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Introductie

Voor je ligt het eerste printmagazine van WZINE en dat mag best 
gevierd worden! Het is een hele prestatie om zonder maar enige 
ervaring een eigen Glossy uit te brengen.

Toen Willemeen begin maart haar openbare activiteiten 
noodgedwongen moest stilzetten vanwege COVID-19, hadden we 
twee problemen. De podiumactiviteiten stopten en 80 vrijwilligers 
kwamen stil te zitten. Dan moet je dus iets anders verzinnen.

Marjolein Regterschot nam contact met mij op om onze 
maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, voorstelprofi elen van nieuwe 
vrijwilligers en mededelingen vaker uit te brengen. We kwamen 
gelijk op de gedachte om het ambitieuzer aan te pakken: Willemeen 
heeft een eigen Glossy nodig, ‘underground-poppodium’ Willemeen 
krijgt haar eigen ‘LINDA’.

Met een kleine redactie bestaande uit vrijwilligers Lucas de Jong, 
Mees van Druenen, Daisy Koenders, Marjolein Regterschot en mijzelf 
als beroepskracht hebben we de eerste magazines uitgegeven. Deze 
waren puur voor onze vrijwilligers. Vanaf nummer drie gingen we 
openbaar online.

Hoe het was om een magazine van rond de 30 pagina’s uit te 
brengen? Het was alsof de trein eraan kwam en de rails lagen er nog 
niet… Maar ik ben supertrots op de redactie dat het elke keer toch 
gelukt is met behulp van bijdrage van vrijwilligers in de columns, 
oproepen en het maken van tekeningen, gedichten en foto’s.

Inmiddels hebben we maar liefst tien magazines uitgebracht. In 
lockdown, in gedeeltelijke lockdown, op volle touren en af en toe 
wat rustiger aan, WZINE ging door. Videobellen met de redactie, 
coronaproof interviews organiseren op 1,5 meter afstand, en dat 
allemaal naast dat de redactie zich ook op andere dingen moest 
concentreren zoals privé, werk of studie.

We brengen WZINE regelmatig uit. Geniet van deze best-off op 
papier en dank voor het lezen en support. 

Namens de hele redactie, veel leesplezier en tot snel.

Oscar Budding
Beroepskracht Willemeen

Redactie WZINE
Oscar Budding
Mees van Druenen
Lucas de Jong
Daisy Koenders
Marjolein Regterschot

Willemeen
Willemsplein 1
6811 KA Arnhem
info@willemeen.nl
+31(0)26-4426021

�       willemeen
�        willemeen_arnhem
www.willemeen.nl

Met dank aan
Alle vrijwilligers van Willemeen 
die een bijdrage hebben geleverd 
aan WZINE. Stichting Rijnstad, 
Gemeente Arnhem en Jongin 
Arnhem.
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Op een zonnige vrijdagmiddag spreken we met 
een dame die al jaren lang belangrijk werk voor 
Willemeen doet. Ze is bij ons een wekelijkse gast. 
Deze dame heet Anouk Pauwels en is actief bij 
Willemeen voor de promotie van concerten. 

Anouk Pauwels
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Anouk brengt al 14 jaar voor Willemeen en andere organisaties 
in Arnhem posters en flyers rond. Praktisch iedere dag is zij 
door heel Arnhem te spotten met het ophangen van posters 
en het neerleggen van flyers. Per dag bezoekt ze wel 30 
‘promotieplekken’. Anouk vertelt dat ze het leukste beroep van 
iedereen heeft. Het meeste plezier aan het promotiewerk haalt 
ze uit het onderweg zijn en mensen ontmoeten. Ze vindt het fijn 
om betrokken te zijn bij veel verschillende organisaties, festivals 
en concerten. 
 
Niet alleen in Arnhem
Anouk is niet alleen in Arnhem te vinden met haar 
promotiewerk. Soms is ze ook in Amsterdam en Rotterdam 
evenementen aan het promoten. Het ene evenement heeft een 
bredere reikwijdte dan de andere. Maar hoe is Anouk eigenlijk 
zo ver gekomen om voor verschillende organisaties posters en 
flyers op te hangen? 

14 jaar geleden raakte Anouk geïnspireerd door een kraampje 
in Arnhem waar een poster hing die haar niet zo beviel. ‘’Wat 
een lelijke poster, dat moet anders’’, dacht ze. Als het om 
posters gaat is ze nogal kritisch en direct. De poster was niet 
duidelijk. Toen Anouk hierover een opmerking maakte bij het 
kraampje, werd er gevraagd of ze niet met de organisatie wilde 
meedenken over het uiterlijk en de vormgeving van de posters 
en flyers. ‘’Binnen een uur had ik het klusje te pakken.’’ In de 
loop der tijd hebben andere organisaties Anouk ontdekt in haar 
vindingrijkheid, creativiteit, betrokkenheid en natuurlijk haar 
enthousiasme. We lopen verder naar het centraal station waar 
het VVV-kantoor zit. Anouk geeft aan dat ze bij Willemeen twee 

prachtige grote ramen heeft om posters op te hangen. Echt een 
unieke plek. Bij de Huiskamer in het VVV-kantoor wijst ze mij 
twee kliklijsten aan een grote betonnen pilaar. Die heeft ze van 
Museum Arnhem gekregen. Deze plekken en een lange tafel in 
de Huiskamer heeft ze tot haar beschikking om posters op te 
hangen of flyers neer te leggen. Volgens haar is dit dé ideale 
promotieplek omdat het op het station komen en gaan is van 
mensen die hier langs wandelen. Anouk vertelt mij haar gouden 
tip; posters op zithoogte hangen. ”Zo kunnen mensen die 
bijvoorbeeld in een kroeg zitten de poster goed zien”. 

Willemeen 
Als ik haar vraag wat ze bij Willemeen voor een werkzaamheden 
doet, geeft ze aan dat ze allereerst vol enthousiasme is dat 
Willemeen bestaat en blijft bestaan. “Elke keer als ik hier 
langsrijd denk ik “hoera, hoera, hoera”, ook al klinkt dat 
misschien overdreven’’. Wat ze zo bijzonder aan Willemeen vindt? 
“De sfeer is altijd goed als ik hier ben, op wat voor een moment 
dan ook.” Ook de betrokkenheid en de samenwerking binnen 
Willemeen vind ze bijzonder. Onze kookkunsten zijn haar ook 
niet ontgaan. “Er wordt hier heerlijk gekookt”. Als bezoeker is 
Anouk eveneens regelmatig in Willemeen te vinden. Als ik haar 
vraag naar haar favoriete muziekgenre geeft ze aan dat ze houdt 
van Rock of Rock-’n-roll muziek. Dit draagt ze ook uit door een 
prachtig paars T-shirt te dragen van The Rolling Stones. 
 
De coronacrisis
Tijdens de coronacrisis heeft Anouk helaas niet zoveel posters 
rond te brengen. Ze besteedt haar tijd nu aan het helpen van 
mensen in de tuin en houdt soms de wacht bij de werf bij 

de stadsblokken om te kijken of er niets vernield wordt. Ook 
loopt ze graag met een hond die ze voor iemand uitlaat. Echt 
een betrokken Arnhemmer. Anouk heeft ook in het verleden 
in Groningen een opleiding gedaan om etalages in te richten. 
Ze is cum laude afgestudeerd van deze opleiding tot etaleuse. 
Dit werk deed je binnen en dat vond ze minder. Ze is nou 
eenmaal een buitenmens. Ze komt oorspronkelijk uit de 
omgeving Drenthe maar woont al ruim 20 jaar in Arnhem. ‘’Ik 
voel me best wel een Arnhems meisje en ik zou ook niet meer 
willen verhuizen.’’ Omdat ze dan de mooie natuur waar ze als 
buitenmens zo van houdt, moet gaan missen.
 
Over de vraag wat maakt een poster tot een goede poster hoeft 
ze niet lang na te denken. “De mooiste poster is een duidelijke 
poster! Eentje die goed leesbaar is en duidelijke informatie 
heeft. Waar is het, wanneer is het, hoeveel kost het, leeftijdgrens, 
enzovoort” Anouk geeft nog steeds tips aan organisaties over de 
vormgeving van posters. “Hierbij leg ik de lat hoog’”, geeft ze aan. 
“De duidelijkheid van een poster is belangrijker dan een mooi 
figuur op de poster”. 

Het Circustheater
Eenmaal bij café Dudok aangekomen wil Anouk mij graag iets 
vertellen over het Circustheater. Het is een festival door heel 
Arnhem heen. Helaas gaat dit festival dit jaar niet door maar de 
flyer voor 2021 is er al en er wordt ook al promotie voor gedaan. 
Anouk loopt het café binnen om een heel bijzonder promotie 
item te pakken.

Na een aantal minuten komt ze naar buiten met een blauw 
karretje en haalt daaruit een grote grijze zak en een soort 
ventilator. Met een lang oranje elektriciteitssnoer loopt Anouk 
café Dudok weer binnen om het snoer aan een stekkerdoos aan 
te sluiten. De ventilator begint met blazen en er ontstaat een 
grote opblaasolifant. Omdat het festival dit jaar niet door kan 
gaan heeft de organisatie besloten om een grote opblaasolifant 
neer te zetten om toch een beetje een sprookjessfeer te 
creëren in Arnhem. Het imposante opblaasdier zet Anouk bijna 
elke avond bij Dudok op. De olifant is dé mascotte van het 
Circustheater. Vol trots kijkt ze naar de opblaasjumbo.

Als ik haar als laatste vraag hoeveel posters ze heeft 
rondgebracht in haar nu al 14 jaar durende promotie carrière,  
geeft ze me een rekensom. “750 in de maand keer 12 keer 14”.  
Dat zijn 126.000 posters! 
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Bellen boven Arnhem

Jongerencentrum Willemeen maakt zichtbaar dat zij denkt 
aan jongeren uit Arnhem die, om welke reden dan ook, nu in 
isolement leven. Dit doen wij door zeepbellen boven Arnhem te 
laten zweven.

8% van de jongeren is chronisch eenzaam en 50% van de jongeren heeft 
gevoelens van ‘tijdelijke eenzaamheid’. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. 
Je ervaart een gemis aan hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt 
minder contact met andere mensen dan je wenst. Het is ook een persoonlijke 
ervaring. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal 
netwerk nodig dan de ander. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je 
eenzaam voelt. Dit maakt eenzaamheid moeilijk in te schatten, dat is iets wat je 
alleen zelf kunt doen. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam en in veel gevallen 
verdwijnt het weer vanzelf als je beter in je vel zit. Het is vooral een probleem 
voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Eenzaamheid is niet hetzelfde 
als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Wanneer iemand geen of nauwelijks 
sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.
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Wie zijn de eenzame jongeren?
De eenzame jongeren zijn jongeren die met een beetje geluk wel een netwerk 
hebben (werk, school, hobby of nemen deel aan een geloofsgroep). Deze groep 
lukt het niet om buiten dit netwerk persoonlijke contacten aan te gaan. Vaak 
hebben zij ook te maken met drempels als financiën, geestelijke gezondheid, zijn 
ze mantelzorger of komen ze uit een andere cultuur en hebben ze te maken met 
taalbarrière. Of hebben ze een diagnose die terug te vinden is in de DSM 5 of 
een andere (lichamelijke) handicap.

Wat doet Willemeen?
Willemeen probeert zoveel en zo breed mogelijk te programmeren. Waarbij 
wij ons niet specifiek richten op onzichtbare jongeren maar wij jongeren alle 
mogelijkheid geven om onderdeel te zijn van Willemeen als subcultureel 
jongerenplatform. Wij zoeken aansluiting bij de belevingswereld van jongeren 
en wij zorgen ervoor dat jongeren zich kunnen aansluiten bij de belevingswereld 
van anderen. Wij kijken naar de persoon en naar de groep waarin de persoon 
zich beweegt. Waar mogelijk zetten wij het individu in zijn kracht om zo de 
groep sterker te maken. Verder zetten wij ons netwerk in en ook open voor de 
jongeren.

