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ROZENDAAL – Bij een verjaardag
hoort een cadeautje. In het geval
van het zevenhonderdjarige kas-
teel Rosendael is het zelfs een ge-
schenk van koninklijke allure.
Conservator Jorien Jas van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen
legt uit dat prinses Beatrix tot
voor kort nog eigenaar was van
een groot deel van de keukenin-
ventaris van het kasteel, maar dat
ze daar nu afstand van doet.
“Voorzichtig polsen bij de Dienst
Koninklijk Huis bleek voldoen-
de.”
Wie vaker in de keuken in het
souterrain van het kasteel is ge-
weest, zal het koperen kookgerei
bekend voorkomen. “Dat klopt
want we hebben het al 25 jaar in
bruikleen”, zegt Jas.
Een batterie de cuisine heet de
reeks van groot naar klein gesor-
teerde potten en pannen. De spul-
len zijn afkomstig uit het Haagse
paleis Lange Voorhout. Dat werd
in 1845 gekocht door koning Wil-
lem II. Koningin Emma verbleef
er aan het einde van haar regent-
schap, Wilhelmina heeft er ge-
woond en voor Juliana diende het
als werkpaleis. In 1991 is het ver-
kocht aan de gemeente Den Haag.
Een paar jaar daarvoor was al be-
gonnen met de ontmanteling van
het paleis. Grote delen van de in-
boedel gingen naar Paleis Het Loo
in Apeldoorn, zoals de complete
salon van Emma. Kasteel Rosen-
dael, in 1977 door de laatste baron
Van Pallandt vrijwel leeg overge-
dragen aan Geldersch Landschap,
zocht in die tijd juist inventaris.
“We hebben geen aankoopbud-
get”, zegt Jas. “We moeten het

hebben van donateurs, schenkin-
gen en legaten.” Via contacten
met kasteel Duivenvoorde, dat on-
der Voorschoten ligt, kwam er
eerst een kolossaal fornuis naar
Rozendaal. En de Dienst Konink-
lijk Huis bleek bereid keukenspul-
len van paleis Lange Voorhout in
bruikleen te geven. Sommige met
een gegraveerd kroontje en een of
meer letters die herinneren aan
de gebruikers, zoals de W van
Willem en de E van Emma. Er
zijn ook pannen met daarop de
letters PA, die staan voor Paleis

door Elisabeth van Horen

UGCHELEN – Een kind met een pro-
bleem moet niet meteen een eti-
ket opgeplakt krijgen, stellen de
auteurs van het boek ‘Elk kind is
anders’. ,,Ieder kind is uniek,
heeft een eigen karakter. Ook de
omgeving waarin het kind op-
groeit, is verschillend. Iedere si-
tuatie is anders. Ieder probleem
vereist een andere aanpak.”
Jacqueline Crucq-Lokhorst heeft
dezelfde visie op jeugdhulpverle-
ning als Heleen Holm-Deuze-
man. Samen schreven zij het boek
dat bij uitgeverij Boom is versche-
nen. Beide vrouwen zijn orthope-
dagoog en gz-psycholoog en wer-
ken al ruim twintig jaar samen in
een eerstelijnspraktijk voor peda-
gogische en psychologische hulp-
verlening.
Op eigen initiatief, op verwijzing
van de huisarts of een andere
hulpverlener kunnen ouders in
de praktijk terecht als er proble-
men zijn over de ontwikkeling
en/of opvoeding van hun kind
(tot achttien jaar). De visie van de
auteurs is gestoeld op jarenlange
ervaring. ,,Mensen vroegen ons:

schrijf eens op hoe jullie te werk
gaan, zodat er iets op papier staat
als jullie met pensioen zijn”, lacht
Jacqueline Crucq.
Heleen Holm: ,,We hebben in on-
ze praktijk ook stagiaires die een
postdoctorale opleiding volgen
tot gezondheidspsycholoog. Zij
werken vaak met standaardlijs-
ten, maar de fase die vooraf gaat
aan een behandeling krijgen ze
niet vanuit de opleiding mee.”
Die fase is in de ogen van de au-
teurs de essentie. ,,Je moet goed
luisteren naar zowel het kind als
de ouders. Dat lijkt zo vanzelfspre-
kend, maar het gebeurt vaak niet.
Je moet observeren. Je cliënten ac-
cepteren zoals ze zijn en ook de
ideeën van ouders over opvoeden
serieus nemen”, benadrukt Hel-
een Holm. ,,Daarna bepaal je wel-
ke middelen tot een harmonische
oplossing kunnen leiden, die past

