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ARNHEM – Je kunt het schooljaar
beginnen met bier, zoals studen-
ten vaak doen. Je kunt er ook met
sport tegenaan gaan. Dat hebben
gisteren de tachtig leerlingen van
de tweede klas atheneum van
Thomas a Kempis in Arnhem ge-
daan. Wel zo gezond.
Hoe lang moet je fietsen voor je
een boterham met chocopasta
hebt verteerd? Hoe lang voor je
een zak chips hebt weggewerkt?
Langer dan je denkt, bleek giste-
ren uit de uitleg van sportdiëtiste
Wilma Koghee van de Hartstich-
ting aan de leerlingen van Tho-
mas a Kempis. De kinderen wa-
ren gisteren niet alleen in fit-

nesscentrum Rijkerswoerd aan de
Mooieweg om te sporten, maar
ook om zich te laten voorlichten
over voeding en gezondheid. 15
procent van de Nederlandse jeugd
is immers te zwaar. En overge-
wicht betekent gevaar voor de ge-
zondheid. „Op de basisschool
sporten kinderen allemaal nog
wel”, vertelt Sandra Opgenoort,
docente Nederlands van Thomas
a Kempis. „Maar zodra ze in het
voortgezet onderwijs komen, zie
je de deelname inzakken. Dat is
natuurlijk doodzonde. Sporten en
gezonde voeding zijn van levens-
belang. Vandaar dit initiatief om
bij het begin van het schooljaar

stil te staan bij gezond leven.”
Het ene moment zitten de kinde-
ren op spinningfietsen. Het vol-
gende moment krijgen ze een bo-
dycombatles.
„Mijn eigen dochter India zit ook
in deze klas”, vertelt eigenaar Ka-
tania van het fitnesscentrum. Zo
is dit bijzondere begin van het
schooljaar tot stand gekomen. „Ik
hoop dat er wat van blijft han-
gen”, zegt docente Sandra Opge-
noort.
Vandaag gaan de leerlingen van 2
atheneum voor het eerst weer
echt naar school. Dat betekent zit-
ten. „Maar hopelijk daarna ook
weer bewegen”, zegt Opgenoort.

door Lisette Wouters

ARNHEM – „Mijn collega’s zeggen
dat ik gek ben dat ik zoveel vreem-
den in huis haal”, zegt Arnhem-
mer Dirck van Piggelen (46).
„Maar ik vind het gezellig en in-
spirerend. Ik ontmoet mensen
van over de hele wereld en leer
nieuwe culturen kennen, zonder
te reizen. Bovendien woon ik al-
leen en heb ik de ruimte, dus
waarom niet?”
Couchsurfen, het online netwerk
dat in 2003 werd opgericht, is ge-
baseerd op gastvrijheid van men-
sen. Leden bieden elkaar een gra-
tis slaapplek aan op hun bank of
geven elkaar een rondleiding door
hun stad. Op de bank in Van Pig-
gelens woonkamer, die hij in een
paar klikken omtovert tot bed, lo-
geert de 22-jarige Volha Furs uit
Belarus (Wit-Rusland) voor twee
nachten. Ze is net afgestudeerd
en reist couchsurfend door Euro-
pa.
„Hotels zijn best duur, nu ben ik
alleen wat geld kwijt voor bood-
schappen. Maar het is veel meer
dan een gratis slaapplek. Het gaat
mij om de mensen achter de
slaapplek: je bouwt in korte tijd
een vertrouwensband met ie-
mand op”, zegt Furs. „Intimate tou-
rism, noemt de Pools-Canadese so-
ciologe Paula Bialski dat. Reizen
om intensief nieuwe mensen te
ontmoeten. Als ik straks terug-
denk aan Nederland, denk ik niet
aan gebouwen of museums, maar
aan de mensen.”
Iedere stad heeft zijn eigen couch-
surfers community. Ook Arnhem:
‘Verblijf bij een van de 1.425 hosts

in Arnhem’, meldt de website als
je op deze stad zoekt. Het aantal
leden dat echt actief is binnen de
Arnhemse couchsurfers commu-
nity is volgens Van Piggelen ech-
ter maar zo’n tien à twintig. Daar
is hij er zelf één van. „Soms slaapt
er ieder weekend iemand op mijn
bank, soms zitten er drie weken
tussen. Vooral in de lente en zo-
mer wordt het drukker, en rond
kerst ook wel eens.”
Met gasten wandelt Van Piggelen
door de stad of langs de Rijn,

