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Op een prachtige zonnige dag in november ging de 

redactie van WZine naar een pand dat in de jaren 

‘90 en aan het begin van het millennium furore 

maakte in de underground scene van Arnhem en ver 

daarbuiten: de Goudvishal. Sinds 2007 zijn de deuren 

van het voormalige poppodium en daarvoor koetshuis 

gesloten, maar leeg staat het pand zeker niet. 
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De huidige bewoner van de Goudvishal
Op een prachtige zonnige dag in november ging de redactie 
van WZine naar een pand dat in de jaren ‘90 en aan het begin 
van het millennium furore maakte in de underground scene 
van Arnhem en ver daarbuiten: de Goudvishal. 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 uithang-
bord 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 onder-
gaan. De afgetimmerde ramen hebben plaatsgemaakt voor 
spierwitte plastic kozijnen, maar de contouren van deze Arn-
hemse 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 ja-
ren 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 gewor-
den waarbij de grote glazen puien voor flink wat lichtinval 
zorgen. Het contrast met het donkere hol dat het vroeger was 

Bewoner JanBuitenkant voormalige Goudvishal. 
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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 ontelba-
re moshpits plaatsvonden vormt nu het zit- en eetgedeelte. 

Het kleine ‘heuveltje’ halverwe-
ge 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 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 tandjestuffen-
de kids op de toiletten tijdens een optreden van hardcore-
band Sick Of It All tot het smijtwerk met rottende duivenkar-
kassen van de blackmetalformatie Watain.

Na zijn opleiding te hebben afgerond startte Jan het kleding-
merk 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 aan-
schaf ademde het hele pand nog echt een half jaar lang een 
muffige wietlucht uit, haha!” 

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.”  

Beruchte zwarte paal De zaal
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Mieze was zelf ook verantwoorde-
lijk voor de vormgeving van tal van 
posters en flyers. Bijzondere herin-
neringen 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 achtuur-
journaal 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 rood-
gloeiend en er werd volop gedis-
cussieerd 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 luidsprekerin-
stallatie. 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 prak-
tijk 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 ge-
weest, 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 Goudvis-
hal aan bleef meehelpen.

“De Goudvishal was - zeker in de begindagen - een soort 
veilige plaats voor allerlei mensen. In die tijd kon je bijvoor-
beeld 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 tegen-
woordig. Punk was destijds een heftig statement. In Arnhem 
was er maar één plek waar je als punker terecht kon én ge-
lijkgestemden 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 komen-
de edities van WZine in de gaten voor meer info over deze 
bijzondere release!

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.” 
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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, Dead-
bolt, 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 break-
core 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 Goud-
vishal 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.”

de oud-vrijwilliger van de goudvishal
 

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

De thuiswerkplek van... 
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Wie ben je en wat doe je allemaal in W1 en daarnaast?
Mijn naam is Maike Fleuren en de komende maanden ben ik in Willemeen te 
vinden als ‘interim zakelijk leider’. Een hele mond vol, maar mijn werkzaamheden 
zijn erop gericht om samen met het team en de vrijwilligers van Willemeen de 
vorig jaar geschreven plannen (een stap dichter) naar uitvoering te brengen.

Naast Willemeen werk ik nog aan een aantal andere projecten, waaronder De 
Basis in Nijmegen, een nieuwe broedplaats voor muzikanten en producers en 
heb ik samen met Wout Kemkens en Rocco Ostermann De Niemanders opgezet. 
Een project waarbij we in gevangenissen met gedetineerden verhalen en muziek 
hebben opgehaald dat is uitgewerkt en uitgebracht als album

https://debasisnijmegen.nl/
https://www.niemanders.nl/

Als ik niet aan het werk ben reis ik graag. Kort en lang, dichtbij en ver weg. In 
deze tijd ga ik er graag op uit met m’n camper, herfstkamperen met een vuurtje 
en buiten koken. Want dat laatste doe ik ook heel graag. Indische rijsttafel, 
zuurdesem brood, koken op open vuur of een lekkere curry. Ik hou van koken en 
eten :) En voor corona ging ik ook graag naar concerten, theater en festivals... 

Hoe is het om thuis te werken en hoe gaat dat?
Thuis werken is soms fijn, bijvoorbeeld als ik heel geconcentreerd wil werken. 
Bijvoorbeeld stukken lezen of schrijven, maar ik mis het wel om mensen om me 
heen te hebben.
Vooral de korte praatjes, een grapje, samen een kop koffie drinken en de ideeën 
die ontstaan uit terloopse gesprekken. 

Triviavragen

Favoriete series op dit moment:
Star Trek, The Mandolorian (vraag me niet waarom... ik ben niet goed ingevoerd en 
van huis uit geen sci-fi fan, maar waar je mee omgaat.. raak je mee besmet)

Favo song:
Heb ik niet, per stemming/ dag verschilt mijn voorkeur 

Favo Band:
Geldt hetzelfde als hierboven, ik luister vanalles van Pieter de Graaf tot David 
Bowie, van Delikt tot Johnny Cash van Aphex Twin tot The Roots.
Qua zware gitaren blijf ik steken bij  bands als Tool en The Black Keys wat door 
vele van jullie vast niet als hele zware gitaren gezien wordt :)
Luistertips voor dummies zijn welkom!

Favo Kunst: (open vraag)
Ik hou heel erg van Streetart, een paar jaar geleden ben ik naar Dismaland 
geweest van Banksy. Maar ook Phobiarama van Dries Verhoeven vond ik heel 
indrukwekkend

Favo films:
JoJo Rabbit, Lord of the Rings

Favo stad/land:
Nieuw Zeeland 

Het boek dat je nu leest:
De Meeste Mensen Deugen 

Youtube Tips?
Ik loop hopeloos achter op dit vlak 

Guilty pleasure:
Vanille-ijs met gesmolten pure chocola 

Onhebbelijkheden:
Meer dan genoeg, vraag over een paar maanden maar na bij het team van 
Willemeen ;) 

https://debasisnijmegen.nl/ 
https://www.niemanders.nl/ 
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Sigarenbandjes, postzegels, vinyl of juist koelkastmagneetjes… verzamelen 
zit in ons en wordt al sinds mensenheugenis gedaan. Voor de prehistorische 
jager-verzamelaars was verzamelen echt een kwestie van overleven, maar 
tegenwoordig is het verzamelen van dingen vooral een hobby en luxekwestie. 
Van schilderijen tot flippo’s en van actiefiguurtjes tot cassettebandjes: 
mensen vinden het gewoon leuk en fijn om dingen in grote hoeveelheden bij 
elkaar te hebben. 