bij het kind en de ouders.”
Neem een puber, zegt Jacqueline
Crucq. ,,Die wil zijn grenzen ver-
leggen. Uit angst dat er iets mis
kan gaan, kunnen ouders veel te
streng reageren, waardoor de pu-
ber nog verder gaat. Hoe pak je
dit aan? Door met elkaar het ge-
sprek aan te gaan.”
In de praktijk krijgen beide ortho-
pedagogen niet alleen te maken
met kinderen met gedragsproble-
men als ADHD of agressie, maar
ook met faalangst of kinderen die
gepest worden. In het boek geven
zij talrijke praktijkvoorbeelden
van hun werkwijze.
De financiering van de hulpverle-
ning maakt het hen soms lastig.
De zorgverzekeraar ziet graag een
diagnose gesteld met daaraan ge-
koppeld een bepaalde behande-
ling. ,,Natuurlijk houden we ons
aan de bestaande behandelproto-
collen, maar we proberen onze vi-
sie in te passen in de voorschrif-
ten die gelden”, zegt Holm.
Beide auteurs bereiken goede re-
sultaten met hun benadering, ver-
tellen ze. Heleen Holm: ,,Het is
een bekroning voor ons werk als
kind en ouders gelukkig zijn.”
Met hun boek willen ze een
breed publiek aanspreken. Het is
bedoeld voor iedereen die geïnte-
resseerd is in de hulpverlening
aan kinderen.

Elk kind is anders. Uitgeverij Boom.
Prijs € 22,50.

Ieder kind is uniek;
ieder probleem vereist
een andere aanpak
Uit ‘Elk kind is anders’

In de Stentor van dinsdag stond
deze brief niet goed afgedrukt.

Edison Roadhouse

In de Stentor van 26 juni j.l. deed
Gep Leeflang in een positief ge-
tint stukje verslag van de opening
van restaurant Edison Roadhouse.
Hij beschrijft daarin ook een bur-
ger van 339 gram.
De grootvader van eigenaar
Rein-Jan Vrielink vindt dat zijn
kleinzoon het goed gedaan heeft.
Als het één van mijn kinderen of
kleinkinderen zou betreffen, zou
ik me diep schamen. Kennelijk is
het bij een groot deel van de be-

volking nog steeds niet doorge-
drongen dat onze levensstijl niet
zo bevorderlijk is voor het tegen-
gaan van de klimaatverandering,
of het boeit hen niet.
Interessant in dit verband is ook
het artikel in Spectrum van zater-
dag 28 juni, dat gaat over de vlieg-
tuigstoel. In dit artikel wordt be-
schreven wat er komt kijken om
een goede vliegtuigstoel te ont-
werpen en hoe die ontwerpen
aan verandering onderhevig zijn.
Dit onder meer omdat het ge-
wicht van de gemiddelde man in
vergelijking met de jaren zestig is
toegenomen van 74 naar 85 kilo
en van de gemiddelde vrouw van
60 naar 70 kilo.

Zwaarlijvigheid begint een steeds
groter probleem te worden, niet
alleen hier, maar vooral in Ameri-
ka. Een reden temeer om de Ame-
rikaanse levensstijl hier niet over
te nemen.

Jan Breet,
Apeldoorn.

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan redactie Apeldoorn,
postbus 99, 7300 AB apeldoorn, of
mail naar apeldoorn@destentor.nl

Apeldoornse vrouwen schreven boek over
hulpverlening aan kinderen. ‘Elk kind is
anders: plak ze niet meteen een etiket op’

Lezersbrieven

Koninklijk geschen

Leverbaar in:
120/140/160/180 x 200 cm

Ook leverbaar in lengtematen: 
210 en 220 cm
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Matras Direct is 
ook actief op:

GETEST DOOR DE CONSUMENTENBOND

De consumentenbond test jaarlijks box-
springcombinaties van diverse merken. 
Het speciale testteam let daarbij vooral op 
de technische kwaliteiten van matrassen, 
boxsprings en combinaties. Hierbij kan 
gedacht worden aan lichaamsonder-

steuning, levensduur, vochtregulatie en 
isolatie, hanteerbaarheid, brandgedrag en 
slijtage. Tijdens de test kwam de boxspring 
Holmstad de luxe van Matras Direct als 
‘Beste koop’ in zijn klasse uit de bus.
De Holmstad boxspring set bestaat uit: 

• twee verende boxspring onderstellen 
• een hoofdbord
•  meegestoffeerde pocketveermatrassen 
•  een luxe meegestoffeerd topdekmatras 

van koudschuim 
• staat op twaalf grijze blokpoten.

