

En Rikke ter Horst maakte een
opstelling met witte stof, levend
gras, condenspompen en zonne-

Kunst wordt weer 
Toekomstige
vormgevers
geven antwoorden
op vragen. De
zoveelste lamp van
afvalplastic is
voorgoed verleden
tijd.

▲ Overzicht van enkele werken
op de eindexamenexpositie van
de ArtEZ-studenten BEAR en
Product Design. 
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ARTEZ EINDEXAMENEXPOSITIE
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Een 20-jarige motorrijder uit
Arnhem is gisterochtend ernstig
gewond geraakt bij een ongeval
op de snelweg A15 bij Echteld.
Volgens een politiewoordvoer-
der botste de man door nog on-
bekende oorzaak tegen een
vrachtwagen.
Het ongeval gebeurde gisteren
kort na 08.30 uur ter hoogte van
de afrit Echteld in de richting
Tiel en Gorinchem.
De hulpdiensten rukten massaal
uit, de traumahelikopter landde
op de snelweg. 
Het slachtoffer is met onbe-
kende verwondingen naar het
ziekenhuis gebracht.

ECHTELD

Arnhemse motorrijder 
gewond bij ongeval A15 

Kinderen kunnen woensdag deel-
nemen aan verschillende activitei-
ten bij de KasteelKidsClub van
Kasteel Rosendael. De club zit in
het Beleef!souterrain van het kas-
teel. Bij de middag, die om 14.00
uur begint, kunnen kinderen mee-
doen aan onder meer spelletjes,
een speurtocht en knutselprojec-
ten. Ook kan ter plaatse worden
aangemeld voor rondleidingen
door het kasteel, deze worden ge-
houden tussen 11.30 en 16.00 uur.
Deelname aan de speeldag kost
9,50 euro voor volwassenen, kin-
deren betalen 8,25 euro, hier zit
entree bij inbegrepen. Reserveren
is niet nodig.

ROZENDAAL

Middag voor kinderen 
bij Kasteel Rosendael

Bij het Monchyplein in Arnhem
zijn gisteravond een scooter en
een stadsbus op elkaar gebotst.
De scooterrijdster en een pas-
sagier raakten daarbij gewond.
Het ongeluk gebeurde op een
oversteekplaats voor fietsers.
Het slachtoffer op de scooter,
een man, is door hulpverleners
gestabiliseerd en per ambulance
naar een ziekenhuis gebracht.
De lijnbus zat vol met passa-
giers. Die ging vol op de rem
toen het ongeluk gebeurde,
waardoor een vrouw ten val
kwam. Zij is met spoed door een
ambulance naar een ziekenhuis
vervoerd. 

ARNHEM

Gewonden bij botsing
scooter en stadsbus 

ARNHEM In de bossen aan de Deelenseweg in Arnhem is gister-
morgen brand ontstaan op een stuk van 100 bij 100 meter. Wande-
laars tipten de brandweer, die had het vuur snel onder controle. Er
is vooral droog gras verloren gegaan. FOTO TOM HUYSMAN/ PERSBUREAU HEITINK

BOSBRAND

banken, om de blekende werking
van de ouderwetse bleek experi-
menteel na te bootsen.

Hippe tafeltjes
De onderzoekende houding be-
perkt zich niet alleen tot de vrije
kunststudenten van BEAR. De af-
deling Product Design houdt zich
bijvoorbeeld al lang niet meer be-
zig met hippe tafeltjes en de zo-
veelste lamp van afvalplastic. De
toekomstige vormgevers ant-

woorden letterlijk op vragen. Niet
alleen op esthetische vragen,
maar ook op vragen over ernstige
globale problemen. 
Zoals Max Dijkstra, die onder-

waterbouwsels bedacht die het
afsterven van koraalriffen moeten
helpen tegengaan, en die schuil-
plaatsen verschaffen voor vissen.
Dijkstra stapelde modellen van
zijn betonnen elementen op de
bodem van een aquarium met
guppy’s. 

