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SANDRA VAN MAANEN

‘T
ijdens een fietstochtje
richting Schuytgraaf
vanuit Doorwerth
waar we woonden, re-
den we langs een bord

Kavel Te Koop”, zegt Robert Jung-
blut. ,,Dit was ooit Driels grondge-
bied. Landbouwgrond. Ik heb met-
een de makelaar gebeld. Er ston-
den drie kavels te koop, uiteinde-
lijk hebben we er een in handen
gekregen. Onze droom, een groot
houten huis naar Scandinavisch
voorbeeld, is uitgekomen.”
Annemarie Sent: ,,Op het mo-
ment van koop in 2004 wisten we
dat de nieuwe wijk ons zou inha-
len. De hele infrastructuur was al
gepland, de dichtheid van bebou-
wing ook. Er lagen zelfs al zand-
bulten voor wegenbouw. We wo-
nen in Veld 1, hét deel waar vanaf
2008 de huizen de verkoop in zou-
den gaan. Maar toen begon de cri-
sis, gingen bouwbedrijven failliet

en werd alles op de lange baan ge-
schoven. We zien verderop de hui-
zen van Schuytgraaf, maar kijken
toch vooral vanaf ons af.”
Jungblut: ,,De eerste jaren was
het hier echt donker. Bij helder
weer nog steeds, dan zie je de ster-
ren. Als het bewolkt is, wordt het
lichter, weerkaatst de verlichting
van al die lampen in de nieuwe
wijk. Ik ben zweefvlieger, dus al-
tijd met weer bezig. Vanuit ons
huis is het weer perfect te volgen,
ik zie buien al op kilometers af-
stand aankomen. Soms blijven ze
lang hangen, daar boven de stuw.”
Sent: ,,Zonsopkomst en zonson-
dergang zijn vanaf deze plek geni-
aal. Dat het landschap verandert, is
logisch. Voor ons als relatieve
nieuwkomers zit daarin geen pijn.
Drielenaren die hier van generatie
op generatie wonen, denken er
misschien anders over. Ze wonen
ineens in Arnhem. Mooi vind ik de
nieuwe waterpartij, die nu vanuit
de wijk richting de dijk loopt. Je

kunt hier tegenwoordig kanorou-
tes volgen! Zelfs het zicht dat we
op de spoorbrug hebben, heeft wel
iets. Met de stad zo dichtbij, na-
tuurgebied Meinerswijk met leuke
fietspaden en de Rijn, wonen we
hier goed.”
Jungblut: ,,Omdat we vanaf het
begin wisten dat we ingehaald
zouden worden door de wijk, valt
tot nu alles mee. Bovendien, zo’n
nieuwe wijk heeft ook wel iets.”
Sent: ,,Schuytgraaf is een wijk
die met aandacht wordt gebouwd.
Zuid had lang een slecht imago:
wie ervoor koos daar te wonen,
hoorde er niet bij. Dat is anders nu.
De saamhorigheid hier is groter
dan in de gemiddelde nieuw-
bouwwijk. De wijk krijgt boven-
dien steeds meer voorzieningen,
waar wij ook van profiteren.”
Jungblut: ,,Voor een kop koffie
bij een vriend dáár, moet ik een
kwartier omrijden via Arnhem of
Driel. Terwijl tussen ons huis en
het zijne nog geen 150 meter zit.”

Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een
inkijkje op in hun wereld. Robert Jungblut en
Annemarie Sent wonen aan de rand van Arnhem en
zien de wijk Schuytgraaf steeds dichterbij komen. 

De overburen
‘Op het moment van koop wisten
we dat de wijk ons zou inhalen’

� De redactie is op zoek naar nieuwe kandidaten voor ‘De Overburen’. Kijkt u bijvoorbeeld uit op een
monument, woont u naast een gevangenis, zijn er sportwedstrijden in uw achtertuin of heeft u andere bijzon-
dere buren? Wij horen graag uw verhaal. Neem contact met ons op via overburen@gelderlander.nl.
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Straattaal
Straattaal. Zelfst.naamw. (m./v.). Uitspraak:  [’stratal]. Taal
die een mengeling is van verschillende talen en op straat en
op school wordt gesproken door jongeren. 

Habiba (uitspraak: ha-bie-bah) is een meisjesnaam in het Arabisch.
Het betekent ook ‘schatje’ of ‘geliefde’. Het woord groeide aan popula-
riteit nadat rapper Boef in 2017 het gelijknamige nummer Habiba uit-
bracht. Het lied werd dat jaar een ongekende hit onder jongeren.