NEDERLANDSE TOPKWALITEIT+ SNELLE LEVERING+ DE LAAGSTE PRIJZEN

KIJK VOOR ALLE AANBIEDINGEN, VESTIGINGEN EN DE OPENINGSTIJDEN OP: WWW.MATRASDIRECT.NL
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APELDOORN
Koninginnelaan 205
7315 DV Apeldoorn 
088-9005118

DOOR DE CONSUMENTENBOND BEOORDEELD ALS BESTE KOOP! MET TROTS PRESENTEREN WIJ ONZE HOLMSTAD 
BOXSPRINGSET MET ZACHT COMFORT EN VOLLEDIG GESTOFFEERD IN HOOGWAARDIGE MEUBELSTOF.

    VANAF

€ 499,-
(90 x 200)

“
� De grote burger van Edison Roadhouse. Zwaarlijvigheid begint een steeds

groter probleem te worden, schrijft Jan Breet. foto Gep Leeflang

� Conservator Jorien Jas van Geldersch

Gelukkig kind bekro
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Amsterdam (het paleis op De
Dam).
Koper werd vroeger veel gebruikt,
weet Jas, omdat het uitstekend
warmte geleidt. “In Frankrijk is
het nu nog in zwang om koperen
pannen te gebruiken.”
Er kwamen ook puddingvormen,
zeven, bakblikken, spatels, polle-
pels, gardes, een koninklijke snij-
bonensnijder en een dito afwas-
teiltje naar Rozendaal. Bij de
schenking horen ook de douches-
tang en douchekop die in de bad-
kamer van Rosendael te vinden

zijn. Deze hebben nog aan Emma
toebehoord. De conservator durft
niet te zeggen wat de antieke spul-
len waard zijn.
Dat de uit ongeveer 65 delen be-
staande inventaris nu van eige-
naar is gewisseld, maakt in de
praktijk verder niet veel uit. De
spullen blijven zichtbaar voor pu-
bliek tijdens openingsuren van
het kasteel en vrijwilligers blijven
nodig om het te poetsen.
Maar voor het gevoel maakt het
wel iets uit, meent Jas. “De spul-
len blijven nu voor de eeuwig-

heid hier. We hoeven niet bang te
zijn voor dat telefoontje waarmee
de pannen worden opgeëist.”
Het is toeval dat de schenking
komt in een periode dat op het
kasteel meer dan honderd schilde-
rijen van vooral prinses Beatrix
zijn te zien op de expositie Ode
aan Beaxtrix.
Jas: “Maar dat maakt het wel extra
leuk.”

De expositie ‘Ode aan Beatrix’ is tot
oktober te zien. Zie voor meer infor-
matie op internet: glk.nl/rosendael.

Agenda

� Lezer H.W. Koldenhof verraste de redactie met dit ‘spiegelend water
ballet’ door de Kwartjesfontein in het Verzetsstrijderspark.

Zwerfboek
In samenwerking met gastou-
deropvang Het Hamsternest
houdt Gastouderbureau FIJN
een kinderboeken inzamelactie
voor ‘Kinderzwerfboek’. Dit is
een initiatief vanuit het Natio-
naal kinderfonds Kinderhulp
om lezen bij kinderen onder de
aandacht te brengen. Het idee
van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerf-
sticker worden overal achterge-
laten. Kinderen mogen ze gratis
meenemen om te lezen. Ze
moeten ze daarna wel weer la-
ten zwerven.
De zwerftocht van boeken kan
worden gevolgd op de website
Kinderzwerfboek wil zoveel
mogelijk boeken laten rond-
zwerven zodat alle kinderen
overal leuke boeken kunnen
vinden.
Kinderzwerfboek krijgt soms
van uitgeverijen kinderboeken,
maar volgens Het Hamsternest
is dat is niet genoeg. Daarom
vraagt de opvang iedereen om
de boekenkast in te duiken of

de zolder op te ruimen. Deze
kunnen vrijdag tussen 15 en 16
uur worden ingeleverd bij Het
Hamsternest aan de Veenhui-
zerweg 85.
Iedereen die één (of meerdere)
boeken inlevert wordt beloond
met een ijsje. Wie nog meer
wil weten over Kinderzwerf-
boek kan kijken op de website:
www.kinderzwerfboek.nl.