Voor dit artikel ben ik op zoek gegaan naar verschillende mensen die wat 
minder ‘normale’ verzamelingen hebben en daarmee is dit artikel dus eigenlijk 
ook een soort verzameling van verzamelingen. Verzamelception? Afijn, ik bijt 
het spits zelf af met mijn eigen verzameling!

KEK
& GEK

door: tom waamelink
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TOM
Als schrijver van dit artikel kon ik natuurlijk niet ontkomen 
aan het showen van mijn eigen verzameling. Mijn verzameling 
is niet enorm groot of heel erg bijzonder, want het betreft 
Pokémon! Om specifieker te zijn: Pokémonkaarten! 

Aan mijn verzameling heb ik de afgelopen tien jaar geen 
aandacht besteed, totdat ik afgelopen zomer in Zevenaar 
was. Daar werd toen de allereerste kermis van het jaar weer 
georganiseerd. Het stelde verder niet zoveel voor, maar voor 
het idee was het leuk. Een beetje over het terrein zwervend 
kwamen we uiteindelijk bij de schietbaan aan. Verstopt tussen 
de bootleg Disneyknuffels en plastic spionnengadgets lag daar 
een pakje Pokémonkaarten. Iets greep mij. Misschien kwam 
dat door het mooie pakje of juist mijn voorliefde voor kaart-
spelletjes, maar iets in mij moest die kaarten hebben. Ik denk 
achteraf dat ik gewoon weer even kind wilde zijn, maar die 
Pokémonkaarten bleven mijn aandacht trekken. Voordat ik het 
wist had ik bijna een ware verslaving aan mijn broek hangen.
Mijn topstuk is deze Rainbow-colored Morpeko Vmax met een 
waarde van ongeveer 15 euro. Gehaald uit een los pakje van 6 
euro, talk about making a profit!

OSCAR
Natuurlijk gaat verzamelen vaak helemaal niet om geld. We 
vinden dingen er meestal gewoon mooi uitzien en dat geldt 
ook voor Oscar en zijn relatief nieuwe verzameling. Oscar is 
onderhand al 25 jaar actief binnen Willemeen, nu als jonge-
renwerker, maar eerst ook als stagiair en vrijwilliger.
“Mijn gekke verzameling is 4K steelbooks. Dat zijn Blu-rays 
met een ijzeren verpakking. Ik ben ermee begonnen tijdens de 
lockdown, aangezien er een UHD TV (en onderhand ook een 
PS5) de kamer zijn binnengevlogen en we films graag in HD 
kijken. Nu is het natuurlijk gemakkelijk om je boekenkasten 
helemaal vol te pleuren met die rotzooi, dus ik stelde wel een 
paar voorwaarden aan mijn verzameling. Als eerste moeten 
het films zijn die ik goed vind en daarnaast moet de cover mij 
esthetisch aanspreken. Het liefst heb ik ook geen tekst op de 
voorkant en is de coverart ook nog zo vaag mogelijk, zodat je 
dus echt even moet raden welke film het betreft. Kortom: mijn 
verzameling is volslagen idioot en eigenlijk ook een soort tus-
senstop. Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten val ik 
terug op mijn originele verzameling: met de knapzak op mijn 
rug allerlei plekken op de wereldkaart afvinken!”
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SARISSA
Nu zijn de verzamelingen van mij en Oscar natuurlijk groten-
deels gericht op de looks, maar er zijn natuurlijk ook genoeg 
verzamelingen die ook heel praktisch zijn, zoals die van 
Sarissa. Zij is sinds kort stagiair bij Willemeen en heeft in dit 
korte tijdsbestek al veel weten te bereiken. Zo heeft ze samen 
met Roos een jongerenprijsvraag gewonnen, met als prijs een 
budget voor het maken van budgetkookboekje voor jongeren 
met een laag inkomen. Sarissa was erg enthousiast om te 
vertellen over haar muzikale hobby en verzameling, namelijk 
(bas)gitaren.

“Het maken en bespelen van basgitaren heb ik van mijn vader 
geleerd, die vroeger actief was als bassist van een metalband. 
Samen met mijn oom, ook muzikant, ben ik sinds 2012 zelf 
gitaren en basgitaren gaan maken. Een echt uitgebreide werk-
plaats hebben wij hier niet voor, dus veel van de onderdelen 
zijn bij elkaar verzameld en met de hand gezaagd en bewerkt.
Op de foto zie je ons allereerste werk dat we de Padawan 

hebben genoemd. Bij liefhebbers van Star Wars gaat er bij het 
horen van dit woord waarschijnlijk direct een lampje branden. 
De zogenaamde Steve Vai Swirl geeft licht in het donker, net 
als de DR-snaren. Er zitten ook blacklight LED-lampjes inge-
bouwd die de snaren vanaf de onderkant laten oplichten. Dit 
alles onder het mom dat bassisten op deze manier ook een 
keer in de spotlight staan.

De gitaar is een ‘Frankensteintje’ die ik op mijn werk met mijn 
collega’s heb gemaakt. We hebben de Japanse Shou Sugi Ban 
methode toegepast op de body van de gitaar en later met 
heel wat lagen gefixeerd om te voorkomen dat de koollaag 
afbrokkelt. De gitaar klinkt en staat als een huis. Gitaren 
bouwen is voor mij een mooie bezigheidstherapie en omdat 
ik met goedkope materialen werk hoef ik dus ook niet bang te 
zijn om te experimenteren met vuur en verfbaden. Opnieuw 
beginnen kan altijd!”
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MATYLDA
Van dit muzikale hoogstandje gaan we gelijk over naar de 
bijzondere en nogal aparte verzameling van Matylda. Zij is 
al jaren vrijwilliger bij Willemeen en sinds kort ook stagiair. 
Matylda is het creatieve powerhouse achter de meest recente 
vrijwilligersactiviteiten en die creativiteit is goed terug te zijn 
in haar verzameling. Dus Matylda, wat is jouw verzameling?
“Fruitstickers verzamelen man! Ik ben hiermee begonnen 
toen ik van mijn broer een boekje kreeg voor kerst getiteld 
‘Wreck This Journal’. In het boekje stonden allemaal gek-
ke opdrachten en het boek was zo gemaakt dat het na het 
uitvoeren van de opdrachten gewoon helemaal kapot moest 
zijn. Eén van die opdrachten was: plak deze pagina vol met 
fruitstickers. Dit vond ik uiteindelijk zó leuk dat ik mijn eigen 
stickerboekje ben begonnen. Meestal ‘steel’ ik de stickers 
gewoon van het fruit in de supermarkt, of ik overtuig mijn 
vrienden dat we echt heel hard fruit nodig hebben. Meestal 
weten zij dan al hoe laat het is.