Habiba

Het grijpt u zo aan dat u regelma-
tig filmpjes op Facebook plaatst.
Mensen ontvrienden u daarvoor.
Drijft dit onderwerp mensen uit
elkaar?
,,Ja, er zijn mensen die de waar-
heid tegen de borst stuit. Maar ik
voel het als mijn plicht de filmpjes
te delen. De Amerikaanse, Chi-
nese of Oekraïense bio-industrie
is nog erger, horror. Mijn vader
vergelijkt mij wel eens met mijn
opa. Het fanatieke om voor één
ding te gaan heb je van hem, zegt
hij dan.”

Theun, de hoofdpersoon in Pels,
is een jongen die op zoek is naar
zichzelf. Hij worstelt met zijn
compassie voor dieren en het vak
van zijn vader. Lijkt u op hem?
,,Het boek is een fantasie over me-
zelf. Ik was net als Theun een plea-
ser, deed wat mijn ouders voor-
stelden. Ik ging economie stude-
ren, werd journalist. Maar ik had
niet iets waarvoor mijn hart snel-
ler klopte. Toen ik eens meeliep
met een demonstratie van Animal
Rights kreeg ik kippenvel. Toen
wist ik, dit is het. Ik wil me inzet-
ten voor de meest weerloze schep-
sels op deze aarde. De strijd die
Theun in de pubertijd heeft met
zijn vader, had ik pas jaren later.
Eigenlijk sinds ik plantaardig eet.
Mijn ouders eten verantwoord en
ook veelal plantaardig, maar toen
ik een worstje zag liggen van duis-
tere komaf, moest ik daar iets van
zeggen. Mijn vader en ik hebben
hier een aanvaring over gehad. Hij
voelde zich even beoordeeld door
mij.”

Theun stopt met zijn studie eco-
nomie en wordt activist. Is dat uw
droom?
,,Diep in mijn hart wel. Dát zijn de
echte helden, de jongens die het
doen. Geen toetsenbordactivisten
zoals ik. Laatst troostte een acti-
viste me. ‘Jeroen, laat ons nou
maar de bad guys zijn en het vieze
werk opknappen, jij vertelt ons
verhaal.”

Maar toch kwelt u uzelf nog
steeds.
,,Ja, ik wil een keer voelen hoe het
is om een dier te bevrijden. Op
mijn 51ste droom ik daarvan.”

Wat stelt u in een volgend boek
aan de kaak?
,,Niks. Even geen dieren, wel weer
een boek over mijn jeugd in Ede.
Het speelt zich af in een disco-
theek. Ik houd van dansbare mu-
ziek, Chic, Rose Royce. Het geeft
me een licht en optimistisch ge-
voel. Misschien heb ik dat even no-
dig, om daarna weer de strijd aan
te gaan voor de dieren.”

� Jeroen Siebe-
link is geboren
op 5 september
1968 in Dieren.
Hij is getrouwd
met Frederike
(49), ze hebben
twee zoons, Kaj
(17) en Teun (15).
Zijn vader is
schrijver Jan Sie-
belink.

� Siebelink
brengt zijn mid-
delbareschooltijd
door op het Mar-
nix College in
Ede. Hij studeert
aan de Erasmus
Universiteit in
Rotterdam. In
1993 behaalt hij
zijn doctoraal be-
drijfseconomie.

� Van 1994 tot en
met 1998 is hij fi-
nancieel redac-
teur bij Kluwer in
Deventer. Daarna
vertrekt hij naar
Amsterdam om
aan de slag te
gaan als redac-
teur NeXT! bij 
Elsevier.

� In 2001 kiest
Siebelink voor
een bestaan als
freelancejourna-
list. Twaalf jaar
geleden begint
hij boeken te
schrijven. Hij
schrijft onder
meer Het Wereld-
schokkende en
Onweerstaanbaar
Lekkere Verhaal
van Tony’s Cho-
colonely, de bun-
del Vaders &
zonen en biogra-
fieën over Dick
Nanninga en
John de Wolf.

� In 2019 ver-
schijnt zijn de-
buutroman Pels.
De roman gaat
over de onmoge-
lijkheid te kiezen
tussen familie en
je idealen.

� Begin deze
maand komt de
bedrijfsroman De
Vegetarische Sla-
ger uit. Het is het
verhaal van op-
richter Jaap Kor-
teweg die zich
samen met een
groep pioniers
inzet voor een
wereld zonder
vlees.
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