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Martijn Brugman

Braden

I

k ken iemand die op de
Velperbuitensingel de
kop van een eend trok.
We zaten in een café. Hij
kwam binnenlopen, de
handen besmeurd met bloed.
Met die handen had hij net de
kop van die eend getrokken.
Twee mannen sneden deze
week de kop van een zwaan.
Ze namen de kop mee naar de
enige plek waar je over zo’n

Daar schijnen
ze met die kop
gezwaaid te
hebben. Boven
hun hoofden
daad nog opscheppen kunt: de
Korenmarkt. Daar schijnen ze
met die kop gezwaaid te hebben. Boven hun hoofden. De
kop van een zwaan.
Er was die nacht nog een
zwaan op de Korenmarkt. Op
de gevel van discotheek 5th
Avenue hangt ook een zwaan.
Die staat symbool voor de Lutherse kerk die er ooit gehuisvest was. In 1415 werd de

Tsjech Johannes Hus als ketter
ter dood veroordeeld. Hus betekent gans en Hus schijnt vlak
voor zijn terechtstelling tegen
zijn rechters gezegd te hebben:
„Jullie kunnen nu wel een gans
braden, maar na mij zal een
zwaan komen”. En die zwaan
kwam er ook, honderd jaar later, in de persoon van Maarten
Luther. Dat beweren althans
de Lutheranen. Voor hen staat
die zwaan symbool voor hoop.
Er zullen ook wel weer geharnaste atheïsten zijn voor wie
die zwaan symbool staat voor
dood en verderf. Want waar
het over God gaat, komen zij
met alle ellende van de wereld
aanzetten. Alsof de goddelozen
zo vredelievend zijn. Voor Lutheranen heeft een zwaan tenminste nog betekenis. Voor de
twee mannen betekende die
zwaan niets.
Terug naar de man die de kop
van een eend trok. De eend
was voor zijn ogen aangereden.
Het beest moest uit zijn lijden
verlost. De kop eraf. Dat schijnt
de beste manier te zijn om een
eend pijnloos af te maken. De
meesten van ons zouden de
eend onnodig laten lijden. Dat
die kop eraf ging, daar was
moed voor nodig.

Lage waterstand Rijn
door droog voorjaar
EMMERIK – De Rijn bij Emmerik
staat laag vanwege het droge voorjaar en minder aanvoer van smeltwater uit de Zwitserse bergen. De
afgelopen drie weken zijn al zes
vrachtschepen vastgelopen. In
Emmerik zijn de mensen daar
goed van op de hoogte. „Ja, dat
heeft in de krant gestaan”, zegt
kunstenaar Hein Driessen met
een atelier aan de Rheinpromenade in Emmerik. „We hebben in ieder geval geen last van hoogwatertoerisme. Je kunt het goed zien
dat het water laag staat. Er is ook

minder scheepvaart.” „De boeren
klagen dat het zo ontzettend
droog is”, vult zijn vrouw aan.
„De waterstand in Emmerik is 1,11
meter”, weet een woordvoerster
van Rijkswaterstaat. „Dit lijkt erger dan het is, omdat in Duitsland een andere meeteenheid en
een ander nulpunt wordt gehanteerd. In Nederland werken we
met Normaal Amsterdams Peil, ofwel NAP.”
In Lobith is de waterstand 7,74
meter. „Dat is aan de lage kant,
maar niet extreem.”
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De nasleep van
een zomerkamp

ARNHEM – Het bevolkingsonder-

INTERVIEW Velpenaar Edward Hendriks schreef een

spannend boek dat zich deels afspeelt in de scoutingwereld. Toch is het geen boek voor padvinders
geworden, zegt hij. „Er gebeuren heftige dingen.”

E

door Hans Gulpen

PASPOORT

dward Hendriks was een hardnekkige padvinder. Bijna een kwarteeuw maakte hij deel uit van
scoutinggroep De Markesteen in
Velp. Hij begon als welp en eindigde in de leiding. Hendriks
maakte in de loop der jaren veel
zomerkampen mee. Geen wonder dat hij de
sfeer van zo’n kamp op de Veluwe zo raak weet
weer te geven. Jongens onder elkaar, fikkie stoken, in bomen klimmen, je een week niet wassen, de stank van puberlijven in een tentje.
Hendriks gebruikte zijn scoutingverleden als
materiaal voor de thriller Gezworen vrienden.
Waarin Sander Thijssen, bankier in Arnhem,
aan de vooravond van een fusie geconfronteerd
wordt met een pijnlijk voorval uit het verleden.
Tijdens een zomerkamp, 25 jaar eerder, was
Thijssen betrokken bij de raadselachtige dood
van een medescout, en hij wordt daarmee nu gechanteerd. De enige uitweg voor de bankier
lijkt de aanval, maar daarbij moet hij vuile handen maken. In de draaikolk van gebeurtenissen
die daarop volgt, is niets wat het lijkt en wordt
de lezer dikwijls op het verkeerde been gezet.
Hoe kwam u op het idee voor het boek?
„Ik wilde iets doen met de financiële crisis en