Mijn meest bijzondere sticker is deze oranje sticker uit Califor-
nië. Deze is zo bijzonder omdat ‘ie afkomstig is van een vrucht 
die geteeld is in de school van een vriend van mij. Dit wist ik 
helemaal niet, want ik heb de sticker gewoon in Nederland 
gestolen. Toen ik met die vriend aan het facetimen was vertel-
de hij mij het verhaal achter deze sticker. Zijn universiteit was 
namelijk eerst een lab waarin experimenten met citrusvruch-
ten werden uitgevoerd en waar ze dus ook hun eigen bomen 
groeiden. Die vruchten werden ook verkocht en daar is deze 
sticker dus van afkomstig!”

Zoals je dus ziet zijn er de meest uiteenlopende verzamelaars 
actief binnen Willemeen. Misschien heb je zelf ook wel een 
verzameling zonder dat je dit realiseert! Kijk maar eens goed 
rond in je huis, kamer of appartement en misschien vind je 
wel iets leuks om een serieuze verzameling van te maken!
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Door corona ligt het toerisme overal stil. En dat komt in dit 
straatarme land extra hard aan. Vorig jaar arriveerden er 
door aanslagen al maandenlang nauwelijks toeristen. Nicole 
durfde het aan en vertelt over deze bijzondere stop tijdens 
haar laatste reis (januari 2020).

SRI LANKA: 
VAN RIJKE  
GESCHIEDENIS 
EN CULTUUR
TOT STRAND  
EN WILDLIFE  
SPOTTEN IN DE 
NATUUR

reizen met nicole deel 2
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Met mijn rugzak vol souvenirs uit het Midden-Oosten vlieg ik 
richting Sri Lanka. Aan boord wordt het toestel ontsmet met 
een spray, want dat moet van de Sri Lankaanse overheid. Het 
is me niet duidelijk of dit een standaardprocedure is of dat 
dit met het nieuwe coronavirus te maken heeft. Ik houd braaf 
mijn ogen dicht, zoals ze lenzendragers adviseren. Vanuit 
hoofdstad Colombo vertrek ik meteen naar het kustplaatsje 
Negombo, waar ik even kan acclimatiseren en wakker word 
met een vervelend hoestje. Bedankt, airco uit het vliegtuig!

Ik begin met de Culturele Driehoek, de hoofdsteden van de 
oude koninkrijken vol ruïnes van paleizen en tempels. Wie 
dacht dat reizen hetzelfde als vakantie is, heeft het mis. Zeker 
als je, zoals ik, wat van de cultuur en geschiedenis wil zien. 
Om 7.00 uur loop ik daarom 360 treden omhoog voor de 
indrukwekkende grottempels van Dambulla. In Sigiriya maak 
ik de pittige klim naar de iconische 200 m hoge leeuwenrots, 
waarop ooit een gigantisch paleis stond en vanwaar ik de 
zonsondergang zie. Ik sta om 4.30 uur op om voor zonopgang 
de Pidurangula Rock te beklimmen. Verder fiets ik een middag 
in de brandende zon door de 800 jaar oude tempelruïnes van 
Pollanaruwa. Wel ben ik daar extra alert op de (zwerf)honden, 
nadat ik eerder al fietsend op het platteland van Dambulla 
diverse malen achterna ben gezeten. Ik moest zelfs een be-
hulpzame scooterende local vragen om mij naar de grote weg 
te begeleiden. Gelukkig zijn de mensen erg vriendelijk, zo tipt 
een tuktuk-chauffeur mij een goede apotheek als hij regelma-
tig mijn droge hoest hoort.

Met het aanbevolen hoestdrankje stap ik in de trein voor een 
epische treinreis, die een van de mooiste ter wereld wordt ge-
noemd. Toen de Engelsen in Sri Lanka zaten, legden ze diverse 

spoorlijnen aan, ook naar de koelere binnenlanden om te ont-
snappen aan de verzengende hitte. Het moet niet eenvoudig 
zijn geweest om de spoorlijn aan te leggen, zo tussen de ber-
gen. Maar je snapt direct waarom deze treinreis zo bijzonder 
is: de uitzichten zijn magisch fantastisch en het is alsof je door 
de wolken reist. Ik ontdek de beroemde plantages, waar thee 
nog met de hand wordt geplukt. De binnenlanden zijn ook dé 
plek voor hikes en in backpackersplaatsje Ella waag ik me aan 
de Ella Rock. De klim duurt zo’n 3-4 uur, mits je de deels over 
het spoor lopende weg weet. Het uitzicht is spectaculair: alsof 
ik in een schilderij van Bob Ross zit. Een andere must see is de 
prachtige Nine Arches Bridge en het is de kunst om er te zijn 
als één van de paar dagelijkse treinen passeert.

Vanuit hier reis ik naar Udawalawe om een weeshuis voor oli-
fantjes te bezoeken. Om wat geld te verdienen, voeren ze die 
(op dat moment 56) schattige olifantjes publiekelijk. In groep-
jes van twee of drie gaan de dieren naar hun verzorgers. De 
kleinsten drinken uit de fles, de grootsten krijgen hun melk via 
een trechter en een slang. Het is zo bijzonder om te zien: de 
ene olifant rent vrolijk op zijn verzorgers af, een andere loopt 
ondeugend nog eens terug voor een refill om daarna streng 
teruggestuurd te worden. Het zijn trouwens niet de eerste oli-
fanten die ik tijdens mijn reis zie. Ik bezoek vier van de in to-
taal 21 nationale parken in het land. Ik geniet van onder meer 
een heerlijk in een water badderende olifant, twee luipaarden 
die twintig minuten rond onze jeep hangen en ontelbaar veel 
pronkende en zelfs parende pauwen.

