
10 REGIO

door René Megens

STEVENSBEEK. Met open armen
ontvangen worden in een asielzoe-
kerscentrum. Het overkwam
Ahmad Ashram (34) toen hij op 8
oktober met zijn akoestische gi-
taar op de rug het azc in Stevens-
beek binnen was gestapt.

Accordeonist Nart Saheb Wo-
joukh (36) en gitarist Mazen Ara-
fat (46), beiden ook uit Damascus,
konden verder met hun muzikale
plannen. Vanavond geven ze in
Sint Anthonis hun tweede huiska-
merconcert. Het eerste was on-
langs een succes. Mensen uit Ste-
vensbeek en het azc dansten op
een aangepaste versie van Brabant
van Guus Meeuwis.

De jurist Wojoukh en webde-
signer Arafat hebben na jaren de
muziek kunnen oppakken, met ge-
leende instrumenten. Ze zien Ash-
ram als de deskundige. Geen won-
der. Ashram studeerde muziek,
speelde in het nationale orkest
van Syrië en componeerde mu-
ziek voor theater, tv-series en com-
mercials. Het trio speelt in een
weinig voorkomende bezetting en
geeft een eigen draai aan westerse
klassiekers als Nothing Else Matters
van Metallica en Sultans Of Swing
van Dire Straits. „Sultans of Swing
met een accordeon was een grote
verrassing voor het publiek. Om-
dat we geen beginners zijn, kun-
nen we van alles spelen, bijvoor-
beeld hardrock, maar dan op onze
manier”, zegt Wojoukh.

Voorlopig richten ze zich op
kleine concerten in de regio.

AMN is te boeken via info@amn.band

OTTERSUM. Er komen vanaf het
nieuwe jaar meer concerten en
festivals bij cultureel podium Roe-
paen in Ottersum. En die zijn ook
bedoeld voor een breder publiek
dan nu het geval is.
Dat komt omdat Roepaen meer
geld krijgt van de gemeente, en
omdat Roepaen na wat wisselin-
gen weer een nieuwe hoofdpro-
grammeur heeft.
„We hebben een lastig jaar gehad.
Maar in het nieuwe jaar gaan we
gewoon weer volop gas geven”,
zegt mede-eigenaar Tonnie Kuij-
pers.
Singer-songwriter Charl Delemar-
re stopte afgelopen jaar als pro-
grammeur bij Roepaen.
In de nieuwe cultuurnota trekt
Gennep 46.000 euro uit voor Roe-
paen. Dat is nu nog 27.000 euro.
Dat is nog altijd bescheiden in ver-
gelijking tot vergelijkbare podia
in andere plaatsen, zegt Kuijpers.
„Maar het is een ontzettende op-
steker.”
Gennep bezuinigde in het verle-
den net als andere overheden op
uitgaven aan cultuur, maar heeft
nu een meevaller van het rijk. Bo-
vendien is Gennep ‘gewoon trots’
op cultureel podium Roepaen,
zegt wethouder Peter Lucassen.

door Daan Appels

J ohan Derksen heeft weinig
trek in een foto. „Heb je de fo-
tograaf ook meegenomen?
Dat hoeft niet hoor.” Even la-

ter wordt hem gevraagd te lachen
voor de foto. „Dat doe ik niet. Ik
ben niet zo’n lachebek.” Als de fo-
tograaf helemaal aan het einde
van de shoot nog een keer vraagt
of er ‘misschien een glimlachje in-
zit’, is het antwoord eveneens
kort. „Nee, daar heb ik geen zin
in.” Zijn werkkamer in Oudewa-
ter ademt meer muziek en siga-
renrook dan voetbal. Over drie
verdiepingen staan 20.000 cd’s
netjes opgestapeld. Hij heeft er
een trapje bij nodig.

Was ik hier ook welkom geweest als
je niet betrokken was bij een thea-
tertour?
„Ik denk het niet.”

De cd’s zijn wel erg keurig gerang-
schikt. Is dat niet een beetje neuro-
tisch?
„Ja, dat is een beetje mijn autis-
me. Toon Gerbrands, de alge-
meen directeur van PSV, weet
daar veel van. Hij noemde acht te-

kenen van mensen met dwang-
neuroses. Bij vier van die tekenen
word je gediagnosticeerd. Ik heb
er zeven. Ik ken alle cd’s. Komt
vooral omdat ik een hekel heb
aan voetbalcommentaar. Daarom
gaat bij wedstrijden het geluid af
en de blues aan. Die treurigheid,
dat is voor mij de basis van alles.
En er staat wat ellende in de kast
hier! Ik kijk altijd met de koptele-
foon op.”

