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‘Iedereen mag weten
wie ik ben’

Een beetje zenuwachtig ben ik wel als ik 
naar Arnhem rijd om Jeremy Spanjaards te 
interviewen. Jeremy is doof. Kan ik hem wel 
verstaan? En hoe zal het interview gaan? 
Maar vooral ben ik nieuwsgierig naar zijn 
verhaal en hoop ik dit goed vast te leggen. 

Door JANNE RUITER

maar dat is niet zo. Ik rijd auto én motor. Motorrijden 
is echt een grote hobby van mij en kaarten doe ik ook 
graag.’ 

Na het internaat vervolgde hij zijn weg op de LTS. De 
richting afwerkingstechniek bracht hem bij het schil-
dersvak en bij Hagemans. Jeremy liep twee jaar stage 
bij Hagemans en is daarna eigenlijk nooit meer weg-
gegaan. ‘Na mijn stageperiode heb ik ongeveer acht 
weken vakantiewerk gedaan,’ vertelt hij. ‘Dat beviel 
en zodoende ben ik in dienst gekomen bij Hagemans. 
Inmiddels werk ik al meer dan 31 jaar bij dit bedrijf.’ 
Jeremy behaalde zijn gezeldiploma bij het ROC en be-
haalde nog enkele andere cursussen en certificaten.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel 

Omdat alles bespreekbaar is, stel ik hem de vraag of 
zijn beperking hem in de weg zit bij zijn werk. Nu komt 
er heel wat informatie los, maar niet per se over de na-
delen. Jeremy vertelt dat bij renovatiewerkzaamheden 
zijn collega’s vaak klagen over de geluidsoverlast bij 
boorwerkzaamheden. ‘Daar heb ik natuurlijk geen last 
van,’ vertelt hij lachend. ‘Buiten hele hoge tonen hoor ik 
helemaal niks.’

Frans vult Jeremy aan met een anekdote over een 
project jaren geleden in Nijmegen. In de wijk Hengstdal 
was Jeremy aan het werk met een andere dove colle-
ga, Hans Roeven. Samen werkten ze op de steiger. Een 
aardige bewoner bood beide heren een kopje koffie 
aan. Geen reactie. Frans stond in een tuintje verderop 
en hoorde de beste mevrouw iets harder zeggen: ‘Kof-
fie, heren?’ Wederom geen reactie van de mannen. Na 
nog een hardere poging: ‘Jongens, lusten jullie koffie?!’ 
waarop een reactie uitbleef, hoorde Frans de bewoner 
in plat Nijmeegs schreeuwen: ‘Val toch kapot jullie, dan 
krijg je toch niks te zuipen!’

Contact met bewoners 

Het is geen geheim dat bewoners vaak vragen stellen 
aan de vakmensen die aan het werk zijn. Dat is bij Jere-
my natuurlijk niet anders. Hij vertelt dat hij bij bewoners 
aangeeft dat hij doof is als ze tegen hem praten of als 
ze hem aantikken. ‘Ik kan prima een gesprek voeren 
met bewoners. Als ze mij recht aan blijven kijken als 

Goed voorbereid 

Als ik aan kom rijden staat Frans 
Bijleveld al bij de keet te wachten. 
Hij helpt me vandaag bij het ge-
sprek met Jeremy. Even later stapt 
Jeremy de keet binnen. Ook hij is er 
klaar voor! Omdat ik Jeremy vooraf 
de vragen al stuurde die ik hem 
wil stellen, is hij goed voorbereid. 
Op een briefje heeft hij al wat over 
hemzelf opgeschreven. Dat is een 
mooi begin van het gesprek. 

Jeremy’s jonge jaren

Ik informeer voorzichtig of er on-
derwerpen zijn waar hij het liever 

niet over wil hebben. Daar is hij 
heel duidelijk in: ‘Ieder-

een mag weten wie 
ik ben.’ Hij vertelt 

dat hij doof werd 
geboren. De rest 
van zijn familie 
kan wel horen. 
Jeremy zegt 
daarover: ‘Door 
mijn handicap 

ging ik vanaf dat 
ik 3,5 was tot mijn 

17e jaar overdag 
naar een internaat in 

St. Michielsgestel. Dat 
was een erg strenge school. 

Ze leerden me daar geen gebaren-
taal, maar ik kreeg wel spraakles. 