De coronacrisis
We merken dat de coronacrisis invloed heeft op de eenzaamheid van jongeren. 
Jongeren zijn onzeker over de toekomst en geven aan het contact met andere 
mensen te missen. Sommige maken weloverwogen de keuze om minder sociale 
contacten aan te gaan omdat ze de zorg voor een kwetsbaar persoon hebben. 
Anderen gaan mee in diverse berichtgevingen op sociale media en komen in een 
mediabubbel terecht.

Naast de bellen boven Arnhem, wat heeft plaatsgevonden in de eerste lockdown, 
zijn er een aantal online activiteiten georganiseerd. Daarnaast hebben we ook 
met jongeren op zelfgekozen locaties afgesproken en gaan we op wandeltocht 
met jongeren. Willemeen stelt ruimte beschikbaar aan jongeren om met in 
achtneming van de coronaregels, kleinschalige activiteiten te organiseren. Er is 
aandacht voor de eenzame jongere op sociale media, we hebben onze eigen 
podcast, een (online) magazine (WZINE) en er is een tv-kanaal, WillemeenTV 
(WTV) opgericht. Er is contact met Mantalzorg Vrijwillige Thuiszorg Arnhem en 
er zijn stagiaires bezig met projecten waarin ze jongeren betrekken. Daarnaast 
is er een Tai-Chi docent die soms extra plekken heeft waarbij jongeren kunnen 
aansluiten en noem zo maar op.

Wat kan ik aan eenzaamheid doen?
Mocht je jezelf eenzaam voelen, ga dan goed bij jezelf te rade, en vlieg het op 
een positieve manier aan. Laat weten aan andere mensen dat jij jezelf eenzaam 
voelt. Er zijn een aantal Facebook-pagina’s waarvan je lid kunt worden. Zoek 
mensen op met gezamenlijke interesses. Er is veel te toen, het enige wat je 
niet moet doen is blijven zitten met je eenzaamheid. En dat is ook meteen de 
allergrootste uitdaging: jezelf in beweging krijgen. Het jongerenwerk helpt je 
daar graag bij. Maar dan moet jij wel contact met ons opnemen. Je kunt ook 
contact opnemen met je huisarts, met het wijkteam of met iemand waar jij je 
veilig bij voelt. Heb je zorgen om iemand? Vraag dan aan die persoon hoe het 
ermee gaat. Klinkt best eng, maar dat is vaak de allereerste stap!
 

Willemeen:   026 44 26 021
Jongerenwerk:  jasper@willemeen.nl
     oscar@willemeen.nl
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Vrijwilliger Maarten Vermeulen werkt als Coördinerend  
Begeleider in een gezinsvervangend tehuis voor 

verstandelijk gehandicapten.

Rare tijden | 24 maart 2020
Het zijn rare tijden. Zoals sommigen van jullie misschien weten, 
werk ik als Coördinerend Begeleider in een gezinsvervangend 
tehuis voor verstandelijk gehandicapten. De doelgroep waar ik 
mee werk, zijn licht verstandelijk gehandicapten, dat betekent 
heel simpel gezegd dat deze mensen functioneren, zowel 
cognitief als emotioneel, tussen de 5 en 8 jaar. Vorige week is 
onze locatie al ‘op slot’ gegaan, wat betekent dat de bewoners 
niet naar buiten mogen voor boodschappen en geen bezoek 
mogen ontvangen.

Hoe leg je een verstandelijk gehandicapte uit dat zijn vader, 
moeder, broer of zus die iedere week op bezoek kwam, niet 
meer langs mag komen? Hoe krijg je uitgelegd dat het op dit 
moment het veiligst is om binnen te blijven? Moeilijke vragen 
waar wij dagelijks mee te maken krijgen. Ook de angst zit er 
bij de cliënten goed in. Meerdere malen per dienst krijg ik 
de vraag van de cliënten of zij nu ook doodgaan of dat hun 
familieleden doodgaan. Moeilijke vragen om goed en begrijpelijk 
te beantwoorden tegen misschien wel de meest kwetsbare 
doelgroep.

Jezelf zien te vermaken | 2 april 2020
De bewoners op mijn werk zitten nu al drie weken in lockdown. 
Waar ze eerste week eigenlijk ook stiekem wel een beetje 
leuk vonden, want wie wil er nu niet een weekje vrij, merk je 
in de tweede en derde week dat sommige bewoners toch wel 
wat meer moeite hebben om zichzelf te vermaken. Ze mogen 
tenslotte alleen de deur uit voor een (kleine) wandeling, ze 
mogen niet naar de supermarkt of de drogist. Dus zijn ze 
aangewezen op ons als begeleiding maar ook vooral op zichzelf. 
Wij als locatie krijgen gelukkig nu ondersteuning van 
collega’s die normaliter werken op dagbestedingslocaties die nu 
zijn gesloten. Deze collega’s doen binnenshuis activiteiten samen 
met onze bewoners, zoals armbandjes maken, dromenvangers 

knutselen en nog meer van dat soort dingen. Dat is fijn, want 
mijn eigen werkzaamheden gaan gewoon door, nu er ook nog 
eens op iedere moment van de dag 24 bewoners thuis zijn die 
allemaal begeleid moeten worden, heb ik nu al weken veel meer 
werk dan ik eigenlijk aan kan. Dus de ondersteuning is fijn.

Zelf ben ik zo brutaal om af en toe wat vaste werkzaamheden 
aan de kant te schuiven en om wat leuks te doen met de 
bewoners. Vorige week heb ik een bingo georganiseerd en 
dat was een groot succes. Een andere collega heeft in onze 
gemeenschappelijke woonkamer een tafel ingedeeld met 
spelletjes, knutselspullen, dvd’s en nog meer spullen die onze 
bewoners gewoon mogen pakken om iets leuks mee te doen. 

Ook hebben we een Chromecast aangeschaft zodat we samen 
met de bewoners naar Disney+ kunnen kijken en zijn er 
mensen die af en toe reageren op een aantal advertenties 
die we via Facebook hebben lopen om spelletjes of puzzels 
langs te brengen! Het is soms lastig, maar met dit soort kleine 
initiatieven weten we de verveling op mijn werk te verslaan!

Angst | 7 april 2020
De bewoners zijn niet de enige bij wie de angst er goed in zit. 
Ik merk dat het er bij collega’s ook langzaam insluipt. Ook bij 
mijzelf. Ik heb collega’s die zelf ook al op leeftijd zijn en bang 
zijn omdat zij een verhoogd risico lopen op complicaties. Verder 
heb ik veel jonge collega’s van mijn leeftijd bij wie de angst 
aanwezig is om het zelf op te lopen zonder te het te weten en op 
die manier onze bewoners te besmetten. Dat is een angst die ik 
deel met hen. Ik doe naast werken helemaal niks dan thuiszitten 
en wandelen in het bos dat naast mijn huis ligt. Ik spreek niet 
meer af met mijn vrienden en repeteer niet meer met de band. 
Niet omdat ik bang ben zelf ziek te worden, maar omdat ik het 
verschrikkelijk vind als ik een bewoner besmet doordat ik het 
virus bij mij draag. 
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De doelgroep waar ik mee werk wordt omschreven als de oudere, 
vitale bewoner, ze hebben dus geen intensieve zorg nodig, maar 
zijn wel allemaal op leeftijd, en vaak spelen bij mensen op 
leeftijd ook andere aandoeningen of kwaaltjes, zoals een zwak 
hart of slechte longen. De mensen bij wie je van tevoren al weet 
dat ze het virus niet zullen overleven. 

Daarom snap ik de angst van mijn collega’s ook zo goed, één 
verkeerde beslissing kan fatale gevolgen hebben. Ik lees dan 
ook met grote verbazing in de krant dat er nog steeds jongeren 
zijn die ‘schijt-aan-corona-feesten’ organiseren. Doe dat gewoon 
niet en heb een beetje respect voor mijn collega’s en de cliënten 
waar ik mee werk! 

Daarom ook hulde aan de Willemeen die, mede door deze 
Glossy, ons allemaal door deze barre tijden probeert te trekken!

Aangename verrassingen | 14 april 2020
Het moeilijkste onderdeel van mijn werk is misschien wel het 
omgaan met de familieleden/belangenbehartigers van de 
cliënten. Zij geven de zorg voor hun naaste uit handen, op goed 
vertrouwen aan zorgprofessionals zoals mijn collega’s. en ik en 
verwachten daar goede zorgen voor terug. Uiteraard doen wij 
ons best om voor iedere cliënt zorg op maat te bieden waarin 
diegene het beste zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. 

Echter, soms verschil je met de belangenbehartigers van de 
cliënten van mening. Zij bekijken het namelijk vanuit hun eigen 
perspectief, die van naaste of familielid, en wij bekijken het 
vanuit het oogpunt als zorgprofessional. Een cliënt die van 
familie verplicht op dieet moet, maar zelf niet wil. Een cliënt die 
verplicht mee moet naar de kerk, maar eigenlijk liever thuisblijft, 
of de cliënt die eigenlijk heel graag verkering wil met iemand 
maar dat wordt verboden door familie. 

Allemaal punten waar je met belangenbehartigers 
mee in discussie gaat, en soms gaat dat niet van harte. 
Belangenbehartigers willen nog wel eens vergeten dat wij niet in 
dienst zijn van de familie, maar van een zorginstelling met een 
eigen visie. Bot gezegd zijn er bepaalde belangenbehartigers die 
ik wel achter het behang kan plakken!

In deze tijden krijgen we veel ondersteuning en hulp van 
mensen die het beste met ons voor hebben. Via advertenties 
op Facebook hebben we al een paar dozen met dvd’s, gipsen 
mallen zodat onze bewoners beeldjes kunnen schilderen en 
kleurboeken mogen ontvangen, vaak van vreemden die wat 
voor de zorg willen doen, geweldig! Deze week is het personeel, 
cliënten en stagiaires verrast door alle belangenbehartigers, die 
ons een paasattentie hebben opgestuurd, fijn dat ook zij elkaar 
opzoeken en ons op deze manier steunen!

Maar ook doen families van bewoners op eigen houtje hun 
bijdrage. Zo hebben we al taart, bloemen en bonbons gekregen, 
op persoonlijke titel van die families. En laten daar nou net een 
paar van die families tussen zitten die goed zouden staan tussen 
de muur en het behang! Het doet mij goed om te zien dat je, ook 
in deze tijden, enorm van mening kan verschillen met elkaar, 
maar je daarnaast nog steeds je waardering voor een ander 
kan laten blijken, ondanks dat je het niet altijd eens bent met 
diegene zijn standpunten! De coronacrisis brengt ons op deze 
manier toch weer een stukje nader tot elkaar, hopelijk merken 
jullie dat allemaal zelf ook in je omgeving.

 

 “In deze tijden krijgen we veel 
ondersteuning en hulp van mensen die 

 het beste met ons voor hebben.”

Verlening | 30 april 2020
Vorige week krijgen we te horen dat de maatregelen met vier 
weken verlengd worden en dat alleen de basisscholen, op 
aangepaste manier, weer open mogen. Dit nieuws was op mijn 
werk wel een domper. Cliënten hadden het al weken over 28 
april, want dan mochten ze weer naar de bingo, konden ze 
hun familie weer in levende lijve zien en mochten ze weer 
aan het werk. Helaas besloot de regering toch anders. Maar 
ja, hoe leg je dat aan de cliënten uit? Misschien een beetje 
kinderachtig, maar de boodschap “het mag (nog) niet van Mark 
Rutte” komt vaak voorbij. In tegenstelling tot het begin van deze 
crisis, zit het chagrijn er bij veel bewoners nu écht in. Ze zijn 
er klaar mee om binnen te moeten blijven. Ook al waarderen 
ze de extra activiteiten. Zo hebben we op Koningsdag een 
spelmiddag met oud-Hollandse spelletjes zoals spijkerpoepen 
en ezeltjeprik georganiseerd. Iedereen wil weer deelnemen aan 
de samenleving, en geef ze eens ongelijk. 

