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Nogal wat van de patiënten die 
huisarts Bernard van Drenth 
(61) dezer dagen ‘ziet’, man-
keren niets. Ze komen naar 
de Heelhoek zoals de praktijk 
van Van Drenth en Jos van den 
Hoogen heet, om afscheid van 
hem te nemen. Hij wordt op 
1 april namelijk afgelost door 
huisarts Helmi Houtzager. Op 
13 april vliegen Bernard en zijn 
echtgenote naar Australië, om 
na een vakantie aldaar door te 
vliegen naar Nieuw Zeeland, 
waar hij, op het Noorderei-
land, in een dorpje van 5500 
zielen, wederom een huisart-
senbestaan zal leiden. Maar 
dan in het tempo, de rust, de 
natuur van Nieuw- Zeeland en 
met de mensen daar. “Want ja, 
ik ben dan wel 61, en het mag 
van mij wat rustiger dan hier 
gebruikelijk is, maar ik ben 
nog te jong om al te gaan ‘ren-
tenieren’”.

De geboren en getogen Nijmege-
naar was precies 25 jaar huisarts 
in Wijchen, waar hij ook woonde. 
Ruim zeven jaar geleden verhuis-
de hij naar Bergharen, waar hij 
zijn huis aanhoudt, maar hij had 
nog een droom, zegt hij zelf: “om 
nog een tijdje te werken op een 
van de mooiste plekken op deze 
aarde”.
Want al lijkt een globaal carrière 
overzicht te wijzen op honkvast-
heid, Bernard van Drenth en zijn 
echtgenote hebben meer van de 
wereld gezien dan Nijmegen en 
Wijchen alleen. 
Bernard van Drenth: “Tijdens mijn 
studie heb ik een stage in India 
gedaan. En na mijn afstuderen 
zijn mijn vrouw en ik via een uit-
zendprogramma een aantal jaren 
op het platteland in de gezond-
heidszorg  van het voormalige 
Noord-Jemen werkzaam geweest. 
Australië hebben we in 2012 be-
zocht. Alsof je in een warm bad 
terecht komt: de rust, de mensen, 
de natuur. En in Nieuw-Zeeland 
kon ik een contract voor een jaar 
krijgen om er als huisarts te wer-
ken; huisartsen die op het platte-
land willen werken komen ze daar 
tekort. Daarom kan ik er gemak-
kelijk terecht; anders alleen als 
toerist voor maximaal drie maan-
den”.
De reis van Nijmegen, waar hij 
ook studeerde, naar Wijchen, on-
dernam de jonge Bernard, omdat 
hij hier, in de praktijk van Piet de 
Winter, zijn patiëntvaardigheden 
als huisarts kon bijhouden terwijl 
hij op de universiteit aan zijn pro-
motieonderzoek werkte. Jos van 
den Hoogen, die hij nog kende 
van zijn middelbare schooltijd, 
werkte toen samen met Piet de 
Winter. Toen De Winter stopte, 
zetten ze samen diens praktijk 
voort onder de naam huisarts-
praktijk de Heelhoek, in het hui-
dige pand aan de Kasteellaan, 
waar tot dan toe les routiers euro-
péens zetelde. 
Bernard van Drenth: “Ik heb het 
hier goed gehad. Ik heb gedaan 
wat ik wilde doen. Het was, ik kan 
het niet anders omschrijven, toch 
een stemmetje in mijn hoofd, dat 
me vertelde huisarts te worden. 
In mijn familie werkt niemand in 
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de gezondheidszorg, mijn drie 
zonen doen alle drie iets anders, 
werken in de marketing en de 
techniek, maar dit was mijn roe-
ping. Ik heb van dit werk ook  zelf 
veel geleerd. Rijker geworden, 
door de contacten die je met 
mensen hebt”.
Bernard van Drenth noemt zelf 
de palliatieve zorg als iets waar 
zijn belangstelling lag. Als we 
hem voorleggen dat het werken 
met stervende mensen voor veel 
mensen juist belastend is, ant-
woordt hij monter, dat hij dan een 
uitzondering daarop is…
Bernard van Drenth: “Dat komt 
ook door mijn eigen instelling. 
Voor mij is doodgaan niet het 
einde. Eerder een overgang. 