Kijk, daar gaan we heen. Zo ziet
het er uit. Niks vrijblijvend en es-
thetisch: de creativiteit gaat wel-
gemoed de uitdagingen van de
wereld aan. Kijk, zo wordt kunst
weer leuk en zinvol. 

n Eindexamenexposities ArtEZ,
tot en met zondag 8 juli, Oude
Kraan 26 en Onderlangs 9 in Arn-
hem. Donderdag en vrijdag 10.30
tot 20.30 uur, zaterdag en zondag
11.00 tot 17.00 uur.

 leuk en zinvol
Man met Unox-muts
herinnert zich niets
van aanrandingen
,,Ik weet er zelf niets meer van”,
mompelde een 26-jarige Arn-
hemmer gisteren bij herhaling in
de rechtbank terwijl hij steeds
zijn hand voor zijn mond hield.

Arnhem

Vermoedelijk verkeerde hij al een
jaar achter elkaar steeds in meer of
mindere mate in een psychose. Vol-
gens het Openbaar Ministerie was
hij degene die afgelopen december
met een Unox-muts, donkere jas en
sjaal met blokjes bij willekeurige
huizen in Arnhem aanbelde, onge-
vraagd binnendrong en vrouwen
overrompelde.
De man stond gisteren voor de

rechtbank in Arnhem terecht voor
drie keer huisvredebreuk, met in
één geval ook een mishandeling en
in een ander geval ook een aanran-
ding. De officier van justitie eiste
een jaar opname in een psychia-
trisch ziekenhuis, omdat de man
volgens deskundigen geheel ontoe-
rekeningsvatbaar is wegens schizo-
frenie.
Op 22 december belde een fami-

lie de politie dat zij een man met
een Unox-muts vasthield in een
huis aan de Broekstraat. De moeder
had opengedaan, waarop hij par-

does naar binnen stapte en naar de
woonkamer liep. Daar waren echter
kinderen en kleinkinderen van de
vrouw. Zij hielden hem vast en le-
verden hem uit aan de politie, die
even later kwam. De man was al
twee keer eerder bij het huis langs
geweest volgens de moeder.
Op 30 december verscheen in de

Rappardstraat een indringer met
hetzelfde signalement. Twee vrien-
dinnen deden de deur open. Een
van hen, op visite bij de ander, werd
aangevallen en naar de keel gevlo-
gen, waarbij zij twee ribben
kneusde, een knieband verrekte en
striemen in haar nek kreeg. Zij kon
de woonkamer in vluchten achter
de bewoonster aan, waarna zij de
deur samen dicht bleven drukken,
terwijl de man riep dat ze hem erin
moesten laten. 
Nog dezelfde avond werd in de

Emmastraat een vrouw die open
deed onmiddellijk bij haar borsten
vastgepakt door een man die ‘neu-
ken’ riep. Toen zij de indringer een
duw gaf, ging hij weg richting de
Johan de Wittlaan. Volgens de offi-
cier zijn er in heel 2017 veel meer in-
cidenten geweest waarbij de man
in beeld komt, allemaal met verge-
lijkbare werkwijze. De rechtbank
doet uitspraak op 18 juli.

ARNHEM De huisartsenpost aan
de Mr. D.U. Stikkerstraat in Arn-
hem-Zuid is sinds het begin van de
maand op een tweede telefoon-
nummer bereikbaar. Het eerste te-
lefoonnummer, een 0900-num-
mer, bleek voor veel mensen met
een mobiele telefoon onbereikbaar. 
,,Sommige werkgevers blokkeren
0900-nummers”, vertelt een
woordvoerder van de huisartsen-
post. ,,Toen we dit te horen kregen,
hebben we een tweede verbinding
geregeld. Vandaar dat we sinds be-
gin juli ook bereikbaar zijn op een
vast netnummer.’’

Het 026-nummer moet een dezer
dagen op de website van de huisart-
senpost verschijnen. ,,Het komt on-
der het huidige telefoonnummer te
staan.’’
Ondanks de beperkte bereikbaar-
heid heeft het 0900-nummer vol-
gens de woordvoerder ook voorde-
len. ,,In geval van een storing gaat
automatisch een bandje draaien als
vangnet. Het nieuwe netnummer
heeft dat niet.” Beide nummers
worden met dezelfde huisartsen-
post verbonden. Ook de kosten zijn
gelijk.  Providers mogen niets ex-
tra’s meer rekenen. 

Huisartsenpost heeft nu
ook een vast netnummer