Ook de cliënten die eerst heel blij waren niet te hoeven werken, 
snakken er nu naar. Cliënten letten constant op elkaar en er 
ontstaan vaak kleine ruzietjes, die eigenlijk over niks gaan. Als 
begeleiding ben je dus veel als politieagent aan het spelen. 
Cliënten worden chagrijniger en zijn steeds moeilijker te 
activeren. Ze komen lastiger uit bed of zijn niet voor de televisie 
weg te slaan. Ze worden opstandiger en hebben minder geduld. 
En dat komt voor een groot deel omdat ze het niet begrijpen. En 
omdat ze nu de ervaring hebben dat de maatregelen verlengd 
kunnen worden, zijn ze bij lange na niet zo enthousiast over 19 
mei als dat ze waren over 28 april. Nu heb ik zelf de stille hoop 
dat vanaf 19 mei de verzorgingstehuizen (waar wij ook onder 
vallen) in ieder geval weer bezoek mogen ontvangen, al zal 
dat wel onder strenge voorwaarden gaan. Maar ik denk dat die 
versoepeling de cliënten een beetje verlichting geeft en dat voor 
hen ook, langzaam maar zeker, het einde in zicht is.

Stiekem | 14 mei 2020
Het leuke aan mijn werk is dat ik een soort vader ben voor 
mijn cliënten. Ik geef mijn cliënten en veilig en warm thuis en 
ze komen naar mij toe als ze ergens mee zitten, wanneer ze 
bijvoorbeeld verdrietig zijn of juist heel vrolijk. Ik zorg voor 
rust op de groep en fungeer voor de cliënten als een rots in de 
branding, samen met mijn collega’s. Dat is in essentie hoe je 

mijn vak het beste kan omschrijven. Maar vaders worden ook wel 
eens boos op hun kinderen. En soms weet je dat je boos moet 
worden, terwijl je eigenlijk helemaal niet boos bent maar heel 
goed begrijpt waarom een kind of cliënt iets doet. Zo ook vorige 
week. Twee cliënten waren, stiekem en tegen de afspraken in, 
naar de supermarkt gegaan om een witbrood te kopen (want 
brood met pitjes is natuurlijk hartstikke vies!). Helaas werden 
ze betrapt toen ze terug kwamen door een collega, met het 
brood nogal opzichtig verstopt onder de trui. Hoe goed ik de 
drang van de bewoners begrijp om er even tussenuit te gaan en 
iets lekkers te kopen, het mag niet. Zoals eerder al geschreven 
wonen er op mijn locatie bewoners die, wanneer zij het virus 
oplopen, een kleine kans hebben dat ze het overleven. Toevallig 
was één van die bewoners ook mee gegaan naar de supermarkt. 
Mijn rol als begeleider is dan niet om ze met alle liefde en 
begrip te ontvangen, maar om ze streng toe te spreken en een 
donderpreek te houden. En zo geschiedde. Alleen van binnen 
was ik helemaal niet boos op ze. Ik was vooral bezorgd omdat 
ze niet begrijpen dat de maatregelen er zijn voor hun eigen 
veiligheid en dat het niet als straf bedoeld is. Zo zien zij dat 
natuurlijk wel. Maar goed, het hoort bij mijn werk, om af en toe 
de “bad cop” te spelen, al is dat soms best moeilijk. Want tijdens 
mijn donderpreek maakte een cliënt een opmerking waar ik van 
binnen heel hard om moest lachen en ik had enorm veel moeite 
om in mijn rol te blijven. Ook voor mij is het telkens weer een 
uitdaging om een houding aan te nemen vanuit professioneel 
oogpunt. Maar stiekem is dat ook wel weer leuk, voor mij dan.

HZB’en | 3 juni 2020
Vanaf deze week gaan er mondjesmaat dagbestedingslocaties 
weer open, op aangepaste wijze, en dat betekent dat ook een 
aantal van mijn cliënten weer aan de slag kunnen. Weg uit het 
opgesloten huis waar ze al bijna twaalf weken in zitten. Weer 
afleiding vinden, andere mensen ontmoeten en er op uit gaan. 
Wat gun ik die mensen dat zeg. 

Wat een gekke periode is het ook. Ik heb veel mensen gesproken 
in de afgelopen weken en niemand gaf aan ooit langer dan vier 
weken thuis te hebben gezeten (behalve dan vanwege ziekte). Nu 
hebben veel mensen twaalf weken thuis gezeten. Dat zijn drie 
maanden. Voor sommige van mijn cliënten zakte de moed in de 
schoenen, maar ook bij collega’s. Ik merk aan mijzelf ook dat 
het werk zwaarder wordt. Er valt over minder dingen te praten, 
want er gebeurt niet veel. Ik haal plezier uit mijn werk door 
bewoners een fijn leven te geven en ze te zien genieten. Maar er 
is zo weinig voor ze om van te genieten de laatste weken. Weer 
knutselen, weer een bordspelletje spelen of weer een leuke film 
kijken. Het enthousiasme voor deze activiteiten neemt af bij de 
cliënten en dat begrijp ik. Het voelt voor hen als het een moetje. 

Ik heb in een grijs verleden de opleiding “Veiligheid en 
Vakmanschap” gevolgd, waarin je wordt klaargestoomd voor 
het leger. Na het behalen van die opleiding ben je voor 75% 
militair. Bij Defensie gebruiken ze bepaalde termen, vakjargon, 
die soms heel grappig zijn, soms onnodig stuitend en soms ook 
enorm passend bij een situatie. Als wij op de kazerne waren in 
de periode dat we gedrild werden, moesten we wel eens rondjes 
rennen of gaten graven, zonder doel. “HZB-en” noemden ze dat. 
Een afkorting voor ‘houd ze bezig’. Dit wordt vooral toegepast 
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als je gedrilt wordt, of wanneer er in een periode niet zo veel te 
doen is. Omdat militairen zich anders gaan vervelen en ongein 
gaan uithalen, denk ik. 

Als ik op mijn werk weer aan cliënten aanbied om een potje 
memory te spelen of een rondje te gaan wandelen, wat drie 
maanden geleden echt werd gezien als quality-time tussen 
begeleider en cliënt, voelt het deze dagen steeds meer als “HZB-
en”. Daarom snakken, naast de cliënten, ook de begeleiders weer 
naar de volgende versoepeling van de regels die nog steeds 
gelden voor verzorgingstehuizen.

Ein-de-lijk | 30 juni 2020
Op 1 juli krijgen, na alle voorgaande versoepelingen, de cliënten 
hun vrijheid weer (bijna) helemaal terug. Ze mogen weer 
zelf naar de supermarkt en met de taxi of met het openbaar 
vervoer op bezoek bij een dierbare. Na dit nieuws heerst al 
meer dan een week een jubelstemming op mijn werk. Ein-de-
lijk mogen ze weer hun leven leiden zoals ze dat zelf graag 
willen, zonder zo enorm afhankelijk van ons te zijn. Ze hoeven 
geen boodschappen meer bij ons te bestellen, kunnen weer op 
bezoek bij hun familie en vrienden en mogen weer dagjes uit 
naar bijvoorbeeld de dierentuin of iets drinken op een terrasje.

 

 “Ik heb bewoners die bijna een gat in de 
lucht sprongen en sommigen lieten zelfs 

een traantje omdat ze zó klaar zijn met de 
beperking van hun vrijheid.”

Ik heb bewoners die bijna letterlijk een gat in de lucht sprongen 
en sommigen lieten zelfs een traantje omdat ze zó klaar zijn 
met de beperking van hun vrijheid. Maar na een periode van 
15 weken binnen zitten, zijn sommige bewoners ook onzeker 
geworden. Krijg ik een boete als ik straks in de Albert Heijn 
per ongeluk geen 1,5 meter afstand houd van iemand? Kan ik 
ademen als ik een mondkapje op moet doen voor de taxi? Als 
ik hoest als ik in een restaurant zit, bellen ze dan de ambulance 
voor mij? Allemaal vragen die aan mij gesteld zijn sinds we de 
versoepeling hebben aangekondigd. Anderen vinden het oprecht 
ook spannend om weer naar buiten te gaan na vijftien weken, 
niet vanwege de maatregelen, maar omdat ze al zo lang geen 
boodschappen hebben gedaan. 

De mensen met wie ik werk functioneren vaak op het niveau 
van kinderen tussen de 4-8 jaar, zowel emotioneel als cognitief. 
Ze hebben bijvoorbeeld geen besef van de waarde van geld en 
kunnen niet (goed) rekenen of lezen. Maar, ze hebben wel al 
vijftig jaar levenservaring, dus ze hebben vaak mechanismen 
ingebouwd om goed te functioneren in het openbaar en om te 
maskeren dat ze anders zijn dan ‘normale’ mensen. 
Een voorbeeld: als de meeste bewoners boodschappen doen, 
betalen ze met contant geld. Ze nemen vaak meer dan genoeg 
geld mee naar de supermarkt. Bij het afrekenen houden ze 
hun hand op met daarop het geld en laten ze de cassière het 
geld pakken wat ze moeten betalen. Het wisselgeld stoppen ze 
zonder te controleren (want ze kunnen niet terugrekenen) in hun 
portemonnee. Bij sommige winkels wordt nu dringend verzocht 
te pinnen, voor zo min mogelijk contact. Dat hebben de meeste 

bewoners nog niet gedaan. Gelukkig is het niet moeilijk, maar 
het is wel een nieuwe handeling waar bewoners onzeker over 
zijn. Terwijl ik dit schrijf besef ik mij dat dit een goed voorbeeld 
is over hoe kwetsbaar deze mensen zijn waarmee ik werk. Daar 
zal ik in een volgende column over uitwijden.

De nasleep | 24 juli 2020
Nu de lockdown achter de rug is en voor veel bewoners het 
normale leven weer langzaam wordt opgepakt, is de naslaap 
van vier maanden binnen zitten en het extra werken voor de 
begeleiders goed zichtbaar. Het belangrijkste waar ik tegenaan 
loop is dat een aantal cliënten niet geloven dat er een pandemie 
is, niet geloven dat ze ziek worden, een mondkapje onzin vinden 
en ‘gewoon normaal blijven doen’, aldus mijn cliënten.
Het maakt het lastig, omdat ze natuurlijk nu de vrijheid (weer) 
hebben om te gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen naar 
plekken gaan waar de kans groter is dat je besmet wordt en ons 
dringende advies om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen, 
in de wind slaan. Wij hebben daar geen zicht op. 

Eigenlijk is het ook wel een goede afspiegeling van de huidige 
maatschappij, waar er ook een groep mensen vindt dat de 
lockdown onzin was, niet geloven in de virologen van het RIVM 
en zichzelf “woke” noemen. Het enige verschil is dat zij niet 
verstandelijk gehandicapt zijn. 

Het levert in mijn werk een nieuwe uitdaging op. Ik weet hoe 
ik moet omgaan met agressief gedrag, hoe ik bewoners met 
een traumatisch verleden begeleid en ook met alcoholisme en 
andere verslavingsvormen heb ik enige ervaring. Maar niet met 
complotdenkers die niets aannemen van mensen die ergens 
lang voor geleerd hebben. Misschien is het ook te abstract 
voor ze, wie weet. Of is het angst, juist omdat ze het niet goed 
begrijpen en gebruiken ze het als een soort afweermechanisme, 
wie zal het zeggen.

Hoe gaat het nu? | 13 november 2020
Sinds de zomerperiode is er enorm veel gebeurd. De regels 
werden mondjesmaat versoepeld en bewoners pakten hun 
normale ritme weer op. Een korte periode leek het er even op 
dat de coronacrisis voorbij was voor mijn cliënten. Ze mochten 
weer gaan werken en sporten en hobbyclubjes mochten 
weer beginnen. Wat waren ze blij dat ze weer mochten gaan 
zwemmen, paardrijden en zelfs geplande vakanties vonden weer 
doorgang. 

Totdat de man met de hamer weer langskwam, zoals altijd was 
dat onze minister-president vergezeld door de minister van 
Volksgezondheid. Daar ging de goede sfeer die wij de afgelopen 
twee maanden stukje bij beetje weer hadden opgebouwd.  

Cliënten vreesden het ergste, een totale lockdown zoals begin 
dit jaar. Gelukkig is het niet zo erg en heeft het zogeheten 
Outbreak Management Team geleerd van hun fouten bij de 
vorige lockdown. Zo mogen er nu wél bezoekers komen op onze 
locatie, al moeten zij zich wel aan strenge regels houden die 
wij als begeleiding dienen te bewaken. Maar dat deert niet, als 
je bedenkt dat in de vorige lockdown sommige cliënten hun 
dierbaren voor bijna drie (!) maanden niet hebben kunnen zien. 