fietst hij door Nationaal Park Velu-
wezoom of brengt hij een bezoek-
je aan zijn werk: Burgers’ Zoo.
Ook Furs nam hij mee naar de die-
rentuin en op een fietstochtje.
„Dat vind ik het leukste in Neder-
land, het fietsen door de natuur”,
vertelt de Wit-Russische. Ze was
eigenlijk van plan om maar een
paar dagen in Nederland te blij-
ven. „Maar toen ik vanuit Duits-
land al liftend de grens over reed,
kon in tot aan Den Haag alleen
maar glimlachen. Ik ben verliefd
geworden op dit land, het land-
schap geeft me een gevoel van
thuiskomen. Dus ik blijf wat lan-
ger dan verwacht.”
Van Piggelens motivatie om zo-
veel onbekenden op zijn bank te
ontvangen, is herkenbaar voor
Furs. „Vanuit Belarus is het lastig

Het wakend oog
van Vogelen Pietje
door Damian Wüst

D agelijks razen honderden,
zo niet duizenden auto’s,
fietsers en voetgangers

langs de oude man met stok en
verrekijker, verscholen tussen de
planten. Menig Arnhemmer is
hem gepasseerd, hoogstwaar-
schijnlijk zonder hem op te mer-
ken.
Nanny Vulik niet. Zij heeft het
bronzen standbeeld op de hoek
van de Amsterdamseweg en de
Zijpendaalseweg (nabij station
Arnhem) niet alleen opgemerkt,
maar vraagt zich ook af wie deze
onopvallende, bronzen man is.
„Ooit heb ik ergens over de man
gelezen, maar ik kan er niets
meer over vinden”, schrijft ze.
Een bezoekje aan het standbeeld
leert dat er ter plaatse niets te le-
zen is over wie de oude man is, of
waarom het beeld juist daar ge-
plaatst is. Ook is er geen enkele

voorbijganger die het gewenste
antwoord van Vulik kon geven.
En toch is er een antwoord.
Het bronzen beeld is een werk uit
1959 van de beroemde Arnhemse
beeldhouwer Johan van Zweden
en is ter nagedachtenis aan Pieter
Gerbrand van Tienhoven, ook wel
‘Vogelen Pietje’. Van 1906 tot 1953
was hij, als één van de oprichters
en voorzitter, de ziel en motor
van Vereniging Natuurmonumen-
ten.
Kort na zijn dood in 1953 deed het
Arnhemse college van burgemees-
ter en wethouders, onder burge-
meester Chris Matser, aan het be-
stuur van de Vereniging Natuur-
monumenten het voorstel een
standbeeld van Van Tienhoven te
laten maken. De vereniging had
in Arnhem geen bezittingen, be-
halve een klein boerderijtje dat
deel uitmaakte van het Nationale
Park ‘De Veluwezoom’, een ver-
dienste van Van Tienhoven. Hij
heeft zich, na een inspirerende
reis in 1917 door de oudste natio-
nale parken in de Verenigde Sta-
ten, jarenlang ingespannen om
zijn droom – een nationaal park
op de Veluwe – waar te maken.
Resultaat is het nationale park zo-
als wij dat vandaag de dag nog
kennen.
Daarmee had Van Tienhoven vol-
gens B&W krachtig bijgedragen
tot ‘het behoud van het land-
schapsschoon’, en zou een Gel-
ders monument voor ‘Vogelen
Pietje’ op zijn plaats zijn.
In 1958 kreeg beeldhouwer Van
Zweden de opdracht, in 1959
werd het beeld gegoten en nabij
de Zypse Poort geplaatst, uitkij-
kend over park Sonsbeek.
De meesten merken hem niet op,
maar voor de échte natuurliefheb-
ber staat ‘Vogelen Pietje’ nog al-
tijd daar, verscholen in het struik-
gewas met zijn verrekijker in de
hand.

Het beeld is in 1959
gemaakt door de beroemde
Arnhemse beeldhouwer
Johan van Zweden

‘Verblijf bij een van de
1.425 hosts in Arnhem’,
meldt de website als je
op de stad zoekt

... waarvan het standbeeld is bij
treinviaduct de Zypse Poort in Arn-
hem. Een vraag van Nanny Vulik.

Op een bank in
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Via couchsurfing
logeren mensen
uit de hele
wereld bij elkaar
op de bank. Ook
in Arnhem.