Na 2 weken reizen en wildlife spotten is niet alleen mijn hoest 
weg, maar is het ook tijd voor ontspanning aan het strand. 
Dat kan prima in diverse toeristische kustplaatsen. Het meest 
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speciaal is een klein strandje in Hikkaduwa, waar regelmatig 
reuzenschildpadden te vinden zijn. Zo tof om deze enor-
me dieren te zien en onder water een stukje met ze mee te 
zwemmen! Helaas geven de (veelal Russische) badgasten de 
dieren zoveel zeewier dat ze lui worden en geen moeite meer 
doen voor hun eigen voedsel. Een andere aanrader is het fort 
van Galle, het mooiste voorbeeld van de Nederlandse aanwe-
zigheid in Sri Lanka. Van 1640 tot 1796 was de gehele kustlijn 
gekoloniseerd door de VOC en er zijn nog steeds sporen te 
vinden van Nederlandse forten, vuurtorens en kerken. In Galle 
zorgen deze oude gebouwen, de knusse smalle straatjes en 
het heerlijke weer voor het ultieme vakantiegevoel.

Het is een heel contrast met de drukke en weinig interessante 
of mooie hoofdstad Colombo. Maar hier tekent de coronacrisis 
zich wel al voorzichtig af: voor ik een luxe winkelcentrum in wil 
gaan, controleert een temperatuurpistooltje of ik koorts heb 
of niet. Pas later realiseer ik me dat mijn aanhoudende droge 
hoest na aankomst een symptoom van corona had kunnen 
zijn. Hier heb ik niet bij stilgestaan, omdat ik geen andere 
klachten had. Ook op de luchthaven zijn de controles streng, 
al kan dat net zo goed te maken hebben met de aanslagen 
van vorig jaar. Mijn bagage en ik worden maar liefst driemaal 
gecontroleerd en een flesje water kopen voor het boarden is 
mission impossible. Het is een vreemde afsluiting na ruim drie 
heerlijke weken in een prachtig land met adembenemende 
natuur en een rijke geschiedenis. Desondanks kan ik je Sri 
Lanka van harte aanraden voor de post-coronatijd. De locals 
zullen je zeker weten met open armen ontvangen. De vraag is 
alleen: durf jij het aan?

5 tips voor als je zelf naar Sri Lanka gaat

1. Koop een lokale simkaart: kost bijna niets en handig 
om bijvoorbeeld Maps of Pick Me (een lokale variant op 
Über) te gebruiken. Let op: Pick Me werkt niet overal, maar 
gelukkig staan er overal behulpzame tuktuk-chauffeurs. 
Spreek wel vooraf een prijs af.

2. Er zijn handige Facebookgroeps waar je veel tips kunt 
krijgen, zoals ‘Sri Lanka Backpackers NL’.   

3. Als je een nationaal park wilt bezoeken, dan kun je dit het 
beste met een groepje doen. Zo kun je de kosten voor de 
jeep delen. Ik betaalde 15 tot 35 euro per keer. 

4. Er zijn veel organisaties die iets voor dieren doen. Check 
vooraf goed of ze echt diervriendelijk zijn of niet. Bij veel 
opvangcentra voor olifanten en schildpadden had ik mijn 
twijfels, dus die heb ik bewust overgeslagen.  

5. Reis sowieso één keer met de lokale bus, dat is al een 
ervaring op zich. Bussen vliegen bijna over de weg, het 
interieur is blingbling en er staat keihard Sri Lankaanse 
of Indiase muziek op. Het busnetwerk is erg goed en ik 
heb tijdens mijn reis vrijwel alles per bus gedaan. Het is 
goedkoop, een reis van 1,5 uur kost soms maar 70 euro-
cent. Tip: niet iedere busconducteur heeft wisselgeld, dus 
betaal zo gepast mogelijk.

6. De volgende keer vertel ik je over mijn ervaring op een 
echte droombestemming, tot dan!
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interview 

Open dichten: 
Jesse laport

Instagram: @jesselaport
Website: www.jesselaport.nl

http://instagram.com/jesselaport
http://www.jesselaport.nl
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Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Jesse Laport, een geboren en getogen Arnhemmer. 
Hoewel dat misschien niet zoveel zegt, het maakt in Arnhem 
nogal uit waar je bed staat en wat voor een Arnhemmer je 
bent. Desalniettemin mag ik me er zeker onder scharen. En in 
die stad, het Rotterdam aan de Rijn, dat Haagje van het Oosten, 
daar opereer ik onder meer als Stadsdichter. Typisch Arnhem 
ook wel, dat het er al jaren niet van komt om die functie op 
gemeentelijk papier te krijgen.

Maar alle gekheid op een stokje, ik kan 
onder die noemer wel veel betekenen. In 
normale tijden is er vijf keer per maand, 
waarvan twee keer in Arnhem, een open 
podium voor het gesproken woord. Ik 
mag teksten voordragen op plekken 
waar dat ooit ondenkbaar was. Ik mag 
gedichten schrijven voor aan de muur in 
pisstegen, hotels en koffiezaken. Poëzie 
laten leven in de stad. 

Hoe ben je begonnen? Wat was jouw 
start als dichter?
Welnu, ik was eigenlijk een heel ander 
podiumdier. Op de middelbare school was ik een drummer, een 
breakdancer, een tekenaar en een acteur. Schrijven deed ik wel, 
maar niet met een zeker doel. Ik begon aan een vooropleiding 
theater (LOT), en na de middelbare school aan een opleiding 
Docent Theater. Ik heb altijd gedacht acteur te worden. Mis-
schien iets met muziektheater. Het mooie van je zelfgeschreven 
werk voordragen, is dat je alle disciplines kunt toepassen in je 
werk, maar je niet afhankelijk bent van een regisseur, of een 
band, of een maat, of een choreograaf. Je doet het allemaal 
zelf. Het is in die zin misschien wel een van de meest ultieme 
en vrije podiumkunsten die er zijn.

Wat in jouw werk vind je het leukst om te doen?
Optreden blijft natuurlijk een bijzondere ervaring. En zeker 
als er een podium is. Als er studiolampen zijn. Een theater-
zaal. Maak het zo bont als je wilt. Dat is altijd bijzonder. Maar 
nog veel specialer is je connectie met het publiek, wanneer je 
spreekt. Er is een vreemd soort chemie, omdat je tijdens het 
spreken iets ziet gebeuren, en dat doet iets met je, en dat doet 
iets met hen, en daar speel je weer mee, en dat doet iets met 
je, en dat doet iets met hen, enzovoorts.
Ik weet niet of ik dat het leukst vind. Ik vind simpel redactie-
werk ook heel leuk. Of stemacteren. Maar het is in elk geval het 
meest bijzonder.