Ook mogen onze cliënten, zelfstandig naar het winkelcentrum 
voor boodschappen. Dat is voor velen een enorme opluchting, 
al mogen ze maar met één iemand anders over straat, terwijl ze 
soms met z’n vier of vijf gaan. 

Met de mensen waar ik mee werk is het vaak ‘zien om te ervaren’, 
ze begrijpen gesproken taal niet altijd (even) goed en een 
begrip als lockdown is eigenlijk nietszeggend voor ze. Hoeveel 
anderhalve meter is, weten ze niet. Daarom leggen wij dat op 
een andere manier uit. Geen anderhalve meter, maar twee 
armlengtes afstand. Onze locatie is niet in lockdown, maar we 

zijn gewoon dicht. De ervaring leert ook dat cliënten, wanneer ze 
iets zelf ervaren, ze het beter snappen en er veel beter mee om 
kunnen gaan. Gelukkig is dat nu ook weer. Nu ze hebben gezien 
dat de gedeeltelijke lockdown minder erg is dan de vorige, 
volledige lockdown, hebben ze er minder moeite mee en dat 
merk je aan ze. 

Al moet het niet te lang duren, want ook bij mijn cliënten kan 
het beetje optimisme en positiviteit zo omslaan in chagrijn en 
gemopper.

Ik ben Maarten Vermeulen, 27 jaar en werkzaam bij een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Ongeveer 10 jaar 
geleden begon ik bij Willemeen als vrijwilliger. Ik stond toen vooral achter de bar, de garderobe en bij de entree. Op een 
gegeven moment kwam ik met het idee om zelf shows te gaan organiseren in een subgenre van de metal. Het leuke aan 
Willemeen is dat hier alle ruimte voor was en ik een ervaren jongerenwerker had om op terug te vallen. Ondertussen 
organiseer ik al bijna 10 jaar shows en boek ik bands van over de hele wereld om in Willemeen te komen spelen. 
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Op 23 april 2020 is Pierre Courbois, 
Nederlandse jazzdrummer, bandleider en 
componist, 80 jaar geworden. Wonende 
in Arnhem is ook Willemeen hem niet 
onbekend, hij heeft afgelopen jaren 
een aantal keren bij ons op het podium 
gestaan. Reden voor de redactie om hem 
thuis op zijn woonboot op te zoeken.

Pierre Courbois
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Na een zonnige wandeling langs de Rijnkade komen we aan bij 
de woonboot van Pierre en zijn vrouw Wennie. Pierre is onlangs 
80 jaar geworden. Hij is per toeval op deze woonboot terecht 
gekomen. Zijn vrouw Wennie woonde al in de buurt en Pierre zat 
destijds op de Kunstacademie.  
 
“Zodoende hebben we elkaar ontmoet. Al snel kwamen we op 
het idee om te gaan trouwen (Pierre en zijn vrouw zijn inmiddels 
55 jaar getrouwd), en toen zochten we een huis waar je ook 
kunt drummen en hard muziek kunt draaien. We hoorden dat 
deze woonboot te koop kwam te staan en we hebben hem gelijk 
gekocht. We hebben er wel eens aan gedacht om weg te gaan, 
maar dan zeiden de kinderen, Barend en Daniëlle, gaan jullie 
maar, wij blijven hier, dus zodoende zitten we nu nog hier.”

Begin van de carrière
Pierre begon met maken van muziek toen hij 13 jaar oud was. 
Zijn moeder had een bioscooporkest in de tijd van de stomme 
film, zij speelde piano en zijn vader speelde in het orkest van 
zijn moeder. “Dat was destijds heel revolutionair, een orkest dat 
geleid werd door een vrouw. Ik ben al heel vroeg begonnen met 
het studeren voor klassieke piano, dat deed iedereen in mijn 
familie. Ik vond het vervelend om van mijn 6e tot mijn 12e iedere 
dag achter de piano te zitten. Achteraf ben ik mijn moeder 
dankbaar want ik componeer veel en dat had ik zeker niet 
gekund als ik die opleiding niet had gehad.”

“Ik zeg tegen alle drummers, het is leuk en aardig om achter het 
drumstel te zitten, maar je moet ook piano, gitaar of bas spelen 
als je ooit muziek wilt schrijven.” Pierre verteld dat hij al vanaf 
zijn 13e in Nijmegen in een band banjo speelde. Hij speelde 
op schepen die van Nijmegen via de Waal naar Emmerich of 
Arnhem gingen. Het drumstel was vaak onbemand, dus al gauw 

zat Pierre meer achter het drumstel dan dat hij banjo of gitaar 
speelde. “Zo is het eigenlijk gekomen, heel simpel, dus ik ben 
eigenlijk toevallig achter een drumstel verzeild geraakt.”

Art Blakey, Elvin Jones...
De favoriete drummers van Pierre zijn allemaal oude jazz 
drummers, die inmiddels zijn overleden. “Art Blakey, Elvin Jones, 
Kenny Clark; daar heb ik nog les van gehad in Parijs, rond ‘63. 
Toen had je nacht jazzclubs en daar was ook één van mijn 
favoriete drummers, Kenny Clark. Ik speelde in een andere 
band, maar omdat er maar plaats was voor één drumstel op het 
podium, moest ik op zijn drumstel spelen. In de middag had ik 
les van hem, en ‘s avonds speelden we daar met z’n allen. Dat 
was erg leuk en heb ik veel van geleerd.”

Drumlessen via Skype
De drumlessen die Pierre nu geeft gaan vanwege de coronacrisis 
niet zoals normaal. “Ik heb een paar leerlingen die ik les geef 
via Skype. Dat gaat redelijk. In het begin was het even wennen, 
dan deed ik iets voor met mijn rechterarm, maar moest ik mijn 
telefoon in mijn linkerarm houden. Ik heb nu een klem voor mijn 
telefoon, en dat gaat heel goed.” De gemiddelde leeftijd van zijn 
leerlingen is ongeveer 20 jaar. Daar zitten heel goede drummers 
bij, zo geeft hij les aan een jongen van 15 jaar uit Zeeland, maar 
heeft hij ook twee meiden op les. “Als je ver moet reizen voor 
een les van 2 uur, is via Skype veel simpeler, dat ik hier niet 
eerder op ben gekomen.”
 

“Ik heb een paar leerlingen die ik nu les geef 
via Skype. In het begin was dat even wennen 

maar nu gaat dat redelijk.”

”Een groot probleem met de huidige drummers, is dat ze heel 
aardig kunnen drummen, maar niet echt kunnen trommelen. 
“Een goede roffel hoor je nooit meer tegenwoordig. Ik zeg 
dan ook tegen de drummers van nu, ga gewoon eens in een 
harmonie in een fanfareorkest lopen met een trommel op je 
buik, daar leer je echt trommelen.” 

“Ik heb zelf ook vanalles gedaan wat er te spelen valt. Ja, ik 
heb zelfs pauk gespeeld in het symfonieorkest, en ik heb heel 
lang in een, lach niet, Duits musicalorkest gezeten. Ik heb 
ook op carnavals gespeeld in Oeteldonk in Den Bosch, op 
paardenmarkten, eigenlijk van alles wat er op slagwerkgebied te 
doen was.”

Drums voor Smarties
“Een paar jaar geleden heb ik een studieboek geschreven 
‘Drums voor Smarties’. Niet voor Dummies, maar voor Smarties. 
Toen ik met de laatste bladzijde bezig was, dacht ik, ‘hm, dat 
kan ook nog’, zodoende heb ik er nog een aantal bladzijden 
bijgeschreven. Die heb ik zelf nooit bestudeerd, dus de laatste 
tien bladzijden kan ik eigenlijk ook niet spelen, daar ben ik nu 
mee bezig, ik studeer nu uit mijn eigen boek.”

Jazzmuziek
Op het muzieklyceum volgde Pierre klassiek/slagwerk en op de 
kunstacademie studeerde hij voor edelsmid. De hele familie was 
naast muzikant ook goudsmit, edelsmid, alleen zijn zuster Kitty 
niet. Zijn vader was ook een groot fan was van jazzmuziek, zijn 
moeder was meer klassiek georiënteerd. “Er was niks anders, 
popmuziek is pas begonnen in pak hem beet ‘58, ‘59. Jazzmuziek 
was toen eigenlijk de popmuziek. In de oorlog lag ik met mijn 
vader in de kruipruimte onder het huis, met een bakeliet 
militaire koptelefoon naar de ‘Voice of America’ te luisteren, 
dat was streng verboden met een radio. Mijn vader gebruikte 
als antenne de waslijn. In de volgende kruipruimte zaten 
onderduikers en in de kelder zaten Joden. Ik was toen vier of vijf 
jaar dus ik ben er echt mee opgegroeid.” 

 

 
“Ik ben begonnen op te treden toen ik 13 was, in ‘53. Dat was op 
de dag van de watersnoodramp. Toen trad ik voor het eerst op 
in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Vanaf mijn 17e 
speelde ik in een groep, dat was het sextet van Jan van Halen 
(vader van de broers Van Halen van de Amerikaanse rockband 
Van Halen). Die woonde toen in Nijmegen, speelde saxofoon 
en zat in het luchtmachtkapel, daar ben ik mee begonnen te 
spelen.”

Pierre en Lucas met de plaat ‘Earwax’ (1970). 

Pierre Courbois is op 23 april 80 jaar geworden.

Pierre Courbois - Independence (1983). 
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Barend Courbois
Op het moment dat we net een aantal platen willen gaan  
bekijken gaat de telefoon. Zijn zoon, Barend Courbois belt. 
Barend is ook begonnen in de jazz, maar tegenwoordig actief 
in bands zoals Blind Guardian. “Barend heeft ooit verteld in 
een interview, dat hij is gaan bassen, omdat hij mij hoorde 
drummen en toen dacht, dat lukt mij nooit, ik ga een ander 
instrument spelen. Ik weet niet wat daarvan waar is, maar het 
klinkt natuurlijk wel leuk. Toen ben ik met hem naar een winkel 
in Nijmegen gegaan en daar heb ik de goedkoopste basgitaar 
gekocht die ik kon krijgen. Ik dacht dat duurt drie weken, en dan 
is het weer over. Ik weet het nog goed, hij kostte 175 gulden. Maar 
hij speelt nu dus nog steeds. Eén van zijn bassen staat hier.”

Pierre heeft ook samen met Barend in Willemeen op het podium 
gestaan. Barend is hem in de voetsporen getreden, maar qua 
genre toch de andere kant op gegaan. Pierre (overigens met een 
bandshirt van Blind Guardian aan): “Als we samen spelen blijken 
we ongeveer dezelfde timing te hebben en dat gaat prima.”

Optreden in Willemeen
Ook spelen in Willemeen valt in goede smaak bij Pierre. Pierre: 
“Spelen op dat podium, dat gaat vanzelf, voor mij als drummer. 
Ik stel hele andere eisen aan de akoestiek dan rockdrummers.  

Rockdrummers willen vaak korte en strakke akoestiek, maar ik 
wil graag dat het ruimtelijk klinkt. Ik haal in alle podia waar ik 
kom, de vloerkleden weg. Die dempen gigantisch en dat wil ik 
juist niet. Ook drumpodia vind ik het ergste wat er is, gewoon 
op de grond, op een houten vloer, is het beste. Je begrijpt ook 
wel dat ik altijd ruzie heb met de opnametechnici, ik wil mijn 
microfoons niet te dichtbij hebben of aan de trommels geklemd. 
Twee overhead microfoons, dan komt alles er op.”

“Spelen op het podium van Willemeen, 
dat gaat voor mij vanzelf als drummer.”

Earwax 
Eind jaren ‘60 is in Amerika de fusion doorgebroken in de jazz. 
In ‘69 heeft Pierre de plaat ‘Earwax’ gemaakt met zijn toenmalige 
groep Association PC, waar Jasper van ‘t Hof piano in speelde. 
Dat is inmiddels 50 jaar geleden. Pierre: “Het merkwaardige 
is, dat daar nu jacht op wordt gemaakt. Ik had toen ook twee 
Duitsers in de groep en die muziek die we toen maakten, 
wordt nu ineens Krautrock genoemd. Een plaat die wij vijftig 
jaar geleden hebben gemaakt, bij mensen in Bennekom in 
de huiskamer, is nu ineens uitgeroepen in Engeland tot beste 
Krautrockplaat allertijden.”