�

COUCHSURFING

� Het bronzen beeld van Pieter van Tienhoven, ook wel ‘Vogelen Pietje’, uit-
kijkend op Park Sonsbeek. foto De Gelderlander
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om ver te reizen, je kunt bijvoor-
beeld niet makkelijk naar Japan.
Wat je echter wel kunt doen, is
mensen uit Japan ontvangen. Zo
kun je toch andere culturen leren
kennen. Imaginative travel, heet
dat; reizen in je eigen huis.”
Furs zou eigenlijk met haar
vriend door Europa reizen, maar
die kon geen visum krijgen. Hoe-
wel het soloreizen soms eenzaam
is, voelt ze zich wel veilig bij al
die wildvreemden op de bank.
„Als je iemand ontmoet via couch-
surfing geef je elkaar achteraf een
referentie. Zo weten anderen wat
ze van die persoon kunnen ver-
wachten”, legt Furs uit. „Als ik op
zoek ga naar een slaapplek kijk ik

eerst naar iemands foto’s, profiel
en referenties. Zo schat ik zijn be-
trouwbaarheid in.”
Van Piggelen heeft als doorgewin-
terde couchsurfer inmiddels 102
referenties. ‘It was great staying
in Arnhem with Dirck and we
wish we could have stayed lon-
ger’, zegt de Canadese Julia bij-
voorbeeld over de Arnhemmer in
juni dit jaar. Furs heeft 31 referen-
ties op haar profiel staan. ‘I met
Volha in Berlin, she’s a nice and
brave girl, a real traveler and
hitchhiker’, zegt de Franse Sabina
op 2 augustus over Volha.
Daarnaast gaan de couchsurfers
op hun gevoel af. Van Piggelen:
„De ene keer vertrouw ik iemand

goed genoeg om ze mijn sleutel te
geven, de andere keer zit dat niet
lekker. Het komt wel eens voor
dat ik couchsurfers alleen achter-
laat in mijn huis, omdat ik bijvoor-
beeld moet werken. Heel soms
maak ik me zorgen: ze kunnen er
zo vandoor gaan met al mijn spul-
len. Maar dat is nog nooit ge-
beurd.” Volgens Van Piggelen en
Furs is de wereld een stuk vrien-
delijker dan sommige mensen
denken. „Je hoort altijd zoveel ne-
gatieve verhalen”, vertelt Furs. „Ik
ben al een paar weken aan het
couchsurfen en ik kan alleen
maar denken: er zijn zo veel goe-
de mensen in de wereld! Waar
hebben jullie het over?”

door Piet Venhuizen

ARNHEM – Minder dan een dag na
het desastreuze nieuws maakte
Mark (38) zijn Facebookpagina
‘Bijenkorf Arnhem moet blijven’
aan. Dinsdagmiddag waren er al
4.546 ‘likes’ (instemmende reac-
ties).
„Ik ben er beduusd van”, zegt
Mark, die onbekend wil blijven.
„Ik ben de pagina half als grap be-
gonnen, maar dit loopt uit de
hand. Nu voel ik me ook verplicht
de likes, die ik als handtekenin-
gen beschouw, aan de directie
van de Bijenkorf aan te bieden.
De Bijenkorf moet blijven.”

Dat is niet de mening van de ma-
kers van de Facebookpagina ‘Pri-
mark Arnhem’. Primark is de kle-
dingzaak die in het Bijenkorfpand
komt. Wie deze pagina heeft aan-
gemaakt, is niet bekend, wel dat
‘Primark Arnhem’ op dinsdagmid-
dag al 7.139 likes heeft. ‘Dat wordt
het hele jaar door Doldwaze Da-
gen’, jubelt Samanmali Vdvld op
de pagina.
Dat is dus 1-0 in het voordeel van
Primark. Eén troost voor anonie-
me Mark: de landelijke pagina ‘Bij-
enkorf moet blijven’, die zich ook
tegen het verdwijnen van de ande-
re vier vestigingen verzet, heeft
dinsdag nog maar 2.558 likes.

ARNHEM – Onder aanvoering van
generaal-majoor Stanislaw Sosa-
bowski landt de 1e Poolse Onaf-
hankelijke Parachutistenbrigade
op 21 september 1944 bij Driel.
Het doel is het versterken van de
Britse luchtlandingstroepen bij
Oosterbeek. Plaatsen die herinne-
ren aan de ‘Slag bij Driel’ in de na-
dagen van de Tweede Wereldoor-
log staan centraal tijdens een wan-
deling. Die wordt gehouden op
zondag 8 september en zondag 22
september, beide keren van 13.15
uur tot 16.45 uur.

