
Molenplaats

Park Sonsbeek is het mooiste stadspark van Arnhem, van de provincie Gelderland en
misschien wel van heel Nederland. Met als kers op de taart een karaktervolle
'huiskamer': de Molenplaats. Ze verkopen er de wereldberoemde pannenkoekenmix van
de naastgelegen Witte Watermolen. En de zon schijnt altijd op het bescheiden terras.
Maar donkere wolken pakken zich samen boven het historische gebouw aan de
Zijpendaalseweg.

Al jaren wordt de huiskamer overeind gehouden door vrijwilligers. De laatste twintig
jaar worden ze aangevoerd door Jeroen Voskuilen. Samen met een collega zijn ze de
enige betaalde krachten. Zie de Molenplaats als een herberg, dan is Jeroen de waard.
Een betrokken, ambitieuze en toegankelijke waard. Hij en zijn team zijn een visitekaartje
voor het park, de belendende Burgemeesterswijk en voor de steeds meer groene stad
die Arnhem zo graag wil zijn.

Nu lees ik in De Gelderlander van 3 oktober dat de trotse waard per 1 januari is
ontslagen. Door zijn bestuur, naar het schijnt. Waarom? Dat wordt niet helemaal
duidelijk. Maar zoals wel vaker is er een financieel tekort dat als een molensteen om de
nek van dit unieke bezoekerscentrum hangt.

Waarom moet hij toch weg? Het bestaat niet dat Jeroen Voskuilen geen goede waard is.
Want vraag het de vrijwilligers, vraag het de molenaar en de parkwachter, vraag het de
bezoekers: zonder Jeroen Voskuilen is er geen Molenplaats. Hij geeft onderdak aan
mooie initiatieven voor Arnhemmers: de Historische Herberg, het Sprookjesfestival, de
Natuurwerkdag, wandelingen met een gids en hij opende ook weer de deuren van de
Belvedère. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Arnhem verliest een trotse waard en niemand weet waarom. Het is niet alleen jammer,
maar voor mij als regelmatige bezoeker en medeoprichter van de Historische Herberg
onbegrijpelijk. De Watermolen zal zeker en vast blijven bestaan, als een van de pareltjes
van de stad. Maar de nieuwe beheerder zal flink aan de bak moeten om de huiskamer
van Sonsbeek weer zo in te richten dat ik me er thuis zal voelen.
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Ik ga de oude waard missen. Hoe betrokken kun je zijn bij een stad als Arnhem? En dan
te bedenken dat hij niet eens uit Arnhem komt.