John Coltrane
Pierre heeft ook een tijd in Parijs gewoond, destijds dé 
hoofdstad van de jazz. Hier heeft hij ook één avond samen 
gespeeld met John Coltrane. Dit is ook gelijk één van zijn 
favoriete artiesten waar hij mee heeft samengespeeld. Dat hij 
met John op het podium belandde, was eigenlijk puur toeval. 
Pierre: “Ik zat in de tweede band van die avond. Dus het is niet 
zo dat hij mij uitgekozen heeft, maar de drummer Elvin Jones 
kwam door omstandigheden niet opdraven. Dat was wel erg 
leuk om te doen moet ik zeggen. We hebben bekende nummers 
gespeeld en die kende ik ook allemaal. We hebben na afloop 
nog lang zitten praten met z’n allen.”

‘May I use your piano?’ 
Ook Mal Waldron is geen onbekende. “Mal Waldron sliep vaak in 
het Rijnhotel. Die kwam dan hier eten want hij vond het eten wat 
Wennie kookte lekkerder dan het eten in het Rijnhotel. Van die 

Hank Mobley 
Eastman (Georgia), 7 juli 1930 -  

Philadelphia, 30 mei 1986 
 
Een virtuoos Jazz saxofonist die in de 
jaren ‘50 en ‘60 furore maakte. Zijn 
bekendste album is ‘Soul Station’ en 

zeker een aanrader als je een kijkje wilt nemen in het begin 
van de soul jazz. Ook heeft Mobley samen gespeeld met 
grote artiesten zoals Miles Davis en Max Roach.

Mal Waldron 
New York, 16 augustus 1926 –  

Brussel, 2 december 2002

 
Een jazzpianist die de laatste pianist 
is die met Billie Holiday heeft 
samengespeeld. Hij heeft na de dood 

van Billie Holiday samen gespeeld met vele grootheden 
binnen de jazz zoals Charles Mingus en Eric Dolphy. Artiesten 
waarmee Pierre ook heeft samengespeeld in de jaren ‘60.

Art Blakey 
Pittsburgh (Pennsylvania), 11 oktober 1919 – 

New York, 16 oktober 1990

 
Een van de grootste toonaangevende 
jazzdrummers ooit. Met zijn groep The 
Jazz Messengers begon Art Blakey aan 

de weg te timmeren met ‘Soul’. Vele artiesten zijn bij The 
Jazz Messengers begonnen om later zelf groot te worden. 
Voorbeelden hiervan zijn Wayne Shorter, Lee Morgan en 
in de jaren ‘70 Wynton Marsalis. Een van zijn hitalbums is 
Moanin’. Een gevarieerd, toegankelijk en heerlijk tijdloos jazz 
album. 

John Coltrane 
Hamlet (North Carolina), 23 september 

1926 – New York, 17 juli 1967 

Misschien wel de grootste saxofonist 
binnen de jazz. Hij heeft in zijn jonge 
jaren samen gespeeld met Charlie 

Parker en Dizzy Gillespie om zich daarna te voegen bij het 
quintet van Miles Davis. In de jaren ‘60 is hij als bandleider 
verder gegaan en heeft hij een aantal albums uitgebracht 
die nu als een van de klassieke jazzalbums worden gezien 
in de muziekwereld. Enkele voorbeelden zijn ‘My Favorite 
Things’, ‘Giant Steps’ en ‘A Love Supreme’.

kleine aardappeltjes was hij dol op. En dan ging hij op de piano 
zitten spelen. Iedere Nederlander die hier komt begint gelijk op 
die piano te rammen, maar zo’n beroemde man vroeg dan heel 
beleefd, ‘May I Use your piano?’, dat was wel erg leuk”. 

Wanneer we vragen met welke artiest Pierre niet heeft 
opgetreden, maar met welke artiest (uit de jazz of rock, of wie 
dan ook) hij graag samen mee zou willen spelen, is dat natuurlijk 
Miles Davis. 

Hank Mobley
“Waar ik muzikaal het meeste contact mee had, is Hank Mobley. 
Hij speelt op één van de allereerste platen van Art Blakey. Het 
eerste concert met Hank was in Enschede op de technische 
universiteit met de gebroeders Jacobsen. Ik was ontzettend 
nerveus want Hank was dé saxofonist op een gegeven moment, 
die altijd met Blinky speelde.”

Momenteel zijn ze op zoek naar de banden met de opnames 
van de plaat Earwax die destijds zijn gemaakt. Die willen ze 
in Amerika graag opnieuw uitbrengen, maar het liefst met de 
originele tapes, de mastertapes. Ze hebben al wat contacten 
lopen, dus wie weet.. “Zo blijf je aan de gang natuurlijk, leeftijd 
of niet, ik heb gewoon geen tijd om oud te worden” zegt Pierre 
lachend.
 

 “Zo blijf je aan de gang natuurlijk,  
leeftijd of niet, ik heb gewoon geen tijd 

om oud te worden.”

Pierre samen met zijn zoon Barend tijdens het optreden in Willemeen op 18 november 2018. Foto’s: Maarten de Boer.

De vrouw van Pierre, Wennie, samen met Oscar (Willemeen).
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De Pleelist is een playlist waarin vrijwilligers van 

Willemeen de lezer uitnodigen de muziek te checken 

die ze thematisch samenstellen, soms obscuur, soms 

voor de hand liggend maar vooral erg grappig.

WE ZITTEN IN EEN GLOBALE 
PANDEMIE EN NU MOETEN WE 
ALLEMAAL IN QUARANTAINE
Door: Eva Berens

1. A Tribe Called Red 
feat. Saul Williams & 
Chippewa Travellers 
– The Virus
Canadese muzikanten 
met een First Nations 
achtergrond die 

native chants en drums combineren 
met elektronische muziek. Hun muziek 
valt onder het genre ethnotronica en ze 
noemen het zelf specifi eker powwow-step. 

2. Bad Religion – Infected
Ja, dit nummer van punkveteranen Bad 
Religion spreekt voor zich helaas. We 
moeten er allemaal maar vanuit gaan dat 
we ‘t hebben.

3. The Police – Don’t Stand So Close To Me
Dit nummer is 40 jaar oud maar actueler 
dan ooit. 

4. Suicidal Tendencies – Alone
Suicidal Tendencies is dit jaar ook alweer 
40 jaar oud! Godfathers van de crossover 
thrash uit Cali, ‘n beetje fout maar wel heel 
lekker.

5. Children of Bodom – Mask of Sanity
Eén van de eerste introducties van yours 
truly tot de hardere metalgenres. Je moet 
wel echt van hysterische keyboardsolo’s 
houden maar als je daarmee kunt 

leven is ‘Follow the Reaper’ nog steeds 
een retedikke plaat. Hou je fysieke 
gezichtsmasker en je mental health masker 
op, fake it ‘till you make it en probeer 
elkaar er doorheen te slepen <3.

COVER IT! 
Door: Rogier Wienk

Nu we in het openbaar vervoer een 
mondkapje op moeten, is dat soms nog 
lastig te onthouden. Hier een lijstje om je 
daarbij te helpen, met een paar passende 
en ironische deuntjes.

1. Four Year Strong – 
Mouth Full of Dirt 
Deze Amerikaanse 
rockers zijn al een 
tijdje bezig. Wat 
is eigenlijk het 
gevolg als je geen 

mondmasker op doet? Een bek vol troep, 
dus op doen dat ding!

2. Boy & Bear – A Thousand Faces
Een band die al langer aan de weg 
timmert met folk en indierock-deuntjes 
oorspronkelijk uit Australië. Iedereen heeft 
dat ding op, dus jij ook!

3. John Butler Trio – Don’t Wanna See Your 
Face
Deze artiest komt uit Australië en maakt 
een mengeling van roots en rock. Wat 
gebeurt er voor anderen als je zo’n masker 
op hebt? Ze kunnen jouw gezicht niet meer 
zien en zo hoort dat ook.

4. The Weeknd – Can’t Feel My Face
The Weeknd heeft met deze hit goed 
gescoord. Ik weet niet wat jij op hebt maar 
dit is hoe het werkt als je een mondmasker 
op hebt. Je voelt inderdaad je masker en 
niet meteen je gezicht.

5. Scary Pockets – ocean eyes
Deze Amerikaanse coverband heeft van 
het origineel van Billie Eilish, een heuse 
funkcover gemaakt. Waarbij ze een 
dynamische plaat hebben gemaakt waarbij 
een dansje niet kan ontbreken. Wat zie je 
nog eigenlijk wel als je een mondmasker 
op hebt? Precies die ogen, behalve als je 
een snelle planga op hebt.

JA DAT BINNEN ZITTEN GAAT NOG WEL 
MAAR DAT DROOG STAAN VIND IK 
ONDERTUSSEN ECHT NAADJE WORDEN
Door: Eva Berens
Er zijn maar zoveel dingen om jezelf 
binnenshuis mee te vermaken en voor 
degenen die niet samenwonen met hun 
batsbuddies is ‘t extra afzien. Hier wat 
liedjes over vieze dingen.

1. Oingo Boingo - Nasty Habits
Oingo Boingo is de oude band van Danny 
Elfman, bekend van zijn soundtracks voor 
de fi lms van Tim Burton, en je hoort hier 
duidelijk de vroege ontwikkeling van de 

stijl waar hij later 
zo bekend mee is 
geworden. De rest van 
z’n oeuvre is precies 
zo weird als je zou 
verwachten.

2. Machine Gun Fellatio - Pussytown
Een Australische alt-rock uit de vroege 
00’s, berucht om hun liveoptredens vol 
onzedelijk naakt, bondage-achtige outfi tjes 
en gesimuleerde seks met instrumenten. 
Een puik nummer om bij te leren strippen.

3. Brooke Candy - I Wanna Fuck Right Now
Panseksuele ex-stripper Brooke Candy 
maakt vieze vunzige vadsige electropop. 
De hoorbare sneer in haar raps kan bij 
de eerste paar keer luisteren wat irritant 
overkomen, maar tik er een paar drankjes 
bij in en je twerkt je hele woonkamer 
kapot.

4. W.A.S.P. - Animal (I Fuck Like A Beast)
Ander genre, net zoveel sleaze: de eerste 
single van de glammerts van W.A.S.P. God 
verhoede dat we zo lang binnen zitten dat 
we ‘t warm krijgen van Blackie Lawless 
though.

5. Midnight - Lust Filth And Sleaze
Lekker gruizige black ‘n roll. Dit nummer 
klinkt zoals ik het me voorstel hoe het 
voelt om zonder boxer aan een boner in 
een spijkerbroek te hebben.

MAAR GOED DAT IK EEN BALKON 
HEB ANDERS ZOU IK ECHT RAMGEK 
WORDEN
Door: Eva Berens

Het is alweer bijna zomer en het weer 
is delightful! Helaas kunnen we niet bar 
veel uitspoken buiten, maar je kunt je wel 
vermaken met dingen die je in je tuin of op 
je balkon kan zien. Enjoy the little things, 
no?

1. Lemon Jelly - Nice Weather For Ducks
Nice weather voor 
iedereen! Een blij 
nummer waarvan 
ikzelf ook snel wil 
gaan poedelen in 
een teiltje.

2. Yutaka Yokokura - Dragonfl y
Heerlijke zwoele Japanse citypop uit 
de late jaren ‘70. Dit vereist je grootste 
cocktailglas en meest overdadige 
zonnebril.

3. MitiS - Wildfl ower (Special Mix)
Een beetje positieve chillstep om bij weg te 
dromen in je hangmat.

4. Unknown Mortal Orchestra - Hunnybee
Beter zijn we extra lief voor onze 
gestreepte vriendjes deze zomer! Voorzie 
ze van bloemen, water en wat smooth 
tunes maybe.

5. Two Steps From Hell - Flight of the 
Silverbird
TSFH maakt gruwelijk bombastische 
orchestrale composities en je zult hun 
muziek vaker hebben gehoord onder 
game- en fi lmtrailers. Dit nummer wil nog 
wel eens de plek van Eye Of The Tiger 
innemen als ik ‘t huishouden moet doen.