Historicus Freddie Coenders
voert de deelnemers tijdens deze
‘Battlefield Tour Arnhem 1944’
langs een route over 7,5 kilometer
en staat stil bij gebeurtenissen die
een belangrijke rol speelden in de
Poolse strijd.
Verschillende pogingen om in de
nadagen van september ’44 de
Rijn over te steken, mislukken.
Toch lukt het uiteindelijk de Bri-
ten te evacueren naar bevrijd ge-
bied, dankzij de Poolse brigade.

slagbijdriel@gmail.com

DIEREN – De politie heeft maandag-
ochtend vroeg een 58-jarige Die-
renaar aangehouden voor poging
tot doodslag.
De man wordt ervan verdacht
zondagavond in de Goeman Bor-
gesiusstraat in zijn woonplaats
een steen door een open slaapka-
merraam te hebben gegooid. De
steen kwam dicht bij de bewoon-
ster terecht die daar lag te slapen.
Eerder die dag had de vrouw bij
de politie een klacht ingediend
over door de man veroorzaakte ge-
luidsoverlast.
De steengooier is ingesloten. Te-
gen hem wordt een onderzoek in-
gesteld.

vervolg van pagina 25

„Wij speelden thuis niet met pop-
pen, wij reden rond met panters
in de kinderwagen. En jonge aap-
jes deden we luiers om”, blikt
Alex van Hooff glimlachend op
zijn jeugd terug.
Verstoten dieren werden bij de
dierentuinfamilie Van Hooff ge-
woon thuis opgevoed. Het klinkt
niet alleen als een kinderboek,
het ìs ook een kinderboek. En nu
is er dus ook een tv-serie in de
maak.
Productieleider Xer Holsheimer
onthult al dat de verhalen over
het aapje en de panter De Leeuwen-
kuil niet halen. „Dat is helaas niet
meer van deze tijd. Maar tijdens
het ontbijt gaat het bijvoorbeeld
over de komst van een nieuwe oli-
fant, en niet over wie er naar voet-
bal of turnen moet worden ge-
bracht.”
Ook dat herkent Van Hooff als
geen ander. „Bij ons was dat heel
gewoon. Zo gewoon dat we er
bijna geen foto’s van hebben. We
maakten tenslotte ook geen foto’s
van de afwas.”
Speciaal voor de acteurs zijn exact
dezelfde bodywarmers als van het
echte personeel bedrukt met de
tekst ‘Durvers’ Zoo’. Net als in de
boeken van Paul van Loon, speelt
de serie zich daar af.
De kinderen Daniël (Redmar Sie-

gertsz), Suzina (Juna de Leeuw)
en hun kleine zusje Littel (Tess
Siegertsz) wonen met hun ouders
(Lieke Antonisen en Michiel de
Jong) in de dierentuin. Hun opa
(Hero Muller) heeft het park net
overgedragen aan zijn zoon, maar
weet nog steeds alles beter.
Centraal in het leven van Daniël
en Suzina staat hun boomhut, de
leeuwenkuil. Opa heeft die ooit
gebouwd en hij is dan ook de eni-
ge volwassene die bij hoge uitzon-
dering naar binnen mag.
Het is de plek waar de kinderen
zich in hun eigen wereld kunnen
terugtrekken. Maar ook waar ze
strategieën bedenken voor hun
reddingsacties en andere avontu-
ren.
De Leeuwenkuil wordt geprodu-
ceerd door Johan Nijenhuis & Co.
Voor het gezin Van Hooff is een fi-
gurantenrolletje weggelegd. Ze spe-
len in de film bezoekers van de die-
rentuin.

De TROS zendt de tiendelige serie
vanaf 5 oktober elke zaterdag om
19.00 uur uit op Zapp.

Tijdens het ontbijt gaat het
over de olifanten, niet over
wie er naar voetbal moet
worden gebracht

Arnhem te gast

� Volha Furs uit Belarus op de bank bij Arnhemmer Dirck van Piggelen. De Wit-Russische reist ‘couchsurfend’ door
Europa. foto Marina Popova

�

Dierenaar
opgepakt voor
poging doodslag

‘Facebook-oorlog’ over
voortbestaan Bijenkorf

Panters in de
kinderwagen

� Spinning is goed voor je gezondheid. Daarom openden leerlingen van
2-atheneum van Thomas a Kempis het schooljaar ermee. foto Marina Popova

‘Battlefield Tour 1944’
over Poolse strijd