“

Ik houd van
spannende boeken.
Als ik begin te
schrijven, gaat het
vanzelf die kant op
Edward Hendriks

!
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Edward Hendriks werd 39 jaar geleden geboren
in Velp. In die plaats woont hij nu weer.
Hij studeerde communicatie in Eindhoven
Hendriks werkte bij diverse reclamebureaus en
begon in 2009 voor zichzelf als copywriter.
Zijn eerste thriller, ‘Bloedgeld’, verscheen in
2012. Nu is er een tweede, ‘Gezworen vrienden’;
uitgeverij De Fontein, 304 blz., € 18,99.
Edward Hendriks is gehuwd met Anneloes en
heeft drie dochters.

de bankwereld. De hoofdpersoon moest iemand zijn die over lijken gaat om zijn zakelijke
doelen te bereiken. Het leek me interessant
zo’n man uit zijn comfort zone te trekken door
hem met een noodlottige gebeurtenis in zijn
jeugd te confronteren. Daarbij kwam mijn kennis van de scoutingwereld goed van pas.”
Tevreden over uw boek?
„Het is een stuk beter dan mijn debuut Bloedgeld uit 2012, zowel qua plot als qua stijl en uitwerking van de personages. Het schrijven ging
me ook makkelijker af. Ik leer gaandeweg.”
Had ‘Bloedgeld’ ook iets met scouting te maken?
„Nee, dat speelt zich af in Napels, waar ik ooit
een maand verbleef. Het gaat over een Hollandse jongeman die zich in Napels vestigt en daar
in aanraking komt met de maffia. Zeg maar een
soort Ik vertrek, maar dan nog veel erger.”
Schrijft u snel?
„Bloedgeld heb ik in vijf maanden tijd geschreven, Gezworen vrienden in vier maanden. Ik heb
een tooltje in mijn tekstverwerkingsprogramma
dat me vertelt dat ik 500 woorden per dag moet
schrijven. Als je dat maar consequent doet, gaat
het hard. In feite schrijf ik maar een uurtje per
dag, als mijn gewone werk, het copywriten
voor bedrijven, gedaan is.”

Voorstanders dromen over burger
als eigenaar van ‘stukje’ windmolen
Vervolg van pagina 25

Vorig jaar herfst kondigde het bedrijf OutSmart uit Velp onderzoek aan naar de bouw van windmolens tussen de Pleijweg en de
Westervoortsedijk in Arnhem.
Voorstanders van windenergie benadrukken dat de plaatselijke bevolking van windenergie kan profiteren. De lokale coöperatie Rijn
en IJssel Energie organiseert bijeenkomsten met uitleg en excursies. Vorig jaar bezocht een gezelschap een windmolen in Den
Bosch, met uitleg over obligaties
en ‘het verkopen van winddelen,
zodat je zelf echt eigenaar wordt

van een stukje van de windmolen’. De vrees voor overlast betreft Rijn en IJssel Energie in analyses op haar website. ‘Wanneer
de molen slagschaduw veroorzaakt op een boerderij die in de
buurt staat, dan schakelt de molen zich vanzelf uit’, meldt een excursieverslag.
OutSmart tekende vorig jaar een

" Om de windmolens bij
Arnhem te kunnen plaatsen
moet het bestemmingsplan
worden aangepast

intentieovereenkomst voor de
bouw van windmolens op gemeentegrond op de Koningspleij
Noord. Om de molens te plaatsen
moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voor de verkiezingen beloofde het stadsbestuur alleen ambtelijke ondersteuning
voor het project. Wethouder Van
Gastel benadrukte: „Een ontwikkelaar moet plannen eerst voorleggen aan bewoners van Arnhem,
Rheden en Westervoort.”
De gemeente Rheden acht bedrijventerrein De Beemd, op de
grens van Velp en Arnhem, geschikt voor twee windmolens van
maximaal 100 meter hoog.

! Edward Hendriks op de Veluwe, plaats van handeling van zijn nieuwe roman. foto Anneloes Hendriks

U had het geluk dat u meteen bij een grote uitgeverij terechtkon.
„Ik had niet meer dan een manuscript van
tien bladzijdes. Daar toonden ze belangstelling voor. Toen moest ik als een idioot aan
de slag om het boek te schrijven. Daarmee
waren ze bij De Fontein zo tevreden, dat
ze een tweede thriller van me wilden hebben. En ik werk al weer aan een derde.”
Weer een thriller?
„Ik houd van spannende boeken. Als ik be-

gin te schrijven, gaat het vanzelf die kant
op. Ik lees ook wel eens gewone roman,
maar ik weet niet of ik zoiets zou kunnen
schrijven.”
Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van
dit boek?
„Van Bloedgeld werden duizend stuks verkocht. Dat stelde me enigszins teleur. Je
hoopt natuurlijk op een bestseller. Ik kreeg
wel veel goede reacties. Dat heeft me gestimuleerd om door te gaan. Ik zou nu tevre-

den zijn met tweeduizend exemplaren. De
ScoutShop heeft het vanwege het onderwerp in zijn assortiment opgenomen. Scouting telt 100.000 jeugdleden en 25.000 leidinggevenden. Als die allemaal een exemplaar aanschaffen, heb ik een bestseller”.
Uw roman lijkt me geen jeugdlectuur.
„Dat is waar. Er gebeuren heftige dingen.
Anderzijds: bij de ScoutShop verkopen ze
ook messen. Ouders moeten maar beslissen of hun kind het mag aanschaffen.”