DRUM ’N BASS, MAAR DAN IETS 
MINDER HARD
Door: Thijs van de Sande

Naar een feest of concert gaan is er nu 
eventjes niet bij, dus ga je thuis wat 
draaien. Om je buren, huisgenoten of 
medemens niet te veel tot last te zijn met 
versnelde breakbeats zijn de volgende vijf 
nummers te kwalifi ceren als type 4 op de 
Bristol schaal, lekker soepel.

1. Aetherial & Cosmic 
Sequence – Midnight 
Stories
Om met de meest 
ontspannen Liquid 
Drum ’n Bass te 

beginnen, Midnight Stories gaat diep. Wie 
zegt dat Drum ’n Bass niet rustgevend is?

2. In:Most – Took Me By
Took Me By brengt iets meer warmte in 
de mix, gedurende 5 minuten bouwt het 
energieniveau en optimisme zich beetje bij 
beetje op.

3. Macca & Vector – Whispers
In de categorie ‘Dit kan prima op het 
strand’ hoeft dit nummer gelukkig niet op 
de fl uisterstand. Vibes gegarandeerd.

4. LSB – It Finds You (Featuring Tokyo 
Prose)
Wil je iets meer spanning en sensatie? It 
Finds You neemt een subtiele dosis energie 
met voldoende vibes.

5. Dotiks – Revival
In de categorie ‘onheilspellend op 
kamertemperatuur’ brengt dit nummer een 
donkere ruimte weer tot leven.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
Door: Mees van Druenen

Wie nog niet van deze band gehoord 
heeft, vraagt zich waarschijnlijk af of 
deze naam een grap is. Niets is minder 
waar. King Gizzard & The Lizard Wizard 
is een 7-koppige band uit Australië die 
hun bijzondere naam meer dan eer aan 
doen. Sinds 2012 meer dan 15 albums 
uitgebracht. Garagerock, boogie, glam, 
psychedelica, desert rock, progrock, metal, 
jazz, steeds een andere stijl. Deze band 
is een kijkje meer dan waard dus daarom 
drie aanbevelingen van albums die 
misschien ook jouw hart veroveren.

1. I’m in your Mind 
Fuzz
Het eerste album 
waarmee ze 
bekendheid kregen. 
Een uniek concept 

met voornamelijk dezelfde drumbeat en 
variatie in gitaarriffs en vocals. Een album 
om helemaal los te gaan!

2. Nonagon Infi nity
Het keerpunt waarmee ze op grote schaal 
internationaal doorbraken. Alle nummers 
gaan naadloos in elkaar over. Een trein 
zonder remmen, waar je moet opstappen 
en machteloos in wordt meegenomen door 
versterkers die op standje 11 staan.

3. Flying Microtonal Banana
De band liet hun instrumenten ombouwen 
om in microtonen te spelen. Dit geeft elk 
nummer een Oosters / Arabisch gevoel, in 
een mix met fantastische rockmuziek. De 
naam van het album is vernoemd naar de 
gitaar van de zanger, die voor dit album 
gemaakt is en er uitziet als een vliegende 
banaan die microtonen speelt.
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Willemeenus

       Do-       or    de    Wille- meen        uit   Arnhem ben        ik         gevu-    ld    met         eer.           In         

             de       gekke coronatijden       droom   ik van            de concer-  ten    van            Weleer.      Ja,

dat praaaa- chtige  gebouw          dat    in oktober          door zombies  wo- rdt               bestormd.          Ik    

hoop    snel   weer    te               kunnen dansen       en schreeuw-en   tot mijn   ge-   zicht         vervormd.

    Door     vrijwilligers       staande gehou-        den doet Willemeen              dit nieuwe decen-          nium mee.   De   

jongeren- werkers    droegen hun       steentje bij       door          het      drinken van       thee.            

Evaluatie- momenten          die tot    8 uur              `s ochtends doorgaan.       Ja,     ik mis     echt        die      toffe 

vrijwilligers               en          het eten      van         een door een artiest          achter-   ge bleven             banaan.

(Official Anthem of Willemeen) 
Piano first couplet

Het metalfestival ‘WillemsFest’, wat ieder jaar door vrijwilligers van Willemeen op Koningsdag wordt georganiseerd, ging 
dit jaar helaas niet door. We schreven wel ons eigen ‘Willemeenus’!

WEGENS 
COVID-19 
AFGELAST!
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Rammstein frontman Till Lindemann tijdens het nummer ‘Engel’ op HellFest in Frankrijk (2016). Foto: www.metalblast.net

Jasper Ronkes:
“Voor mij was Rammstein een nieuw iets en vooral interessant omdat de zanger toen in het 
Duitse olympische zwemteam zat. Ik heb nog een beetje met hem staan praten aan de grote bar! 
De band was toendertijd in Duitsland al wel bekender en trok daar al grote aantallen publiek. Er 
was minder vuurwerk en volgens mij was er ook geen opblaasbootje dat over het publiek ging. 
In mijn herinnering was er dan ook maar een kleine hoeveelheid bezoekers aanwezig, inclusief 
vrijwilligers, waar ik er op dat moment ook een van was. De muziek zelf was zoals Rammstein 
het nu nog maakt, bombastisch en hard. Wel was ik toen van mening dat het allemaal erg 
voorspelbaar klonk. De indeling van de zaal was ook iets anders. De kleine bar (waar nu het 
audiohok staat) was nog in bedrijf en de piramide was ook nog aanwezig. Dit was een soort van 
zitpodium aan de linkerkant van de zaal waar nu vaak de merchandise te vinden is.”

Markus:
Het was een klein en gezellig optreden. Van de huidige 
showelementen van Rammstein was nauwelijks sprake. Wel 
een paar vlammetjes (dat mocht toen nog in de zaal). Het 
verbaasde me dat ze vlak daarna de enorme doorbraak 
hadden naar mega optredens en als hoofdact. Jammer 
genoeg heb ik verder niet echt anekdotes van die avond. 

Rammstein, misschien wel de grootste Duitse metalact aller tijden. Veelal bekend vanwege aangrijpende 
muziek, Duitse teksten en bovenal de over-de-top spectaculaire liveshows, met vuurwerk en visuals van 
ongekende proportie. In 1996 was Rammstein voor velen nog niet zo bekend. Vlak na hun debuutalbum 
‘Herzeleid’ (1995) is Rammstein begonnen met liveshows in Nederland. Eén van deze shows is inmiddels 
een lokale legende, die toch echt waar is: Rammstein in Willemeen (1996). De redactie van de WZINE heeft 
drie mensen gevonden die daar bij zijn geweest. We hebben ze gesproken over hun herinneringen aan deze 
legendarische avond.

Marlon Huijbers:
Op zondag 6 oktober 1996 ging ik met een maat van mij naar Willemeen voor een toen 
nog onbekende band hier in Nederland: Rammstein. Dat was duidelijk te merken omdat 
de voertaal die avond Duits was en de zaal redelijk leeg. Zelfs achter de bar spraken 
ze je in het Duits aan. Toen ik in het Nederlands terug sprak, zeiden ze “gelukkig toch 
nog Nederlanders.” Later hoorde ik dat er zo’n 70 bezoekers waren waarvan 60 Duitsers. 
Het optreden zelf was toch wel overdonderend voor mij en retestrak (ik kende alleen 
“Seemann” (via Headbangers Ball) en “Du Riechts So Gut.” Er stonden volgens mij twee 
minuscule vuurpotjes op de hoeken van het podium. De band stond bewegingloos, ieder 
starend naar een vast punt, het repertoire te spelen. De zanger stond met armen op 
de rug in de houding en kwam voorwaarts naar de microfoon om te zingen, om daarna 
achterwaarts lopend weer terug naar zijn plek waar hij weer in dezelfde houding ging 
staan tot zijn volgende moment. Meer gebeurde niet op het podium. Toch ook wel een 
bijzondere act zo!

Marlon Huijbers uit Wageningen

Jasper Ronkes uit Arnhem

Markus uit Dieren

“Het optreden zelf was toch wel 
overdonderend voor mij en retestrak.“

“Van huidige showelementen van 
Rammstein was nauwelijks sprake.“

De tourposter van de show in Willemeen op zondag 6 oktober 1996 en een ticket.
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Donderdag 14 mei 2020 om 15:00 uur verzamelt de redactie van de WZINE zich voor het eerst in maanden 
weer voor het vertrouwde Willemeen. Dit uiteraard netjes rekening houdend met afstand tot elkaar en 
voorschriften rondom hygiëne. 

Bricks of Arnhem en Willemeen
The making of

LEGO roept voor velen fijne herinneringen op, tenzij je er ooit 
met blote voeten op bent gaan staan uiteraard. De verslavende 
plastic blokjes blijven creatievelingen prikkelen, wat LEGO 
geschikt maakt voor alle leeftijden. Eén van die creatievelingen is 
David Harpe, oprichter van Bricks of Arnhem. Hij laat je Arnhem 
bekijken door de ogen van Bricky, een legofiguurtje met een 
camera. 
 
Vrijwilliger Amy heeft een presentje voor de maker van Bricks 
in Arnhem, een zelfgemaakt WZINE in legoformaat. Deze is 
eigenlijk niet voor David maar voor Bricky zelf. David noemt dit 
enthousiast een mijlpaal, omdat Bricky nog nooit eerder zelf een 
cadeautje heeft gekregen. 

David vertelt bescheiden maar met passie over wat hij zijn 
hobby noemt. Hij heeft een altijd een bakje LEGO bij zich die 
hij gebruikt om neer te zetten op plekken die hij mooi of leuk 
vindt. Een legohoofdje met mondkapje is zelfs ook aanwezig. 
David vertelt wel dat hij actuele situaties serieus neemt en zich 
ervan bewust is dat niet elke situatie erom vraagt om voor de lol 
gefotografeerd te worden. Het liefst maakt hij foto’s van situaties 
of plekken die hij mooi vind of van situaties waar hij humor in 
ziet. Dit gaat op zijn website en social media vaak gepaard met 
soms flauwe, maar altijd scherpe woordgrapjes. 

Bewerken doet David zijn foto’s maar zelden. Een van de 
belangrijkste punten van zijn werken is dat de foto’s echt zijn, 
dus photoshoppen is een zeldzaamheid. Hij wil graag het gevoel 
overbrengen dat Bricky ergens écht is geweest. 

Dit authentieke gevoel is een van de redenen waarom hij het 
maken van deze foto’s zo leuk vindt. Hij legt hierbij uit dat het 
maken van foto’s soms best lastig kan zijn. Hoewel het maken 
van de meeste foto’s vaak niet veel tijd in beslag neemt, is het 
soms best een uitdaging om de juiste verhoudingen op beeld te 
krijgen. Ten eerste moet Bricky altijd duidelijk te zien zijn en het 
is soms een opgave hem op de juiste manier de camera te laten 
inkijken. Ten tweede de omgeving, je kan je voorstellen dat dit 
met bijvoorbeeld een gebouw soms best lastig is. David vertelt 
dat het enige wat hij hiervoor vaak nodig heeft een verhoging 
is, en een vlak object waar Bricky en eventuele attributen op 
kunnen staan. Ook heeft David geleerd dat hij eerst de camera 
op de juiste positie moet neerzetten om vervolgens Bricky op 
de juiste plek neer te zetten zodat het makkelijker is om Bricky 
in de camera te laten kijken en de verhoudingen van de foto zo 
natuurlijk mogelijk te laten.

De redactie van WZINE. V.l.n.r: Lucas, Daisy, Oscar, Mees, Marjolein. Foto: Bricks of Arnhem.
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Welke boodschap geef je door in je foto’s?
Ik geef het liefst géén boodschap door. Ik wil niets beïnvloeden, 
een bepaalde sturing geven of een standpunt innemen met 
Bricky. Het is een feelgood-pagina; het gaat erom dat mensen 
er een lach van op hun gezicht krijgen. Het gevoel dat ik kreeg 
toen ik voor het eerst de foto’s van Andrew Whyte zag, dat wil ik 
doorgeven.