Dus ook tijdens de Gelderse derby,
die Vitesse met 1-0 won. Zit u dan
als NEC-fan scheldend voor de tv?
„Nee hoor. Ik maak me niet zo
druk. Ik blijf altijd fan, maar dit
NEC bakt er niet veel van. Een
blaaskaak met een marketing-
praatje geeft er het hele technisch
beleid uit handen aan een com-
mercieel bureau. Die hebben nu
met Anthony Limbombe en
Christian Santos twee gelukstref-
fers binnengehaald, maar op de
lange termijn kan dat niet goed
gaan. Het is pure camouflage van
zwalkend beleid.”

Misschien blijkt dit bureau over vijf
jaar heel kundig te zijn in het aan-
trekken van spelers.

„Als het echt zo’n succes
blijkt, gaan alle eredivisieclubs
wel naar zo’n bedrijf en blijft er
niets voor je over. Het blijft een
commerciële instantie met een ei-
gen stal aan spelers die ergens on-
dergebracht moeten worden.
NEC verkoopt op deze manier
het hart en de ziel van de club.”

Was het vroeger leuker?
„Ja. Vanaf mijn 6e ben ik fan van
NEC. Jarenlang bezocht ik alle
uit- en thuiswedstrijden. Ik groei-
de op in Nijmegen, want mijn he-
le familie woonde er. Mijn opa en
oma hadden een boerderij in Du-
kenburg. Nu is dat een soort Al-
mere, maar vroeger hield Nijme-
gen zo’n beetje op bij de Philipsfa-
briek. Vanaf daar waren het alle-

maal boerderijen en braakliggen-
de stukken land. Mijn andere opa
en oma woonden in de Waal-
straat in het Waterkwartier, een
keurig nette arbeidersbuurt. Mijn
vader was meer een Quicker,
maar op zondag liepen we met
de hele buurt uit, om naar De
Blauwe Jungskes te kijken. SCH
dus. Daar vlakbij, in de Biezen-
straat, zat Janus Geurts, waar we
kaarten in de voorverkoop koch-
ten. Het liefst zat ik bij de lange
trap in de oude Goffert, waar je
de spelers vanaf kon zien lopen.
Ik had drie idolen: Bennie Werts,
Tini van Reeken en Hans Verha-
gen. Toen zij al op hun retour wa-
ren, speelde ik nog tegen ze. Ik
schopte naar alles wat bewoog,
maar ik kreeg het niet over mijn
hart hen aan te pakken.”

Je had een slechte relatie met je au-
toritaire vader, maar hij was wel
voetbalgek. Gaf dat geen band?
„Het voetbal was het enige dat
mijn vader leuk vond aan mij, de
rest interesseerde hem niet. Hij
kwam altijd kijken, samen met
mijn moeder. Mijn moeder maak-
te dan altijd de fout om aan de he-
le tribune te vertellen dat de

Nietsontziend, als voetballer en als journalist. Maar bij muziek toont Johan
Derksen zijn zachte kant. Op 12 december staat hij met de Pioniers van de
Nederpop in Nijmegen, zijn thuis.

‘Het wordt een feest
der herkenning en
ik praat de avond
aan elkaar’
Johan Derksen

Nijmegen isNijmegen is
voor Derksenvoor Derksen
nu thuisduelnu thuisduel

Syrische
versie van
Guus
Meeuwis

! ! !

● Interview Voetbalanalist en muziekkenner in theater met ‘Pioniers

Weer meer
optredens bij
cultureel podium
Roepaen
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Officieel is taalles voor vluchtelin-
gen op Heumensoord verboden.
Maar een bibliotheek met studie-
boeken kun je moeilijk weigeren.

door Frank Hermans

M et boeken bruggen
slaan. Dat is wat Heu-
mensoordvluchteling
Andy Mudarris uit Sy-

rië vijf weken geleden voor ogen
had. En zie: op het tentenkamp bij
Nijmegen is inmiddels een biblio-
theek uit de grond gestampt met
meer dan drieduizend boektitels.

„Boeken om Nederlands te le-
ren, veel kinderboeken, maar ook
romans in de Engelse taal en boe-
ken in het Arabisch”, vertelt de
32-jarige Andy trots.