Loom-strijd
Kinderen en andere loom-lusti-
gen kunnen vandaag in Apel-
doorn, Deventer en Zutphen
meedoen aan een bijzondere
loom-wedstrijd. Hierbij gaat
het er om in welke plaats de
langste loom-band wordt ge-
maakt.
Deze ‘elastische’ strijd wordt ge-
streden in de vestigingen van
Tomas Wagenaar alias de
‘Loomman’ aan Hoofdstraat 71
in Apeldoorn. de Lange Bis-
schopstraat 8 in Deventer en
Donkeresteeg 5 in Zutphen.
Deelnemers gaan tussen 13 en
17 uur aan de slag op een
tweeënhalf meter groot loom-
bord en met elastieken van cir-
ca dertig centimeter.
De Loomman meet om 18.30
uur de resultaten op, waarna be-
kend wordt of Deventer, Zut-
phen dan wel Apeldoorn win-
naar is.

nk voor de eeuwigheid

WOENSDAG 9 JULI
� APELDOORN
Duivensportcentrum, Prinses Bea-
trixlaan, 19.45u: Bingo.
Victoria Boys, Berghuizerweg,
6.30-8.30u: Vertrek tweede dag Vierdaag-
se van Apeldoorn.
Voormalige Politieacademie, Kleiberg
15, 14u: kinderwandeling met boswach-
ter. Deelname 5 euro, voor kinderen
2,50 euro.
Oude ROC gebouw, Molendwarsstraat,
17-20u: Infoavond over asfaltonderhoud
Polstraat, Spoorstraat, Kanaal Noord en
Veldhuisstraat.
� BEEKBERGEN
Hervormde Kerk, Kerkweg 35,
13.30-16.30u: Rondleidingen door gids.
� EPE
Kunstgalerie en beeldentuin Oudenho-
ve, Rietberglaan 12, 10-12u: demonstra-
tie Russische kunstenaar Viktor Anufriev;
13-16u: workshop Viktor Anufriev

DONDERDAG 10 JULI
� APELDOORN
Markplein, 10-16u: Antiek en Curiosa-
markt.
Victoria Boys, Berghuizerweg,
6.30-8.30u: Vertrek derde dag Vierdaag-
se van Apeldoorn.
� BEEKBERGEN
Centrum, 19-21u: Veluwse Avondmarkt.

� BRUMMEN
De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat
51, 18.30u: Diner Chantant met In Bet-
ween.
Zomeravondconcert .
� EPE
Hoveniersbedrijf Van Triest, Tongeren-
seweg, 20u: eerste zomeravondconcert
Cultureel Platform Epe, Charivari Trio
Centrum Epe, Wielerronde van Epe;
18.45 vrouwen elite en 20.15 uur man-
nen elite. Voorafgaand aan de vrouwenra-
ce een dikkebandenrace.
� HEERDE
De Vier Jaargetijden, Dorpsstraat
47-49, 20.00 uur; Concert Eper popkoor
Dare2sing!

� TWELLO
Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 1,
Rijbewijskeuring Regelzorg
� VAASSEN
Kindcentrum Nijntje, De Wetstraat 25,
20.00-21.30 uur; Cursus mindfull zwan-
ger, interactief en persoonlijk, door Su-
zan Biezeman van KOM Kinderopvang.
� WISSEL/TONGEREN
Parkeerplaats Tongerense
Heide/Wisselse Veen, 100 meter voor-
bij kampeerboerderij Berghoeve, 14.00
uur; Waterwandeling door Wisselse Veen
en over Tongerense Heide.
� ZUTPHEN
Atelier3D-De Kas, Harenbergweg 1,
20u: Duurzame Donderdag over de bij en
het tegen gaan van de bijensterfte
� ZWOLLE
Poppodium Hedon, 20-21u: Ex-Queens
of the store age en kyuss lid Nick Oliveri
naar Hedon .

� Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman hebben dezelfde visie op jeugdhulpverlening. Samen schre-
ven ze het boek ‘Elk kind is anders’. foto Cees Baars

Landschap & Kasteelen toont een deel van het geschonken keukengerei. foto Gerard Burgers

TIPS:
Telefoon: 055-5388130
E-mail: Apeldoorn@deStentor.nl

OM DE HOEKoning op werk