Werk je samen met anderen?
Soms ga ik samenwerkingen aan met andere partijen. Door de 
vrolijke toegankelijkheid van Bricks of Arnhem gaan er voor 
mij veel deuren open. Bij brandweertrainingscentrum Kleefse 
Waard staan treinen die met graffiti bespoten zijn. Daar wilde 
ik foto’s bij maken, maar in eerste instantie voelden ze daar 
niet zo veel voor. Nadat ze hadden gezien wat ik doe, mocht ik 
toch langskomen. Een ander voorbeeld is de fotoserie die ik 
heb gemaakt in samenwerking met Burgers’ Zoo. De Arnhemse 
dierentuin had een tijdelijke tentoonstelling van levensgrote 
legodieren. Daar moest Bricks of Arnhem natuurlijk iets mee 
doen. Ik mocht buiten de openingstijden langskomen om in het 
park mijn foto’s te maken. Dat zijn toch dingen die je als normale 
bezoeker niet zomaar voor elkaar krijgt.

Hoeveel LEGO heb je eigenlijk?
Ik heb vooral veel minifiguren, ongeveer 320 stuks. Daarnaast 
heb ik een paar legosetjes, die kocht ik voornamelijk voor de 
minifiguren die erbij zaten. Ik heb ook één grote kraan van LEGO 
Technic. Die kocht ik toen ik veertig was. Dat voelt dan wel een 
beetje gek, als je als veertiger in de winkel staat om een doos 
LEGO voor jezelf te halen, maar het was kerst en ik dacht: fuck it! 
Dus toen heb ik hem gekocht.

Blijft Bricky in Arnhem, of reist hij met je mee?
Een van de doelen van Bricks of Arnhem is om al het toffe van 
de stad te laten zien. Er zijn veel mooie plekjes te vinden in 
Arnhem. Ik ontdek steeds nieuwe dingen in de stad. Het leuke 
aan Arnhem is dat het groot genoeg is om alle voorzieningen 
te hebben, en dorps genoeg om niet vreemd aangekeken te 
worden. Als ik op vakantie ga, gaan er altijd wel wat figuurtjes 
mee, wat soms voor gekke situaties zorgt. Zo ging tijdens een 
vakantiereis het alarm af bij de douanepoortjes. ‘Weet je zeker 
dat je zakken leeg zijn?’ werd er gevraagd. Een ongemakkelijk 
moment toen bleek dat Bricky nog in mijn broekzak zat.

Heb je een toekomstdoel voor Bricks of Arnhem?
Ja en nee. Aan de ene kant lijkt het me geweldig als ‘Bricks of …’ 
naar andere steden overwaait. Net zoals het idee van ‘Humans 
of New York’, dat ook naar andere steden is overgewaaid. Er is al 
iemand begonnen met ‘Bricks of Gemert’ en ook al is dat maar 
een klein plaatsje, ik vind het geweldig dat ik toch een soort 
beweging in werking heb gezet. Aan de andere kant maakt het 
mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik hecht niet zoveel waarde aan het 
aantal likes op mijn foto’s. Ik blijf ze maken, omdat ik het leuk 
vind. Het klinkt raar om te zeggen, maar misschien ben ik zelf 
wel mijn grootste fan. Ik ken al mijn foto’s en ik blijf het idee 
gewoon zó leuk vinden! Het perspectief van een klein mannetje 
in een grote wereld blijft me fascineren.

Waarmee is het allemaal begonnen?
Het idee is ontstaan in een tijd dat het niet zo goed ging met 
me. Het liep niet lekker op werk. Als ik de krant opensloeg 
overspoelde de media mij met negatieve berichten. Tot mijn oog 
viel op een fotoreeks van een Britse fotograaf, Andrew Whyte. 
Hij had tijdens zijn vakantie een fotoserie gemaakt met een 
legopoppetje in de hoofdrol. Dat was voor mij een ‘cheer-up-
momentje’. Ik vond het zo leuk, dat ik dacht: dit wil ik zelf ook 
gaan doen. Ik zat niet in de situatie dat ik mij een wereldreis kon 
veroorloven, dus besloot ik te focussen op de stad waar ik woon: 
Arnhem. Ik kocht een goedkoop legosetjes met een geschikt 
minifiguurtje. De eerste foto’s maakte ik in de uiterwaarden bij 
Malburgen. Een fantastisch mooi gebied, vanaf één punt kan je 
alle grote bezienswaardigheden van Arnhem zien.

Vind je jezelf gek door wat je doet?
Ik zou het zelf liever positief gestoord noemen. Ik heb een soort 
kronkel in mijn hoofd, waardoor ik allerlei gekke ideetjes bedenk 
voor mijn foto’s. In het begin vond ik het wel gênant om op 

bekende plekken in de stad een legopoppetje te fotograferen. Ik 
was eens in de stad bezig om een foto te maken, toen er iemand 
stil bleef staan. Dus ik zei: “loop maar door hoor, want ik ben 
toch nog niet klaar”, waarop de voorbijganger antwoordde: “Oh, 
maar ik vind het juist leuk om Bricks of Arnhem eens in het echt 
bezig te zien.” Ik was zo verrast dat ik herkend werd! Sindsdien 
voel ik er ook geen schaamte meer voor.

Hoe doe je inspiratie op?
Ik heb eigenlijk geen idee, het hobbelt vanzelf door. Er doen zich 
steeds nieuwe kansen en ideeën voor, die ik verwerk tot leuke 
foto’s of fotoreeksen. Ik heb ook een heleboel foto’s klaarstaan 
en daarnaast heb ik altijd nog een ideeënlijstje voor nieuwe 
foto’s, die ik steeds blijf aanvullen. Als je het juiste minifiguurtje 
hebt, met attributen die bij het thema van je foto passen, dan 
hoef je alleen nog maar naar een geschikte locatie te gaan. 
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De Goudvishal: toen en nu

Op een prachtige zonnige dag in november ging de 
redactie van Willemeen magazine naar een pand die 
in de jaren 90 en aan het begin van het millennium 
furore maakte in de undergroundscene van Arnhem: 
de Goudvishal.

hal.
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Jan studeerde vroeger mode aan kunstacademie Artez en was 
toentertijd sporadisch bezoeker van de Goudvishal. Hij kan zich 
de bijzondere sfeer nog goed voor de geest halen, maar kijkt de 
redactie verrast en enigszins bedenkelijk aan op het moment 
dat we wat van onze belevenissen delen. Die lopen uiteen 
van tandjestuffende kids op de toiletten tijdens een optreden 
van hardcoreband Sick Of It All tot het smijtwerk met rottende 
duivenkarkassen van de blackmetalformatie Watain.

Na zijn opleiding te hebben afgerond startte Jan het kledingmerk 
Gsus, waarvan de eerste winkel haar deuren in Arnhem opende. 
Gsus groeide uit tot een enorm populair merk en al snel werd 
de kleding over de hele wereld verkocht. Rond die tijd woonde 
Jan in Wageningen en was hij niet echt op zoek naar nieuwe 

woonruimte. Toen hij hoorde dat de Goudvishal te koop stond 
begon het toch te kriebelen. “Ik ben zelf ook muzikant en 
speel gitaar. Vroeger heb ik ook op het podium gestaan met 
wat punkbands. Het leek mij eigenlijk wel heel erg tof om in 
een oude concertzaal te wonen. Toen ik hier voor het eerst 
kwam kijken zat de hele buitenkant onder de graffiti. Nadat ik 
het pand kocht heb ik de muren laten opknappen en klimop 
geplant waardoor het pand toch een andere uitstraling heeft 
dan de meeste panden in de straat. Eens in de zoveel tijd kijk ik 
op YouTube filmpjes van de shows en feesten die hier hebben 
plaatsgevonden. Het is een pand met een rijke historie en dat 
vind ik prachtig. Na aanschaf ademde het hele pand nog echt 
een half jaar lang een muffige wietlucht uit, haha!” 

Sinds 2007 zijn de deuren van het voormalige poppodium 
en daarvoor koetshuis gesloten, maar leeg staat het pand 
zeker niet. Bij het inlopen van de Vijfzinnenstraat zien we een 
gebouw dat op de ramen na gehuld is in weelderige klimop. 
Voorheen waren de muren onbegroeid en wit geschilderd 
met hier en daar wat graffiti. De ramen waren afgetimmerd 
en alleen een uithangbord van Dommelsch met daaronder 
de tekst ‘Goudvishal’ verraadde dat er hier in de avonduren 
wat te beleven viel. Inmiddels heeft het pand een complete 
metamorfose ondergaan. De afgetimmerde ramen hebben 
plaatsgemaakt voor spierwitte plastic kozijnen, maar de 
contouren van deze Arnhemse subculturele poptempel zijn goed 
bewaard gebleven.

Als we aanbellen doet de huidige bewoner Jan de deur open. 
Bij binnenkomst zijn de vervlogen tijden meteen aanwezig in 
de vorm van talloze posters van feesten en concerten die hier 
hebben plaatsgevonden. Jan heeft de muren rondom de entree 
er compleet mee volgeplakt. Voor wie de Goudvishal mee heeft 
mogen maken is het een feest der herkenning. Van simplistische 
zwart-wit flyers voor punkconcerten tot psychedelische posters 
voor Afrikaanse dansfeesten: de verzameling posters is een 
mooie dwarsdoorsnede van de eclectische programmering van 
de Goudvishal door de jaren heen, met als eindpunt de poster 
van het laatste feest ooit, de ‘Goudvishal 1984-2007 Funeral 
Show’.

Wat ook opvalt zijn de talloze kunstzinnige glazen objecten die 
overal door het voormalig poppodium verspreid liggen, staan en 
hangen. Als we door de ‘zaaldeuren’ richting woonkamer lopen 
komen we erachter wat deze prachtige glazen objecten precies 
zijn. “Allemaal soorten lampen”, aldus Jan. “Het is een beetje een 
uit de hand gelopen hobby zoals je waarschijnlijk al zag. Ik maak 
de lampen van allerlei glazen onderdelen die ik bij verschillende 
kringlopen op de kop weet te tikken.”

Het pand heeft een drastische metamorfose ondergaan. De 
zaal is een prachtige grote woonkamer en leefkeuken geworden 
waarbij de grote glazen puien voor flink wat lichtinval zorgen. 
Het contrast met het donkere hol dat het vroeger was kan 
bijna niet groter. Toch zijn er ook enkele karakteristieke details 
bewaard gebleven. Zo staat de grote zwarte paal die menig 
bezoeker het zicht op de bands ontnam nog steeds prominent 
in de woonkamer. Niet gek ook, aangezien de paal onderdeel is 
van de dragende constructie. Waar vroeger het podium stond 
staat nu een keuken en de vloer waar ontelbare moshpits 
plaatsvonden vormt nu het zit- en eetgedeelte. Het kleine 
‘heuveltje’ halverwege de zaal dat vele valpartijen en gemorste 
biertjes heeft veroorzaakt is voor het gemak wel geëgaliseerd.  

Jan woont samen met zijn vrouw vanaf 2011 in het pand. 
Tussen de sluiting in 2007 en de tijd dat Jan in de voormalige 
muziektempel ging wonen is het pand volledig gerenoveerd. 

Jan heeft in zijn huis allemaal soorten lampen hangen.

De buitenkant van de Goudvishal met huidige bewoner Jan.

De entree van de Goudvishal en de poster van het eindfeest.



40 WZINE | 2020 41WZINE | 2020

“De Goudvishal was - zeker in de begindagen - een soort veilige 
plaats voor allerlei mensen. In die tijd kon je bijvoorbeeld als 
punker niet normaal over de Korenmarkt lopen, laat staan er een 
drankje doen. Dan werd je voor van alles en nog wat uitgemaakt, 
achternagezeten en soms kreeg je een portie klappen. Er was 
toen écht een andere mindset dan tegenwoordig. Punk was 
destijds een heftig statement. In Arnhem was er maar één plek 
waar je als punker terecht kon én gelijkgestemden vond. Dat was 
de Goudvishal. En eerlijk, is mis het nog iedere dag, helemaal nu 
in deze gekke tijden. Als de Goudvishal er weer was dan kon je 
mij er wekelijks vinden.” 