Wat is het meest bijzondere dat je ooit hebt mogen 
doen?
Misschien was op Lowlands optreden wel het meest bijzonder. 
Honderden mensen op zo’n groot festival, alles geven, schreeu-
wen, punten maken, en verdorie je eigen werk over het terrein 
in Biddinghuizen mogen schreeuwen. En dat was nog maar 
vorig jaar. Maar ik heb ook eens voor Pieter van Vollenhoven 
opgetreden en achteraf met hem gepraat over mijn werk. Dat 
is natuurlijk ook niet vervelend. Voordragen op de bruiloft van 

mijn broer. Teksten van mijn hand die op li-
chamen worden getatoeëerd. Optreden met 
Jules Deelder. Op de Parade staan. Er is veel 
gebeurd in 10 jaar. Ik kan niet kiezen.

Waar haal jij inspiratie vandaan?
Dan zou je moeten weten wat inspiratie is. 
Want je kan zeggen dat je inspiratie opdoet 
in het bos, of in de stad, of tijdens het 
mediteren. Maar wat is die inspiratie zelf? 
Ik denk dat het iets is dat op z’n plek valt, 
op het goede moment. Een verbinding die 
je legt. En ik kan die hebben in de trein, of 
in de stad. Of als ik een gesprek afluister. 

Dat ik net de juiste gedachte heb bij iets dat ik uit mijn omge-
ving pluk. Twee dingen komen bij elkaar. Iets dat ik steel uit de 
lucht, en iets van mijzelf waar het aan vast komt te zitten. 

Hoe zij jij de toekomst van jouw vak?
Och. Wat is mijn vak. Als ik een maker ben, bestaat mijn vak 
voor altijd. En als schrijver ook wel. Als stemacteur misschien. 
Als kunstenaar ook. Maar er gaan wel dingen veranderen. Als 
voordrachtskunstenaar zullen dingen verschuiven naar de 
beeldschermen. Als organisator ook. Je maatschappelijke posi-
tie verandert ook. MIsschien een beetje zoals die van cabare-
tiers: de standpunten die je maakt worden soms meegenomen 
in de publieke opinie.

Poëzie en spoken word is in de afgelopen acht jaar meer en 
meer onderdeel geworden van de podiumkunsten en de fes-
tivalscene. Ik kan denk ik zeggen dat dingen als Letterkunde, 
Mensen Zeggen Dingen en Tapschrift daarin een rol hebben 
gespeeld. Nu kun je het zelfs al bijna niet meer wegdenken. 
Wie weet hoe dat is over tien jaar. Misschien helemaal weg. 
Misschien twintig keer zo groot. Wie zal het zeggen?

Taal is iets, daar sta je mee op en daar ga je mee naar bed. Maar het 
“spelen” met taal, de dichtkunst, ligt voor velen nog juist vrij ver van hun 
bed. Om te laten zien dat je voor taalkundige meesterwerkjes niet ver hoeft 
te zoeken, heb ik een interview gehouden met een Arnhemse grootheid 
binnen de dichtkunst : Jesse Laport. 
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reisverslag zuid-afrika deel 2: 

Terug naar  
Johannesburg
door: ruud
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Grimmige goudkoorts
Na een paar weken Kaapstad keren we terug naar Johan-
nesburg, in de volksmond ook wel ‘Jozi’ en ‘The City of Gold’ 
genoemd. Deze metropool ligt in een enorm mineraalrijk 
heuvelgebied waar in 1886 goud in de bodem werd gevonden. 
Hierop volgde een enorme goldrush en binnen tien jaar telde 
de stad al 100.000 inwoners. Tegenwoordig wonen er meer dan 
5,5 miljoen mensen en daarmee is Johannesburg de meest 
drukbevolkte stad van Zuid-Afrika. Ook vandaag de dag wordt 
er nog goud uit de grond gewonnen, zowel legaal als illegaal. 
De illegale mijnwerkers worden ook wel ‘zama zamas’ genoemd 
en hun werkgebied bestaat uit oude verlaten mijnschachten, 
honderden meters onder de grond. Het is uiterst gevaarlijk én 
lucratief werk dat grotendeels in handen is van rivaliseren-
de misdaadsyndicaten en gangs. De levensgevaarlijke oude 
mijnen zijn slechts één van de gevaren waar de zama zamas 
mee in aanraking komen, want dit duistere wereldje staat bol 
van moord, afpersing, corruptie, witwasserij, drugsgebruik en 
gedwongen prostitutie. De alsmaar toenemende goudprijzen 
zorgen er samen met de grootschalige werkloosheid en armoe-
de voor dat de illegale mijnbouw blijft floreren. Daarnaast is 
Jozi een van de meest met uranium verontreinigde steden ter 
wereld, nog een nare bijkomstigheid van alle mijn-
bouw. Kortom, vooralsnog geen lichtje aan het einde 
van deze mijntunnel...

Op safari in een oeroud vulkaangebied
Als je in Zuid-Afrika bent is een game drive oftewel 
safari eigenlijk een verplicht nummertje. Er zijn talloze 
natuurgebieden en reservaten waar je dit kunt doen, 
waarvan het Kruger National Park de bekendste en 
populairste bestemming is. De hoeveelheid aanbie-
ders en opties rondom game drives en overnachtin-
gen in reservaten is enorm, dus wat vooronderzoek 
loont zich zeker. Daarbij komt meteen weer een 
duistere kant van Zuid-Afrika om de hoek kijken. De 
illegale handel in dieren is namelijk diepgeworteld in 
dit land. Ook bepaalde wildparken zijn hier schuldig 
aan en met name een aantal ‘private game reserves’ 
zijn echt foute boel. Dit is nog maar het topje van de ijsberg 
wat betreft de illegale dierenhandel in Zuid-Afrika. Kortom, doe 
onderzoek van tevoren en laat je niet misleiden door allerlei 
positieve online reviews en lokale reclame. 

We kiezen voor het Pilanesberg Game Reserve dat op zo’n 200 
kilometer van Johannesburg ligt en 572 vierkante kilometer 
groot is. Dit reservaat is een beschermd vulkanisch natuurge-
bied met een unieke mix van flora en fauna. Je mag er ook in je 
eigen auto doorheen rijden, maar dat vereist wat stuurmans-
kunsten en een auto met vierwielaandrijving is ten zeerste aan 

te raden. Verder niet onbelangrijk: dit gebied is vrij van malaria! 
We gaan uiteindelijk toch voor een dagtocht in een hoge ter-
reinwagen met een ervaren gids achter het stuur, en dat blijkt 
achteraf een hele goede keuze te zijn geweest.