In zijn thuisland was hij apo-
theker in Aleppo, totdat de bom-
men bij zijn voordeur vielen. Na
een boottocht en verdere trek-
tocht door Europa zit hij nu met
2.800 lotgenoten in een stil bos
ver van de stad.

„We vervelen ons veel en
vaak”, zegt Andy. Hij dacht:
„Waarom kunnen we onze tijd
niet nuttiger besteden, met een
goed boek bijvoorbeeld?”

Op Facebook kwamen hij en
mede-initiatiefnemer Moham-
med Ibraheem in contact met ma-
nager Wouter van Balveren van
de Nijmeegse bibliotheek. Los van
Andy en Mohammed waren vesti-
gingen van Bibliotheek Gelder-
land-Zuid al bezig om boeken in
te zamelen voor Heumensoord.
„Met zijn drieën hebben we in
een autobusje de boeken overal op-
gehaald. We hebben een strenge
selectie toegepast, om het aanbod
zo goed mogelijk af te stemmen
op waar behoefte aan is.”

Het COA (Centraal Orgaan op-
vang asielzoekers) heeft een hoek
van twee recreatiezalen ter be-
schikking gesteld voor de boeken-
uitleen. „Omdat de ruimtes met
wanden zijn afgescheiden, is het

hier weldadig stil. Het zijn de eni-
ge plekken op Heumensoord waar
je rustig kunt lezen.”

En niet te vergeten: studeren.
Want behalve afleiding wilde An-
dy vluchtelingen vooral ook de
kans bieden de Nederlandse taal
te leren. „Officieel mag het COA
geen taalles aanbieden voordat we
officieel erkend zijn als vluchte-

ling. Na enig aandringen kregen
we gelukkig toestemming voor de
bibliotheek. Nu kunnen we zelf al
aan de slag met het oefenen van
Nederlands.”

De animo daarvoor is volgens
Andy enorm. Dat heeft ook boek-
winkel Dekker vd Vegt onder-
kend.

Die doneert 500 euro, Dekker
start vanaf dinsdag een actie om
klanten aan te sporen naast sinter-
klaas- en kerstcadeaus een taal-
boek te kopen voor de vluchtelin-
gen.

Mede-directeur Monique Kauff-
man: „We promoten titels als Ne-
derlands voor Syriërs, Van Dale
beeldwoordenboek en Nederlandse
taal zonder docent. Bewoners van
Nijmegen kunnen op deze manier
een steentje bijdragen aan een nut-
tige dagbesteding voor de vluchte-
lingen.”

door Marco van Nek

ARNHEM. De Collectie kan niemand
die café-brasserie Dudok binnen-
stapt ontgaan. Gigantische prints
met een selectie uit tien edities
van de beeldententoonstelling
SONSBEEK hangen prominent in de
Arnhemse horecazaak. Ze zijn daar
tot en met 28 februari volgend jaar
te zien.

De foto’s komen uit het boek De
Collectie SONSBEEK: Beelden uit
Arnhemse openluchttentoonstellin-
gen sinds ’49. Dat vormt de opmaat
voor de elfde editie van de
beeldenexpositie, die volgend jaar
op 4 juni wordt geopend. Ook de
fototentoonstelling bij Dudok
moet het publiek daarvoor opwar-
men.

Zakelijk leider Tati Freeke-Su-
warganda van SONSBEEK zegt
dat de invulling van de komende
editie afhankelijk is van de verha-
len en ideeën van Arnhemmers.
Daarom kon dinsdag bij de ope-
ning van de tentoonstelling in Du-
dok door alle genodigden een
kaart worden ingevuld met hun vi-

sie, waar de artistiek leiders van
de 2016-editie, het kunstenaarscol-
lectief Ruangrupa uit Indonesië,
mee aan de slag kunnen. De
ideeënbus blijft tijdens de fototen-
toonstelling staan.

Freeke: „De kunstenaars van
Ruangrupa hebben het idee van
transaction geponeerd. Ze willen
een uitwisseling van kennis en
middelen met de mensen uit Arn-
hem en de Gelderlanders. Ze wil-
len echt iets doen met wat zij aan-
dragen. Ruangrupa wil weten wat
er in de stad leeft.”