Die onvoorwaardelijke liefde voor de Goudvishal stopt Mieze 
momenteel in de vormgeving van de hoes voor een LP die 
binnenkort uitkomt. Deze plaat bevat een bonte collectie van 
live-opnames in de Goudvishal door tal van bands, van Ernemse 
punkrock tot grindcore uit de UK. Houd de komende edities van 
WZine in de gaten voor meer info over deze bijzondere release!

De oud-vrijwilliger van de Goudvishal
Hoe was het om vrijwilliger te zijn bij de Goudvishal? We vroegen 
het aan oud-vrijwilliger Jorrit Hompe!

Hoe ben je in de Goudvishal terechtgekomen?
“Vrienden van mij speelden in een hardcore/punkband en 
ik bracht hun debuut-cd uit. Die verkocht ik samen met een 
hoop andere cd’s, platen, tapes en merch op de shows waar zij 
speelden. Die band stond ook regelmatig bij de Goudvishal op 
de planken en we kwamen er ook vaak als bezoeker, dan gingen 
we met een hele club vrienden vanuit Zutphen die kant op. Toen 
ik op een gegeven moment een locatie zocht voor een andere 
release die ik op de planning had staan raakte ik gaandeweg 
steeds meer betrokken bij de Goudvishal.”

Wat deed je daar dan zoal? 
“Ik was bij de Goudvishal vooral actief met het organiseren 
en promoten van shows, maar ik deed er ook regelmatig de 
bandbegeleiding.” 

Wat is jouw meest bijzondere ervaring bij de Goudvishal?
“Ik heb er mijn huidige vrouw ontmoet!”
 
Welke shows in de Goudvishal zijn je het meest bijgebleven?
“Pfff, lastige vraag hoor, want dat zijn er nogal wat…Veil, Jane, 
SFA, Good Riddance, Propaghandi, Ignite, Undertow, Deadbolt, 
Congress, Watain, Fluisterwoud, Botch en Planet Aids. En verder 
de shows van Subtitle, Souls of Mischief, Grand Buffet, WHY?, 
Alias en Restiform Bodies. Ook de eerste reeks breakcore 
feestjes daar staan in mijn geheugen gegrift, met acts als met 
Xanopticon, FFF & Asssassin, Duran Duran Duran en natuurlijk 
Bart Hard en King Pin.”

Wat doe je nu in je dagelijks leven?
“Ik verzorg de programmering bij Willemeen, dus samen met 
jongeren toffe shows organiseren!”

Mis je het werken in de Goudvishal?
“Veel mensen zijn behoorlijk nostalgisch als het om de 
Goudvishal gaat en ondanks het voor mij een zeer belangrijke 
plek is geweest, ben ik denk ik wat minder nostalgisch ingesteld. 
Af en toe natuurlijk een sterk verhaal, maar daar blijft het dan 
ook wel bij. Er zit namelijk behoorlijk wat overlap tussen mijn 
huidige werkzaamheden bij Willemeen en wat ik toentertijd bij 
de Goudvishal deed. Ik heb er veel mooie dingen meegemaakt, 
maar kijk niet echt met weemoed terug op die tijd hoor.”

Ook heeft Jan nog een paar Goudvishal-relikwieën bewaard 
buiten de posters bij de entree om. Zo is hij nog in bezit van het 
originele Dommelsch uithangbord, dat hij een prominent plekje 
in zijn atelier heeft gegeven. “Heel af en toe vinden er hier nog 
kleine concertjes plaats, gewoon in de woonkamer. Dat hoort 
gewoon bij dit pand.”   
 
De oud-medewerker van de Goudvishal
Vanuit de Vijfzinnenstraat wandelen we door naar de woning 
van Mieze. Vanaf begin jaren ‘90 was Mieze betrokken bij de 
Goudvishal, eerst als vrijwilliger en later als beroepskracht. Hij 
hield zich met name bezig met de publiciteit. “Eind jaren ‘90 was 
internet nog lang niet zo groot als het nu is. Als je een concert 
wilde promoten schreef je kranten en magazines aan en hing je 
posters op door heel Arnhem en ver daarbuiten.” 

Mieze was zelf ook verantwoordelijk voor de vormgeving van 
tal van posters en flyers. Bijzondere herinneringen heeft 
hij meer dan genoeg. “We dachten een tof showtje met wat 
blackmetalbands te organiseren, maar al snel ontstond daar een 
hele rel omheen die zelfs het achtuurjournaal haalde. De reden? 
De show vond plaats tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking. Wel 
na acht uur ‘s avonds hoor. Toch vond de lokale ChristenUnie 
het niet zo’n puik plan, om het maar zacht uit te drukken. De 
telefoon stond de hele dag roodgloeiend en er werd volop 
gediscussieerd over het concert op Radio 3. Uiteindelijk stond 
er zelfs een cameraploeg in de zaal en was de show compleet 
uitverkocht. Dit alles bleek eveneens uitermate goede publiciteit 
voor de Goudvishal op te leveren, waardoor de volgende 
blackmetalconcerten een stuk meer bezoekers trokken. 
De Goudvishal kwam oorspronkelijk voort uit Stichting VIS, voluit 
‘Voor Instandhouding Subculturen’. Alles wat niet op een andere 
plek terecht kon in Arnhem was welkom bij de Goudvishal, van 
drum ‘n bass tot underground hip-hop en van hardcore punk 
tot extreme death metal. Zelfs DJ Ruffneck organiseerde er eens 
een gabberfeest. “Die kwam aanzetten met een eigen P.A., echt 
een bakbeest van een luidsprekerinstallatie. De helft van de zaal 
stond vol met speakers, want hij was eigenlijk veel grotere zalen 
gewend.” 

Maar het was niet alleen zware underground wat de klok sloeg, 
er vonden bijvoorbeeld ook allerlei alternatieve dansavonden 
plaats waarop er soul, disco en afrobeat werd gedraaid. Kortom, 
diversiteit troef. Dat betekende in de praktijk vaak keihard 
werken. “Snel de zaal na een punkconcert schoonmaken en 
ombouwen voor een nachtelijke dansavond, terwijl de bezoekers 
al voor de deur stonden te wachten”, aldus Mieze. 

“Tot 2000 schommelde het aantal vrijwilligers en 
beroepskrachten nogal. Zo zijn we een keer een seizoen 
begonnen met slechts drie beroepskrachten en twee vrijwilligers. 
Toch lukte het ons om met zo’n klein groepje flinke producties 
te draaien. Na 2000 nam het aantal vrijwilligers flink toe en die 
trend zette zich door tot aan de sluiting in 2007.” 

De tofste show is voor Mieze zonder meer het optreden van de 
Italiaanse hardcore punkband Negazione geweest, maar ook de 
shows van R.K.L. en Gang Green horen thuis in dit rijtje, tezamen 
met de drum ‘n bass feesten van Forms, waar Mieze ook na zijn 
tijd bij de Goudvishal aan bleef meehelpen.

Mieze, oud-medewerker van de Goudvishal. Jorrit, oud-vrijwilliger van de Goudvishal.
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1. Daisy
Poenie is een pittig en knuffelig dametje van bijna een jaar oud. 
Enkele maanden geleden heb ik haar geadopteerd. Tijdens deze 
lockdown knuffelen we en bitchen we op elkaar, ook chillen we 
samen in de zon op het balkon.

2. Marjolein
Dit is mijn lieve Cookie :). Ze is waarschijnlijk 11 jaar, zwerfhondje 
uit Bulgarije die nu 6 jaar bij me is (23 april offi cieel 6 jaar haha). 
Ze heeft een zwakte voor koekjes dus ik denk dat ze daar haar 
naam aan heeft te danken, en ik vond het een veel te leuke 
naam om te veranderen!

3. Matylda
Dit is mijn kat Siwy. Zijn naam is het Poolse woord voor 
“grijsharig”, simpelweg omdat hij grijs is. Ik heb hem al 2 jaar 
en ben absoluut verliefd. De helft van zijn tenen is zwart, de 
andere helft roze. Hij houdt van popcorn en wordt high van 
zwarte olijven. Zijn favoriete slaapplekje is het mandje vol met 
versgewassen kleding. Hij houdt van spelen in de zon en is 
steeds verbaasd wanneer hij ontdekt dat hij een staart heeft - 
hij wil hem dan aanvallen.

4. Martijn
Op de foto zien we een zachtaardig en snoezelig wezentje. De 
ander is ons konijn Nino. Nino ligt inmiddels alweer een paar 
jaar onder de bamboe in de tuin. Nino was ons eerste konijn. 
Na een hamster waren we wel toe aan iets stevigers. Iets dat je 
kon vastpakken en niet gelijk door de katten werd aangevallen. 
Nino was een geestig topkonijn met een berg karakter. Hij zocht 
je soms op voor een knuffel, kon ongeloofl ijk hard in je vingers 
bijten en hield ervan de katten door het hele huis heen te jagen. 
Een huisdier zoals ik en mijn vriendin graag zien. Helaas werd hij 
niet oud, zoals de meeste knaagdieren. Daarom zijn we daarna 
aan de chinchilla’s gegaan. Die zijn héél goed in knetteroud 
worden én dagelijks het hok vol knetteren met honderden 
keuteltjes.

5. Marjolein
Ted is een Teddy Widder konijn van ongeveer vier jaar oud. Zijn 
grootste hobby is heen en weer racen door zijn tunnel. Een 
Teddy Widder is een dwerghangorenras met een 5-10cm pluizige 
vacht. Hij wordt twee keer in de week geborsteld om zijn haar 
mooi in model te houden. Het zijn zachtaardige, nieuwsgierige 
konijnen en zo huppelt hij ook vrolijk rond door het hele huis. 
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6. Mayling
Dit is mijn huisdier ‘Wednesday’, zij is geboren op 17 december 
2019. Haar vader is een Australische Labradoodle, zij gaat nog 
wel wat groter worden. Wij wandelen heel veel, het is een 
speelse jonge hond met prachtige zachte zwarte golvende 
haartjes. Als mensen beweren dat honden op hun baasje lijken 
of baasjes op hun hondjes dan zou ik dat helemaal niet erg 
vinden.

7. Angelic
Deze knappe man heet Onix, hij is 15, we doen van alles samen 
zoals wandelen, spelen en als zijn vrouwtje weer eens wat 
bedacht heeft (zoals lintjes om zijn nek) dan kijkt ‘ie met zo’n 
blik van ‘moet dit’? Twee jaar geleden ben ik voor hem gaan 
zorgen en kon ik zijn hoofd niet eens aanraken.. Hij heeft een 
fl ink achtergrondverhaal, dus we passen wel bij elkaar! Nu zijn 
we vriendjes voor het leven.

8. Emanuela
Moira heeft mij 10 jaar geleden geadopteerd. Ze houdt veel van 
mensen, niet van andere dieren. Daar herkent ze maar 2 soorten 
van: dieren waar ze op kan jagen en die het op haar gemunt 

hebben! Raar is het wel, gezien ze in het begin van haar leven 
met allerlei verschillende diertjes kon socializen. Deze gekke 
dame heeft me door dik en dun bijgestaan. Ik heb Moira vanaf 
haar nestje zien opgroeien, ze heeft mijn passie voor dieren 
zoverre uitgebreid, dat ik er zelfs mijn werk van wilde maken. Ik 
geloof dat veel mensen van huisdieren kunnen leren. Er komt 
veel bij kijken en je krijgt er ook veel voor terug.

9. Oscar
Dexter, genoemd naar de serie, is een cypers die hypernerveus 
wordt van aluminiumfolie en vuilniszakken. Houdt niet van 
andere katten, slaapt eigenlijk de hele dag en zal weinig tot 
nooit de tuin verlaten en jagen op vogels, egels en muizen 
interesseert hem geen ene reet. Als er een fi lm gemaakt wordt 
over zombiekatten, dan komt hij in aanmerking voor de hoofdrol.

10. Stefan
Dit is Snowy. Ze is een vrouwtje van bijna 3 jaar. Ik kreeg haar 
als extreem bange kitten. Maar na elke dag veel aandacht en 
energie in haar gestoken te hebben is ze mijn soulmate! Ze is 
ondeugend, slim, super lief en een echte knuffelkont. Ze is gek 
op speelmuisjes en kussentjes met catnip erin.
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