Bij de entree van het reservaat worden we begroet door Rob, 
onze goedlachse gids die echt aan alle stereotypen van een 
Zuid-Afrikaanse safarigids voldoet. Twee meter groot, een flinke 
braaibuik en van top tot teen in kaki tenue gestoken, met op 
de heup een jachtmes en een verrekijker. We klimmen de hoge 
terreinwagen in en het avontuur kan beginnen. De regenbuien 
aan het einde van de zomer zorgen ervoor dat het gras op de 
savannes de afgelopen weken flink is gegroeid, zo vertelt Rob. 
Dat kan het spotten van dieren best lastig maken voor een 
leek. En leken, dat blijken we te zijn. Rob doet dit werk al zo’n 
twintig jaar en kent het park als zijn broekzak. Moeiteloos spot 
hij het ene na het andere dier terwijl ik mij begin af te vragen 
of ik de opticien weer eens moet bezoeken. Langzaam rijden 
we over de uitgestrekte vlaktes die worden afgewisseld met 
glooiende heuvels vol met vulkanisch gesteente. Rob stopt de 
wagen, tuurt over de vlakte en leest het land als een boek.

Nog geen twee minuten later voltrekt zich dan een heus ‘Juras-
sic Park’ momentje. Op nog geen honderdvijftig meter afstand 
komt er ineens een kudde van zo’n veertig olifanten uit het 
struikgewas gelopen. Deze kolossen bewegen zich grotendeels 
geruisloos door de vegetatie, waarbij het oudste vrouwtje – de 
matriarch – de kudde af en toe bij elkaar trompettert. Onze dag 
kan al niet meer stuk, maar we zijn pas een half uurtje onder-
weg. De rest van de tocht vallen we van de ene verrassing in de 
andere. We spotten de uiterst zeldzame Afrikaanse wilde hond 
en hordes zebra’s en wildebeesten lopen zelfs een stukje met 
de auto mee terwijl Rob alles voorziet van tekst en uitleg, want 
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de man is een ware lopende encyclopedie. De dieren in dit 
park zijn helemaal gewend aan auto’s en zien ze daardoor niet 
als een bedreiging. Uitstappen of te dichtbij komen is vanzelf-
sprekend strikt verboden en bovenal gevaarlijk.

We stoppen bij een grote oase, waar de overhangende takken 
volhangen met de nestjes van wevervogels. Het strakke water-
oppervlak wordt hier en daar doorbroken door oren, ogen en 
neusgaten. De poel zit vol met nijlpaarden die op het heetst 
van de dag niets liever doen dan lekker in het water staan, 
want echt zwemmen kunnen ze niet. Vergis je niet in deze 
ogenschijnlijk chille badgasten, want samen met de mala-
riamug en de nijlkrokodil eisen ze de de meeste menselijke 
slachtoffers in Zuid-Afrika. Als ze zich bedreigd voelen trans-
formeren ze binnen een paar seconden in een anderhalve 
ton wegende tank die je met 30 km/u platwalst. Tip van Rob: 
begeef je nooit tussen een nijlpaard en het water, want dan 
voelen ze zich heel snel bedreigd.

Enkele kilometers verderop stopt Rob de wagen. Op de weg 
ligt een afgescheurde poot van een zebra, het werk van een 
groot roofdier. Rob inspecteert de poot en de omliggende spo-
ren en weet meteen te vertellen dat dit het werk is van een 

luipaard. Die slepen hun prooi – of een gedeelte ervan – naar 
een veilige plek buiten het bereik van andere roofdieren. Rob 
wijst naar een pad van gebroken gras dat richting de naastge-
legen hoge heuvels loopt. “The leopard is probably somewhe-
re over there, having a good after dinner nap.”
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Ook in Pilanesberg zijn veel stropers actief, zo vertelt Rob. 
Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld meer dan honderd 
neushoorns gedood. Het is gruwelijk, maar Rob ziet ook dat 
veel stropers door wanhoop worden gedreven. Georganiseer-
de gangs spelen hierop in en benaderen arme en werkloze 
mensen in uitzichtloze situaties om te gaan stropen. Of hier 
ooit een einde aan gaat komen? “Met behulp van educatie-
ve programma’s proberen we het belang van conservatie in 
arme gemeenschappen te benadrukken, maar zolang er niets 
aan de schrijnende werkloosheid en armoede wordt gedaan, 
blijft stropen bestaan”, aldus Rob. Hij probeert dan ook zoveel 
mogelijk in te zetten op manieren om arme gemeenschappen 
te voorzien van voorlichting, maar ook van werk en inkomen 
door ze bijvoorbeeld te trainen voor banen binnen deze sec-
tor. Maar hij ziet ook dat de gangs en de internationale illegale 
dierenhandel vaak stukken beter betalen dan een normale 
baan. Dit maakt het dan ook onmogelijk voor mij om geen 
enorm dubbel gevoel over te houden aan deze safari. Hoelang 
zullen de neushoorns die ik vandaag zag nog in leven blijven?

Check m’n mixtape!
Zuid-Afrika kent een enorm rijke, diverse en eclectische 
muziekcultuur waar de apartheid een grote invloed op heeft 
uitgeoefend. Tot begin jaren ‘90 waren er in feite een tweetal 
muziekculturen: die van de blanke en die van de zwarte inwo-
ners. De eerste soort heeft zijn wortels in de Europese muziek 
en de tweede soort komt veelal voort uit oude etnische tra-
dities. Tegenwoordig is er hier amper meer sprake van, beide 
muziekculturen beïnvloeden elkaar en worden daarnaast ook 
sterk beïnvloed door muziek van over de hele wereld. Een 
goed voorbeeld hiervan is het muziekgenre Kwaito, wat een 
mix is van house, R&B, Jamaicaanse reggae en Amerikaanse 
hiphop. Maar de taal, songteksten en de bij Kwaito behoren-
de dansstijlen zijn allemaal afkomstig uit de Zuid-Afrikaanse 
townships. 