zoek naar borstkanker onder vrouwen in Arnhem en Huissen
wordt vanaf volgende maand gedaan met behulp van mobiele onderzoekscentra. Bevolkingsonderzoek Oost, het instituut dat in Gelderland en Overijssel het onderzoek uitvoert, deed dat tot nog
toe op de Eusebiusbuitensingel 43
in Arnhem. Dit adres sluit met ingang van 2 mei.
Vrouwen uit Arnhem en Huissen
worden voortaan onderzocht in
een van de twee mobiele screeningsunits die in Arnhem zullen
worden gestationeerd; een in
Zuid en een in Noord. Cliënten
uit Huissen zijn als eersten aan de
beurt. Zij worden vanaf maandag
voor het eerst gescreend in de mobiele unit in Arnhem-Zuid, op
het parkeerterrein van de Rijnhal.
Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis.
De organisatie beoogt het onderzoek zo laagdrempelig en doeltreffend mogelijk aan te bieden. Daarom heeft Bevolkingsonderzoek
Oost besloten het vaste adres te
schrappen en met een mobiele
screeningsunit te gaan werken.
Het bevolkingsonderzoek richt
zich op vrouwen tussen 50 en 75
jaar oud. Elke twee jaar wordt de
groep uitgenodigd om borstfoto’s
(een mammogram) te laten maken. Zo kan borstkanker in een
vroeg stadium worden ontdekt,
waardoor behandeling beter mogelijk is. Vrouwen die regelmatig
meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben 50 procent minder kans te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen. Jaarlijks overlijden er hierdoor 775 minder vrouwen aan deze ziekte. Het bevolkingsonderzoek in de gemeente Arnhem begon exact 25 jaar geleden in een
centrum aan de Kastanjelaan. In
december 1982 verhuisde het naar
de Eusebiusbuitensingel.

" Voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
worden voortaan mobiele
screeningsunits ingezet

Nieuws in ’t Nieuwscafé: Amsterdamseweg weer op de schop
door Peter Kemperman
ARNHEM – Het Nieuwscafé van De

Gelderlander deed zijn naam gistermiddag in het Theater aan de
Rijn, in hartje Arnhem, eer aan.
Als laatste gast van het presentatorduo John Bruinsma en Bob
Roelofs wist Michel van Tooren
van Wijnkoperij Henri Bloem te
vertellen dat de net opgeleverde
Amsterdamseweg op 5 mei weer
op de schop gaat. Voor de duur
van ruim twee weken.
Van Tooren las voor uit de brief
die hij eerder op de dag van de gemeente Arnhem had ontvangen:
‘Een nutsbedrijf gaat glasvezelkabel aanleggen. Het was niet mogelijk het leggen van die kabel gelijktijdig met onze eerdere werk-

zaamheden uit te laten voeren. In
maart heeft het nutsbedrijf de
aanvraag ingediend. Op dat moment had de gemeente haar werkzaamheden op dat deel waar de
glasvezelkabel moet komen al afgerond. Arnhem moet zich houden aan de Telecomwet. Wij mogen de werkzaamheden die nodig
zijn voor het aanleggen van deze
kabel niet weigeren’.
Van Tooren vertelde de boodschap met een lach. ,,Natuurlijk
vind ik het jammer dat ons dit
moet overkomen. Had de gemeente niet pro-actief kunnen zijn?
Van de andere kant: gemeente en
aannemer hebben tijdens de herinrichting van de Amsterdamseweg alles gedaan om de overlast
te beperken. Ongevraagd werd

voor onze zaak herhaalde malen
de boel aangetrild, zodat we onze
klanten op een goede manier konden blijven bedienen.”
Van Tooren liet weten in het half
jaar van opbrekingen geen omzet
te hebben ingeleverd. Hij dankte
dat aan zijn trouwe klantenkring
en het feit dat hij via facebook,
twitter, mail en nieuwsbrieven iedereen zo goed mogelijk op de
hoogte hield van de stand van zaken. En hij had nóg een ijzer in
het vuur, zo bleek tijdens het
Nieuwscafé: zijn humor. Om de
paar dagen lokte hij zijn klanten
met weer een nieuwe kreet. De
leukste? ‘Doe als Poetin, val gerust binnen’. Maar ook deze kon
er mee door: ‘Liever wijn zonder
weg, dan weg zonder wijn’.

! Presentator John Bruinsma gaat met de microfoon rond. foto Marc Pluim

