
GR AT IS  B I J L AGE  B I J  DE  WI JKKR ANT  | SEPTEMBER 2015  | ONREGELMAT IG  VERSCHI JNEND | G A  VOOR MEER INFORMAT IE ,  FOTO ’S ,  F I LMPJES  NA AR  WWW.VRIJSTA AT THIALF.NL

I N  V R I J S TA AT  T H I A L F  I S  H E T  E L K E  D A G  F E E S T  V O O R  I E D E R E E N !  |  B E Z O E K  A L L E N  D E  V R I J S TA AT :  G R AT I S  E N  V O O R  N I E T S !   |  R E A C T I E S :  P O S T @ V R I J S TA AT T H I A L F. N L

Grenspost open
Vrijstaat Thialf heeft eindelijk volwaardig entree

VRIJSTAAT THIALF courant

Vrijdagmiddag 17 juli. 
Het is tropisch heet, ook 
in de Vrijstaat Thialf. 
Zeker 350 inwoners van 
de Vrijstaat zijn op de 
been om de Officiële 
Opening van de Grens-
post Voor de Vrijstaat 
Thialf te vieren.

De loco-burgemeester 
van onze buurgemeente 
Arnhem bedankte de 
heersers van de Vrijstaat 
voor de uitnodiging en had 
kadootjes meegebracht 
(ballen voor Sportbedrijf, 
longboards voor BSO, 
theelepeltjes voor de Bras-
serie). Jerry van de Weert, 
voorzitter van de Dullerts-
stichting had een kadootje 
terug: de restauratie van 
de gevelklok van het en-
treegebouw (alsof ze nog 
niet genoeg geschonken 

hadden). Daarna had-
den de heersers van de 
Vrijstaat nog een onder-
scheiding voor de bijzon-
dere diensten van enkele 
mensen: een Thialf-tres, 
gemaakt van de metalen 
dubbeltjes afkomstig uit 
het in het hek gestanste 
portret van Dullert.

Volkslied
Na de onthulling van 
deze poort speelde de 
(verstopt achter de poort 
opgestelde) fanfare West 
Arnhem Muziek Vereniging 
een vrolijk marsje. Het glas 
is geheven, het Volks-
lied gezongen (zie kader 
hiernaast). In de brasserie 
lieten de uitbaters hun 
gerechten proeven.
Daarna bleef het nog heel 
lang gezellig druk in de 
Grenspost.

De nieuwe poort wordt muzikaal geopend. Wist je dat er 28.000 gaatjes in de poort 
zitten die samen het portret van Dullert vormen?



Een eigen Volkslied

VIND JE ONS OOK LEUK? GA NAAR WWW.FACEBOOK.COM/THIALF MET EEN LIKE BLIJF JE OP DE HOOGTE

Onderscheidingen 
voor verdienste

In onze Vrijstaat grijpen we ieder moment aan om te vieren. En soms moet er heel 
veel gevierd worden. Zoals op deze dag. Daarom zijn er maar liefst elf mensen in het 
zonnetje gezet vanwege hun bijzondere diensten voor de Vrijstaat. Ze kregen een 
‘Thialf-tres’ omgehangen door Groot mogol Derks en werden lovend toegesproken door 
de Kamerheer. V.l.n.r.: Maarten Schelllingerhout (Dullertsstichting), Wiebe Gerritsma 
(adviseerde horeca), Marijn Willemen - gemeente Arnhem (staat achter Wiebe), Eduard 
Wensink (Bouwspeelplaats), bestuursleden Joep Mannaerts, Alwin Nieuwenstein, 
Willem Hoeffnagel, Joost Bos, architect Peter Groot, (Jet de Bruin - ontwierp met 
Heleen van Bolderen het interieur - en beheerder Bouwspeelplaats Ton Vonk waren 
even te druk en staat niet op de foto).

Grote verrassing tijdens de 
opening was het Volkslied 
Voor de Vrijstaat Thialf, in 
het geheim geschreven 
door onze, in titel verheven 
‘Gemiddelde Sinecure*’ 
Jibbe Willems. Gecom-
poneerd door Andries 
van Rossem en bewerkt 
voor fanfare door Dick 
Bolt. Het werd gezongen 
door het Binnenstadskoor 
(aangevuld met andere 
enthousiaste zangers en 
zangeressen) onder leiding 
van dirigent Mathijs Dub-
beldam. 

Het koor zoekt overigens 
nog leden! Iets voor jou? 
Kom naar een repetitie op 
een vrijdag in basisschool 
“de Sterrenkring”.
Hieronder een deel van 
het lied, in de Brasserie 
kun je het hele lied op de 
wand lezen.

* Sinecure = ambt waaraan 
weinig of geen werk vastzit, 
maar wel een bezoldiging. In 
dit geval een fles whisky. Zoals 
alle bijdragers aan het Volks-
lied zijn betaald in whisky.

“Hier ligt het eerste stukje aarde
van gans het groot heelal
De grond is uit zichzelf ontstaan
zonder god of grote knal
Dit is het eeuwig hof van Eden
maar zonder zondeval
Het heilige der heiligen
is de vrije staat Thialf

[...]

Wij zijn verscholen voor de wereld
in bloem en groen verstopt
Het bonst achter de ribbenkast
waar ons hart het hardste klopt
Altijd is iedereen hier welkom
van zwerver tot bankier
De vrijste vrijstaat is Thialf
van het Spijker-kwartier

[refrein]

Thialf, Thialf
voor wie vrij speelt,
vrij deelt: vrij-staat
Thialf, Thialf
voor wie vrij leeft,
vrij geeft: vrij-staat
Thialf, Thialf
voor wie vrijheid
vrij blijft: vrij-staat
Thialf, Thialf
voor wie vrij laat,
vrij gaat, vrij-staat:
Thialf, 
Thialf, 
Th i i i i i i i i i i i i i i i -a l f !

Net als 100 jaar geleden kon er weer even geschaatst worden op Thialf.

Op het terras van de brasserie leek de vakantie al echt begonnen