Kwaito is voor de jonge generaties niet alleen een uitlaat-
klep maar ook een potentieel opstapje naar succes en enige 

Lees verder
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financiële vrijheid. Het stikt dan ook van de aspirant rappers 
(rymkletsers) en producers. Meerdere Uberchauffeurs vroegen 
mij of ik interesse had om hun zelfgeproduceerde muziek te 
horen tijdens de rit. Uiteraard! Hun mixtapes knalden uit de 
speakers en ik kreeg papiertjes met linkjes naar hun Soundcl-
oud accounts toegestopt. Zelfredzaamheid, dat is waar het om 
draait binnen de Zuid-Afrikaanse muziekscene. De DIY-machi-
ne draait hier op volle toeren en dat levert af en toe bijzonde-
re situaties op, van pop-up shows ergens op een straathoek 
tot straatverkopers die allerhande bootlegs verkopen. Op een 
wandeltochtje zag ik een hele wijk volhangen met A4’tjes met 
daarop een foto van een artiest. Onderaan het blaadje zaten 
afscheurbare strookjes papier met daarop een linkje naar 
de nieuwste mixtape van de artiest, zijn mobiele nummer, 
Insta-account en e-mailadres.

Fokken harde musiek
De apartheid, armoede en grote verschillen tussen arm en rijk 
zijn al decennialang de voedingsbodem voor allerlei protest-
muziek, waaronder natuurlijk punk. In de late jaren ‘70 maakte 
de band National Wake als een van de eerste multiraciale 
punkbands al een dikke vinger naar het systeem, met bands 
als Wild Youth en Powerage in hun kielzog. Tegenwoordig 
maakt de Zuid-Afrikaanse punkscene nog steeds die dikke 
vinger en zijn jonge zwarte muzikanten ook aardig vertegen-
woordigd binnen de groeiende scene, met de band TCIYF (The 
Cum In Your Face) als het gezicht van de opkomende skate- en 
punkscene in de grote township Soweto. In een land met zo 
weinig economische kansen voor met name de zwarte jeugd 
zorgen rauwe punkmuziek en skateboarden voor ontsnapping 
en een gevoel van vrijheid. 

Soweto is ook de thuisbasis van Demogoroth Satanum, naar 
eigen zeggen de eerste ‘all black black metal band’ van 

Zuid-Afrika. Zo’n band beginnen in Zuid-Afrika, dat gaat na-
tuurlijk niet zonder slag of stoot, vooral wanneer je je bedenkt 
dat zo’n vier op de vijf inwoners van dit land tot een christe-
lijke kerk of organisatie behoren en er daarnaast ook nog veel 
sprake is van geloof in hekserij en zwarte magie. De band werd 
én wordt van alles beschuldigd, van hekserij en satanisme tot 
het spelen van ‘blanke’ muziek’. Toch hebben ze voet aan de 
grond weten te krijgen binnen de Zuid-Afrikaanse metalscene 
en daarbuiten, getuige meerdere releases en shows in onder 
andere Botswana. De liefde voor metal en punk kent geen 
grenzen en dat blijft prachtig om te zien. Fokken hard!

Tot zover dit reisverslag met afsluitend nog wat luistervoer. 
Baie dankie vir die lees!

ZUID-AFRIKAANS LUISTERVOER

– Moonchild Sanelly – F-BOYS (ze noemt het zelf ‘future ghetto punk’)
– Prophets of da City - Never Again (90’s hiphop pioniers)
– National Wake - Black Punk Rockers (punk)
– Wild Youth - All Messed Up (punk)
– Powerage – Stop Apartheid (anarchopunk eind jaren ‘80)
– Sleeping At The Popes - The New South Africa (hardcore punk)
– Fokofpolisiekar - Antibiotika (alt rock in het Afrikaans)
– Ruff Majik – Tårn (stoner/doom/fuzz/psych)
– Demogoroth Satanum - The Kingdom Ov Hell (all black black metal)
– TCIYF – TUPPERWARE (thrash punk) 
– HemelBesem - Laat Sak Hai Rol (hiphop)
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Het is alweer even geleden dat het WZine is uitgebracht, 
dus ik heb ook al een tijdje geen column meer geschreven 
over mijn werk als coördinerend begeleider in een 
gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten. 
Met het verschijnen van de nieuwe editie van de WZine, heb ik 
mijn toetsenbord ook maar weer eens afgestoft om een stukje 
te typen over het wel en wee op mijn werk.

Ik kan je vertellen dat er in die vier 
maanden enorm veel is gebeurd. De regels 
werden mondjesmaat versoepeld en 
bewoners pakten hun normale ritme weer 
op. Een korte periode leek het er zelfs even 
op dat de coronacrisis zo goed als 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. En daar ging de goede sfeer die wij 
de afgelopen twee maanden stukje bij beetje weer hadden 
opgebouwd. Cliënten vreesde gelijk het ergste, een totale 
lockdown zoals wij die aan het begin van het jaar hadden 
gehad. 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, wanneer zij dat aankunnen, nog 
zelfstandig naar het winkelcentrum om hun boodschapjes te 
doen. 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 moeten 
wij dat op een andere manier uitleggen. 
Geen anderhalve meter, maar houd 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.

“...het beetje optimisme en 
positiviteit zo omslaan in 

chagrijn en gemopper.”

Vrijwilliger Maarten Vermeulen schrijft over zijn werk 
als Coördinerend Begeleider in een gezinsvervangend 
tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

DE MAN 
MET DE 
HAMER

column
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interview
 

Remy (22) brengt jonge Arnhemse  
ondernemers bij elkaar met de community ‘VOS’
De 22-jarige Remy Sanderink startte een paar maanden geleden naast zijn huidige baan zijn eerste bedrijf 
op, RSCreate. Dit bedrijf richt zich op het ontwerp en onderhoud van websites en webshops en biedt ook 
hostingdiensten aan. Net zoals veel andere jonge ondernemers liep Remy toch tegen bepaalde vraagstukken aan en 
was hij benieuwd hoe andere jonge ondernemers de zaken aanpakken.

Daarom startte hij een tweede bedrijf op in de vorm van de 
community VOS, voluit ‘Voor Ons Samen’. Het doel van VOS is 
om jonge startende ondernemers uit Arnhem en omgeving sa-
men te brengen en van elkaar te laten leren. “Er bestaan in en 
om Arnhem al wel een paar enigszins soortgelijke platformen, 
maar die richten zich bijvoorbeeld niet specifiek op jonge star-
tende ondernemers of ze vragen juist contributie”, aldus Remy.