Ik kom uit een hechte familie. Sa-
men met mijn broer en zus groei-
de ik op in Nijmegen. Mijn familie 
helpt me bij administratieve zaken. 
Ik vind het heel fijn dat dat zo is. 
Sommige collega’s denken dat 
ik minder kan omdat ik doof ben, 

 
Bij renovatiewerkzaamheden 

klagen collega’s vaak over 
geluidsoverlast. Daar heb ik 

natuurlijk geen last van
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ze praten, weet ik vaak wel wat ze 
zeggen. Kijken ze weg of praten 
ze de andere kant op, dan kan ik 
ze niet verstaan. Als ik rustig en 
duidelijk praat, verstaan ze mij ook. 
En lukt het niet, dan stuur ik ze naar 
de teamleider.’

In de pauze vertellen collega’s wel 
eens aan Jeremy over zeurende 
bewoners. Daar heeft hij dan weer 
geen last van. Het is zelfs zo dat 
teamleider Frans Jeremy soms 
tactisch inzet. Hij wisselt de vak-
mensen dan om. Zo kan de collega 
die er last van had zonder gezeur 
doorwerken en gaat Jeremy op 
diens plek verder. 

Veel plezier op het werk

Tijdens het interview is het koffie
pauze. De keet stroomt vol met 
vakmensen en we onderbreken 
ons gesprek even. Het is duidelijk 

dat Jeremy goed in de groep ligt. Er wordt volop gekeet 
in de keet. Zo roept Machiel van der Plas bij binnen-
komst tegen mij dat Jeremy een prutsschilder is en 
Dylan Opstal vertelt, na een paar lovende woorden 
over Jeremy, dat hij hem nu wel een broodje shoarma 
schuldig is. 

Jeremy is zelf ook wel van de grappen. Zo heeft hij ooit 
bij Thijs van Lith (oud-projectleider bij Hagemans) 
aangegeven dat zijn PBM-pakket niet compleet was: 
hij miste zijn gehoorbescherming. Thijs ging er in eerste 
instantie serieus op in en wilde hem daar alsnog aan 
helpen, totdat hij de grap inzag. En als ik hem vraag 
wat hij lastig vindt aan zijn werk, antwoordt hij meteen: 
‘Frans is het meest lastige aan mijn werk.’ De pauze is 
voorbij, we gaan weer verder met het interview.

Het mooiste werk

Gevraagd naar de mooiste projecten om op terug 
te kijken, geeft Jeremy aan dat met stip op één De 
Vereeniging in Nijmegen staat. Dat was een heel mooi 
gebouw om aan te werken. Ook een pand aan de Berg 
en Dalseweg in Nijmegen noemt hij, de toenmalige 
woning van Rob Hagemans. Jeremy is trots dat hij heeft 
mogen meewerken aan de restauratie van deze woning 
uit 1880.

Trots op zijn (vak)werk

Kitten is Jeremy’s specialiteit, dat benadrukt ook Frans. 
Ook de collega’s die ik tijdens de pauze sprak, waren 
vol lof over Jeremy. Zo zei Dylan Opstal: ‘Jeremy is 
een goede schilder. Hij ziet alles goed in.’ En Machiel 
van der Plas: ‘Hij ziet meer dan wij én hij is niet zo snel 
afgeleid.’ Jeremy zelf vertelt: ‘Ik ben trots op mijn werk 
en het vakwerk dat ik lever. En op het feit dat ik me on-
danks mijn beperking heb ontwikkeld en mezelf steeds 
blijf ontwikkelen. Toolboxmeetings zorgen ervoor dat 
ik nooit stilsta. Ook blijf ik graag cursussen volgen. Ik 
heb het erg naar mijn zin bij Hagemans, het is een goed 
bedrijf,’ zegt Jeremy.  

Als ik Jeremy vraag naar wat hem stoort op het werk, 
dan geeft hij aan dat zijn collega’s soms wat sneller 
afgeleid zijn. Ergens is dat natuurlijk logisch, maar het 
is duidelijk dat Jeremy van de oude stempel is: aan-
pakken en doorwerken! Aan alles kan ik echter merken 
dat Jeremy op zijn plek is bij Hagemans en dat hij het 
erg naar zijn zin heeft. Na nog een korte 
fotoshoot waar hij met een glimlach 
aan meewerkt, rijd ik weer richting 
Nijmegen. Jeremy, bedankt voor 
het leuke gesprek! 

 
Als bewoners mij recht aankijken 

als ze praten, weet ik vaak wel wat 
ze zeggen. Als ik rustig en duidelijk 

praat, verstaan ze mij ook


