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Arnhem zette
de schouders
eronder
Een fotoboek op groot formaat toont
Arnhem in de optimistische
wederopbouwperiode.
door Piet Venhuizen

M

annen in pak, stropdas om, peuk in de
mondhoek. Zo stond
je in de jaren vijftig
op de tribune van stadion
Nieuw-Monnikenhuize in Arnhem. Voetbalrellen? Dat woord
moest nog worden uitgevonden.
Arnhem 1950-1960, beelden van
een stad tussen ooit en nu, dat is de
titel van een fotoboek over Arnhem in de periode van de wederopbouw, dat zondag wordt gepresenteerd. Het laat Arnhem zien in
een eensgezinde periode, toen de
schouders eronder moesten: de
stad was deels verwoest door oorlogsgeweld, nu moesten de Arn-

hemmers weer aan het werk om
iets van hun leven en hun woonplaats te maken.
Over diezelfde periode verscheen in 2005 Arnhem na de oorlog van
Guus Jeurissen en Ronald Wientjes. De belangstelling voor deze cruciale fase in de stadsgeschiedenis is nadien alleen maar groter
geworden. Het nieuwe boek laat
op groot formaat in 160 foto’s zien
hoeveel nieuws tot stand kwam.
De jaren vijftig waren sober van
karakter en De Bom kon vallen.
Maar in Arnhem gingen de handen uit de mouwen. De stad werd
herbouwd, nieuwe wijken, bedrijven en evenementen kwamen.

Uitgeverij BnM uit Druten gaf
eerder al een boek uit over de jaren vijftig in Nijmegen; Arnhem
mocht niet achterblijven. In het
Gelders Archief bleken veel foto’s
beschikbaar, met name van de fotografen Dick Renes, Wim Steffen
en Wim Jaquet. Ad Lansink,
oud-Kamerlid voor het CDA én
oud-Arnhemmer, toonde zich bereid begeleidende teksten te schrijven. Zondag wordt het boek ten

Arnhem vond zich in de jaren vijftig opnieuw uit
doop gehouden in boekhandel
Het Colofon aan de Bakkerstraat
56 in Arnhem. De bijeenkomst begint om drie uur.

‘Arnhem 1950-1960, beelden van een
stad tussen ooit en nu’, teksten Ad
Lansink, samenstelling Gerrit Middelbeek. Uitgeverij BnM, 25 euro, paperback, 150 pagina’s, ISBN
9789089470690.
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! De Arnhemse Rijnbrug, die toen nog niet John Frostbrug heette, kreeg omstreeks 1960 verbeterde fietspaden. Dit leidde in het begin tot flinke opstoppingen. foto Onbekende fotograaf

! De Sonsbeek Beeldenexpositie, die in 2016 opnieuw de stad aandoet, was
op deze zonnige dag in 1955 kennelijk vooral in trek bij vrouwen. foto Wim

Arnhem kreeg na de
oorlog een relatief
klein station dat niet
veel bewondering
oogstte. Toch bleef het
circa zestig jaar staan.
Op de foto de stationsrestauratie in 1952.

Steffen

!

foto Dick Renes

! Mannen (en jongens) in pak, stropdas om, peuk in de mondhoek. Supporters in het Arnhemse stadion Nieuw Monnikenhuize aan de Rosendaalseweg
omstreeks 1960. foto Wim Steffen

Foto links: Drukte op
de Velperweg omstreeks 1955. Het verkeer moet wachten totdat het de onderdoorgang bij station Velperpoort in kon. De foto is
gemaakt vanaf het station. foto Wim Steffen

!

Foto rechts: Het gieten van tinblokken uit
een grote gietklok bij
het bedrijf Billiton, Hollandsche Metallurgische Bedrijven, aan de
Westervoortsedijk in
1949. foto Dick Renes

!