Diners op locatie en een actieve Whatsapp-groep voor 
jonge ondernemers
Dat kan anders, bedacht Sanderink zich. Daarom koos hij voor 
een persoonlijke aanpak, waarbij jonge ondernemers die deel 
uitmaken van VOS elkaar kunnen treffen tijdens gezellige 
diners die bij diverse Arnhemse horecagelegenheden worden 
georganiseerd. Zo kunnen jonge ondernemers na een dag hard 
werken lekker met elkaar in gesprek gaan, ideeën uitwisselen 
en samenwerkingen opstarten onder het genot van een hapje 
en drankje. Jammer genoeg gooide corona roet in het eten en 
konden de geplande diners geen doorgang vinden. “Erg jammer 
natuurlijk, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten”, zo 
vertelt Remy.
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Om toch te zorgen dat de jonge ondernemers in contact 
met elkaar kunnen komen én blijven is er vanuit VOS een 
speciale Whatsapp-groep opgestart die momenteel al meer 
dan 50 deelnemers telt, uiteenlopend van fotografen en 
kappers tot marketeers en kindercoaches. In deze groep 
kunnen jonge ondernemers vragen stellen, netwerken en 
samenwerkingsverbanden aangaan. Daarnaast is er op de 
website van VOS onlangs ook een speciale rubriek ‘Leer 
Kennen‘ opgestart, waarin de diverse deelnemende onder-
nemers zichzelf kunnen voorstellen.

“Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten zullen 
de diners uiteraard weer van start gaan, maar vooralsnog 
loopt de Whatsapp-groep groep als een tierelier. De hele 
coronasituatie is vanzelfsprekend een ‘hot topic’ binnen 
de groep. Er wordt enorm veel over en weer gepraat over 
hoe je als ondernemer om kunt gaan met corona en waar 
kansen liggen”, vertelt Remy enthousiast.

Nu het aantal deelnemers nog steeds toeneemt denkt 
hij ook na over meer (digitale) mogelijkheden voor jonge 
ondernemers vanuit VOS. “Bijvoorbeeld een interactief 
online forum rondom VOS, met daarbij een rubriek met 
veelgestelde vragen, of juist een Facebookgroep. Misschien 
kunnen we in de toekomst zelfs wel iets van een kantoor-
ruimte met flexwerkplekken gaan aanbieden, je weet maar 
nooit. Als verschillende jonge ondernemers bijeen komen 
kunnen er hele mooie dingen ontstaan!”

Meedoen aan VOS?
Jonge (startende) ondernemers tussen de 18 en 35 jaar 
uit Arnhem en omgeving kunnen zich via de website van 
VOS kosteloos opgegeven voor de Whatsapp-groep en de 
diners.
– www.vooronssamen.nl

http://www.vooronssamen.nl
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DE PLEELIST VAN: 
EVA
Winter is coming en ik heb alleen de gebruikelijke melancholie om 

naar uit te kijken. Het beeld van een verstilde wereld, ingestopt 

onder een zacht, vederlicht kleed, is eigenlijk wel heel welkom in 

deze tijden. Hierom vijf van de beste nummers met ‘snow’ in de titel.

1. AGALLOCH - FALLING SNOW 
Black metal/fluisterfolk/post-rock uit de States, 

geschreven tegen de achtergrond van diepgroene 

bergtoppen en mistige meren van Oregon.

2.  GOD IS AN ASTRONAUT - SNOWFALL 

Een van mijn meest geliefde post-rock bands. GIAA maakt 

muziek die je op je sterfbed zou willen luisteren en Snowfall 

is geen uitzondering.

3. EMANCIPATOR - FIRST SNOW
Producer/DJ Emancipator (net als Agalloch afkomstig uit 

Portland, Oregon) zet hier een experimenteel, lichtvoetig 

nummer neer waarvan je zin krijgt in om je dikste sjaal om te 

doen en het bos in te gaan.
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4.  SEBA - SNOW
Vloeibare drum ‘n bass om een dik besneeuwde 

berghelling mee af te glijden.

5.  VANILLA - SNOWDANCE
Een aangenaam, elegant nummer dat gek genoeg net zo 

goed werkt voor een zwoele zomernacht vol vuurvliegjes als 

voor een crispe, heldere zondagochtend vol dwarrelende 

sneeuwvlokjes.

BONUS!  
CLINT MANSELL, KRONOS QUARTET & 
MOGWAI - FIRST SNOW (THE FOUNTAIN 
OST)
Ik wijk hier af van het gebruikelijke aantal van vijf nummers 

voor mijn playlists omdat ik eigenlijk de gehele soundtrack 

van The Fountain erin wil shoehornen. The Fountain is een 

visueel overweldigende film over (on)sterfelijkheid en de 

onvergankelijkheid van liefde, en de soundtrack is net zo 

hartverscheurend pijnlijk mooi als de film zelf. 
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Vrijwilligers gezocht voor 

het online magazine  
van Willemeen

Er klinken al een hele tijd geen beats en gitaren meer in jongerencentrum 
Willemeen, maar gelukkig biedt de digitale wereld meer dan genoeg moge-
lijkheden voor afleiding, creatie én inspiratie.

Daarom startte Willemeen in mei met een eigen online magazine genaamd 
WZine, dat gemaakt wordt door en voor jongeren. Het doel van dit maande-
lijkse magazine is om jongeren creatief uit te dagen en leesplezier te bieden 
in de vorm van allerlei content zoals interviews, lokale nieuwtjes, columns, 
achtergrondinformatie en fotoreportages. De redactie wordt hierbij gevormd 
door een groep vrijwilligers en de redactie van de Arnhemse jongerenweb-
site Jongin Arnhem.

Inmiddels zijn er al acht edities van WZine uitgebracht en is er ruimte vrij-
gekomen binnen de redactie voor nieuwe schrijvers, fotografen en ontwer-
pers. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een eenmalige bijdrage te 
leveren aan WZine. De eerder uitgekomen edities kun je online bekijken via 
issuu.com/willemeen

Meedoen aan WZine?
Lijkt het je tof om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor WZine? Neem dan 
contact op met de redactie via redactie@willemeen.nl. Heb je wat voor-
beelden van eigen werk zoals blogs, artikelen of een mooie fotoreeks? Stuur 
deze dan vooral even mee!

http://issuu.com/willemeen 
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Willemeen vroeger