Die spirituele kant - ik ben ook 
Ayurvedisch arts-  is iets dat ik 
altijd al heb gehad. Dat was ook 
een van de reden van mijn ver-
blijf in India. Ik vind, dat we in 
het Westen de maakbaarheid van 
het leven overschatten. Sterven 
hoort bij de natuur. Natuurlijk, je 
kunt iets voorschrijven, en vaak 
helpt dat, maar in de kern is dat 
niet het type huisarts dat ik ben. 
Het is ook vaak zo, dat als mensen 
geconfronteerd worden met hun 
eigen eindigheid, dat ze dan ‘ont-
schillen’, heel anders naar zichzelf 
en de wereld gaan kijken. Niet 
meer de waan van de dag volgen. 
De dood is misschien wel de be-
langrijkste les van het leven”.
Een afscheid, zoals zijn voorgan-

ger Piet de Winter, met een gro-
te rij wachten voor het kasteel, 
wilde Bernard van Drenth niet. 
Afscheidsconsulten noemt hij de 
gesprekken die hij voert met de 
patiënten die hem nog een laatste 
keer willen spreken. Na 29 maart 
is hij weg. Voor altijd? “Dat is niet 
de opzet: we beslissen per jaar 
wat we gaan doen”, antwoordt 
Bernard van Drenth. Maar je ziet 
hem denken: wat mij betreft zou 
dat zomaar kunnen. Al weet hij 
ook: “als er kleinkinderen komen 
- daar is op dit moment overigens 
nog geen zicht op, maar als die er 
komen - dan is er geen houden 
aan, dan wil mijn vrouw terug 
naar Nederland. Dat is zeker”.

Drie dagen (meest avonden) 
biedt ’t Mozaïek vermakelijke 
cultuur. Twee keer muziek, ver-
tolkingen van topnummers. En 
een keer cabaret, over schone 
schijn en een keer kinderver-
maak, door grootheden uit 
de regio. Check even uw mo-
biel of agenda: we beginnen 
volgende week donderdag. 
En nog iets, voor alle drie de 
voorstellingen zijn nog kaarten 
verkrijgbaar via 
www.mozaiekwijchen.nl

Mirjam van Dam

Billie Holiday, Amy Winehouse, 
Etta James, Janis Joplin, Whitney 
Houston: allemaal wereldbe-
roemd. En overleden. Zangeres 
Mirjam van Dam doorgrondt hun 
repertoire, hun levens en hun 
dood. Dat doet ze op De Vloer, 
het theater in de bibliotheek op 
23 maart aanvang 20.30 uur. Dead 
Singers Society heet haar voor-
stelling. De entree bedraagt 12,50 
euro.

Max van den Burg
Leven op de wijze die de recla-
mefilmpjes ons voordoen -zou 
je daar gelukkig van worden? 
Max van den Burg geeft het ant-
woord. Volgens kenners doet hij 
dat “heerlijk schoffelend in een 
politiek correcte wereld”. Zijn ca-
baretvoorstelling heet “Op een 
bedje van rucola” en staat gepro-
grammeerd op vrijdag 24 maart 
om 20.15 uur in ’t Mozaïek. De en-
tree bedraagt 17,50 euro.

Nederpop en afterparty

Geannuleerd
Ron Bons en Jochem van Gel-
der
Het Genootschap van de Wereld-
BeterMakers heet de voorstelling 
van Jochem en Ron. Spannend, 
interactief en leerzaam. Interac-
tief, omdat kinderen via facebook 
alvast een idee in kunnen dienen 
om de wereld beter te maken. 
Kan het Genootschap ermee aan 
de gang. Als tenminste iedereen 
mee zou willen werken… Zondag 
26 maart om 14.30 uur begint het. 
Entree: 12,50 euro.

Na Chinees en Arabisch

Noortje spreekt ook 
Roemeens en Turks
Noortje spreekt inmiddels ook 
al Roemeens. En Turks. Nadat 
de schepping van de Wijchen-
se illustratrice Annemarie van 
der Heijden eerder al Chinese 
en Arabische vertalingen ten 
deel viel, wordt het dertiende 
deeltje van Noortje ook in het 
Roemeens vertaald. En zes eer-
dere titels krijgen een Turkse 
vertaling. Annemarie bereikt 
aan haar keukentafel, waar 
de Noortje-deeltjes worden be-
dacht en getekend, een steeds 
groter deel van de wereld.

Dat dertiende deel van Noortje 
heet  “Noortje en de Paaseitjes”. 
Een boekje helemaal in de lentes-
feer. “Ik geloof dat iedereen daar 
nu wel naar snakt”, veronderstelt 
Annemarie. Of ook de Arabische 
en Chinese peuters zullen delen 
in de avonturen van Noortje en 

Drie dagen 
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de paaseitjes, is niet duidelijk. 
Zouden die peuters weten wat 
paaseitjes zijn? De Arabische co-
ver van Noortje gaat slapen, heeft 
Annemarie inmiddels gezien. De 
Chinese en Arabische boekjes 
zelf heeft ze nog niet ontvangen. 
Overigens is het uitkomen van 
de dertiende Noortje voor An-
nemarie geen reden om naar een 
andere hoofdpersoon voor de 
door haar bedachte avonturen uit 
te kijken. Aan de keukentafel van 
Annemarie nadert momenteel de 
negentiende Noortje haar vol-
tooiing.