Werken uit voorgaande edities
van de beeldententoonstelling
zijn nog altijd te zien in de open-
bare ruimte. ,,In Sonsbeek zelf en
in de stad. Maar ook bij het
Kröller-Müller Museum en Mu-
seum Arnhem”, zegt Freeke. Bij
het boek waarin alle beelden uit
de voorgaande edities zijn gebun-
deld, zit een wandel- en fietsrou-
te. De editie van volgend jaar gaat
zich op drie locaties afspelen. Van-
zelfsprekend in park Sonsbeek en
verder rondom Museum Arnhem
en in de stad. Het is de bedoeling
dat de beeldententoonstelling van-
af nu elke vier jaar wordt gehou-
den.

SONSBEEK - De Collectie. Tot en met 28
februari te zien in café-brasserie Du-
dok, Koningstraat 40 in Arnhem.

nummer vijf haar zoon was,
waardoor ze in de tweede helft
naar een andere plek op de tribu-
ne moest vluchten.”

Waarom voetbalde je zelf nooit bij
NEC?
„Dat had alles met mijn kwalitei-
ten te maken, denk ik. Ik speelde
altijd in de marge bij clubs als
Veendam, MVV en Haarlem.
Met die laatste club mocht ik
een keer in de eredivisie in De
Goffert spelen.”

In een interview in 2008 zei je: ‘Ik
wil nog zes jaar aan de bak, daarna
ben ik weg’.
„Daar kan ik kort over zijn: dat is
mislukt. Ik heb net met RTL een
contract getekend tot en met het
WK van 2018. Daarna stop ik ze-
ker. Dit is wel mijn laatste kunst-
je.”

René van der Gijp noemde het sala-
ris dat jullie krijgen: 500.000 euro
per jaar.
„Ik wil niet dat je me quote met
dat bedrag. Het is wel een bela-
chelijk salaris voor twee avon-
den. Daarom ben ik vrij om het
werk voor de theatertour belan-
geloos doen. Het geld moet naar
de artiesten.”

Nu sta je met een theatershow
voor Nijmeegs publiek. Doet dat
nog wat met je?
„Nijmegen voelt als een thuis-
wedstrijd. Ik woonde voor mijn

werk altijd in de Randstad, maar
ik zag daar niets wat we in de
provincie niet hebben. Ook al
kom ik vanuit Den Bosch, dan
nog rij ik om, zodat ik over de
Waalbrug de stad binnenkom.
Dan zie je het mooiste panorama
van Nederland.”

Wat kunnen we van de theatertour
‘Pioniers van de Nederpop’ ver-
wachten?
„Het wordt een feest der herken-
ning en ik praat de avond aan el-
kaar. Voor de oudere jongeren is
er helemaal niets vandaag de
dag. Dat is gek. Wij vertegen-
woordigen een grote groep, de
kinderen zijn het huis uit en we
hebben geld te besteden. Aan
ons succes merk je dat het aan-
slaat, want bijna ieder optreden
is stijf uitverkocht. De tour is
van veertig optredens verlengd
naar tachtig. We bezorgen de
mensen echte muziek met top-
bands die op de radio geen kans
krijgen in dit smakeloze land.
Daar is alleen maar ruimte voor
commerciële rommel. Sommige
van de artiesten zijn 72 jaar, dus
dit is hun afscheidstournee. Het
is de laatste keer dat de vedetten
van weleer om de hoek optre-
den, dus de mensen moeten die
kans grijpen.”

Op het tentenkamp Heumensoord
bij Nijmegen is een bibliotheek uit
de grond gestampt met meer dan
drieduizend boektitels in de
aanbieding voor asielzoekers.

‘Johan Derksen en de
Pioniers van de Nederpop’

Op 12 december treden om 20.00
uur Frans Krassenburg (Golden

Earrings), Theo van Es (The Shoes),
The Clarks, Joëlle Vierling, Rudy

Bennett (The Motions), Jan de
Hont (ZZ en de Maskers) en

Johnny Kendall (The Heralds) op in
de Nijmeegse stadsschouwburg.

Tickets: vanaf 22,50 euro.
3.000

van de Nederpop’

! Mohammed Ibraheem (links) en Andy Mudarris in hun pop-up bibliotheek
in Heumensoord. foto Flip Franssen

Bieb Heumensoord:
bruggen slaan met boeken

! Trowel 1 van Claes Oldenburg, van
de tentoonstelling in 1971. Nu in het
Kröller-Müller Museum te zien.
foto Jan Ensink

! Johan Derksen in zijn kamer vol
cd’s. foto Joost Hoving/HH

Arnhemmers bepalen gezicht van
beeldententoonstelling ‘SONSBEEK’


