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● Nijmegenaar Ad Lansink hoort nog vaak: ‘Wat moet je, Ernemmer?’

‘Die ontevredenheid van
tegenwoordig, die had je niet’
Niemand wist het,
maar het
oer-Nijmeegse
oud-Kamerlid Ad
Lansink is eigenlijk
een Arnhemmer.
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ijmegenaar Ad
Lansink was als
Kamerlid voor het
CDA een echte
mannetjesputter.
Het bekendst is
misschien wel zijn Ladder van Lansink, waarmee hij de basis legde
voor het gedifferentieerd verwerken van afval. Nu heeft hij teksten
geschreven voor een fotoboek
over Arnhem in de jaren vijftig.
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Geboren in Arnhem in 1934.
Studeerde scheikunde in Utrecht
en promoveerde daar ook.
Van 1959 tot 1977 wetenschapper bij universiteit Nijmegen.
Van 1970 tot 1982 lid van Nijmeegse gemeenteraad.
Van 1977 tot 1998 lid van de
Tweede Kamer (CDA). Onder andere voorstander van kernenergie,
tegenstander van de Betuwelijn.
Groot aantal voorzitterschappen:
amateursectie KNVB, Gelderse Milieufederatie, Zeelandstichting,
Zonnekrachtteam, Federatie Herwinning Grondstoffen.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Ad Lansink is getrouwd.

doodgeschoten. Toen we in de
CDA-fractie vele jaren later discussieerden over de vraag of we ons
moesten inzetten in Bosnië, heb
ik emotioneel over mijn herinneringen verteld. Die Engelse jongens lieten ons ook niet in de
steek.”

Wat moet een Nijmegenaar, nota bene oud-prins carnaval van Knotsenburg, met de Arnhemse jaren vijftig?
„Het zal misschien verbazen,
maar ik ben Arnhemmer. Ik ben
geboren op de Kloosterstraat, tussen de Paasberg en de Geitenkamp. Mijn vader kwam uit Twente, mijn moeder uit Helmond. Ik
zeg wel eens gekscherend dat ze
naar elkaar zijn toegefietst en me
waarschijnlijk in het bos bij de Bedriegertjes, bij kasteel Rosendael,
hebben verwekt. Hoe dan ook: ik
heb een Arnhemse jeugd gehad.”

Hoe bent u bij dit boek betrokken geraakt?
„Ik heb altijd graag geschreven.
Ik heb meerdere boeken gemaakt,
onder andere over kunstenaars in
de regio Nijmegen en over het Nijmeegse carnaval. Gerrit Middelbeek van uitgeverij BnM had ook
al een boek gemaakt over de jaren
vijftig in Nijmegen. Hij wist dat ik
Arnhemmer ben. Toen hij met
Arnhem begon, kwam hij bij mij.”

Maar wie Ad Lansink zegt, zegt Nijmegen...
„Ik heb in Utrecht scheikunde
gestudeerd en kreeg daarna een
baan aan de universiteit in Nijmegen. Later kwam ik bij het Radboudziekenhuis. Ik ben in Nijmegen gaan wonen en ben er altijd
gebleven. Ik ben helemaal thuis in
die stad. Maar als ze me hier willen pesten, dan hoor ik nog altijd:
‘Wat moet je, Ernemmer?’”
Vertelt u eens over Arnhem in de jaren vijftig?
„De tijd was sober, maar er was
wel een gemeenschappelijk idee:
de Arnhemmers wilden snel orde

Al met al: plaats je Arnhem naast Nijmegen, wat zegt u dan?
„Nijmegen had altijd een achterstand, maar heeft die geleidelijk ingelopen. Dat komt door de
universiteit en al die studenten.
Van oudsher heeft Nijmegen natuurlijk een zuidelijker, minder
formalistische sfeer. Arnhem daarentegen is meer protestants van
karakter en heeft met Velp en Oosterbeek een rijkere omgeving. Arnhem was er altijd beter in industrie en kantoren aan te trekken.
Arnhem is ook beter bereikbaar
vanuit de Randstad en vanuit
Duitsland. Maar zoals ik zei: de
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‘Arnhem is meer
protestants van
karakter en heeft met
Velp en Oosterbeek een
rijkere omgeving’

‘De tijd was sober, maar
er was in Arnhem een
gemeenschappelijk
idee: na de oorlog
orde op zaken stellen’

op zaken stellen, ze wilden vooruit. Ik herinner me het in elkaar
zetten van de elementen van de
Rijnbrug. Ik ging daar regelmatig
op de fiets heen om te kijken. Ook
de Eusebiuskerk herrees uit de as.
Die ontevredenheid van tegenwoordig, waar ik me trouwens
enorm aan erger, die was er helemaal niet. In het boek dat nu uitkomt zie je de voormalige burgemeester De Monchy die in 1952 de

Ad Lansink houdt van schrijven en maakte onder meer een boek met interviews met kunstenaars uit het Rijk van
Nijmegen. Nu heeft hij teksten gemaakt in het nieuwe boek over Arnhem in de jaren vijftig. foto Gerard Verschooten
!

voetgangerstunnel opent op het
Willemsplein. Daar liep de stad
voor uit. Dat kun je je nu niet
meer voorstellen.”

Vertel eens wat meer over de jonge
Ad.
„We woonden op de Paasberg,
mijn vader was ambtenaar op het
kantoor van de plantsoenendienst. We leefden in de katholieke wereld. Ik zat op de Frater

Andreasschool bij de Jozefkerk, later op het Katholiek Gelders Lyceum op de Velperweg. Op die
laatste school begon voor mij het
leven in de breedte, zoals ik
noem: veel verschillende dingen
doen. Hoofdredacteur van de
schoolkrant, souffleur bij de toneelclub, tafeltennis, literaire
club. Een voetballer ben ik nooit
geworden: het katholieke VDZ op
Cranevelt vond ik te ver. De fiets

was het enige vervoermiddel. Ik
kwam in Twente en Helmond,
maar verder nergens. Mijn eerste
buitenlandse reis ging naar Elten.”

steden zijn dichter bij elkaar gekomen. Ik woon in Nijmegen, maar
kom graag en vaak in Arnhem. Ik
ben een Nijmeegse Ernemmer. Ik
houd van allebei de steden.”

Heeft u ook nog herinneringen aan
de Slag om Arnhem?
„We mochten het dak op, om
de parachutisten te zien. Ik zag parachutes die niet opengingen en
mannen die in de lucht werden

De presentatie van Arnhem
1950-1960, beelden van een stad tussen
ooit en nu, is morgen in boekhandel
Het Colofon, Bakkerstraat 56 in Arnhem. De bijeenkokmst begint om
15.00 uur.

