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SAMENVATTING 

In Nederland worden mensen steeds ouder, de vergrijzing neemt toe, maar toch is ouder worden 

niet ‘iets van deze tijd’. Mensen hebben het over jong blijven, niet over oud worden. Door een 

toenemende vergrijzing  van de samenleving is het belangrijk om een nieuwe kritische blik te werpen 

op het proces van ouder worden.  In de media komt voornamelijk het voltooid leven naar voren als 

nieuw discussiepunt binnen het ouder worden, maar inzichten over wat het betekent om zinvol 

ouder te worden zijn er nog te weinig. In dit onderzoek zijn vier ouderen geïnterviewd over het 

proces van ouder worden. Er is geprobeerd de geleefde ervaringen van deze respondenten te vatten 

en deze op een fenomenologische wijze te analyseren. Hieruit kwamen drie hoofdthema’s naar 

voren die van belang blijken binnen zinvol ouder worden, namelijk ‘nut en voldoening’, ‘acceptatie 

en rust’ en ‘respect en eigenheid’. Het zorgethisch inzicht ‘relationaliteit’ kan overkoepelend over 

deze drie hoofdthema’s gezien worden; door als oudere in relatie te blijven met de jezelf, je naasten 

en de buitenwereld, maar deze relatie dient wel wederzijdig te zijn. De naasten en de buitenwereld 

zouden idealiter ook met de oudere in relatie moeten blijven om in de zinbehoeften van de oudere 

te kunnen voorzien. Respect speelt hierin een belangrijke rol. Een positievere beeldvorming rondom 

ouder worden kan aan deze relatie een bijdrage leveren.  
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INLEIDING 

AANLEIDING 

In 2015 begon ik mijn master zorgethiek waarin ik heb geleerd naar zorg als bouwsteen van de 

maatschappij te kijken. Ik heb hierdoor meer oog gekregen voor de kwetsbaarheid van mensen in 

mijn eigen omgeving. Hierdoor heb ik me bewuster opengesteld voor contacten met mensen in een 

kwetsbare positie. Zo ook voor ouderen. In de huidige maatschappij wordt ouder worden door veel 

mensen beschouwd als negatief (Baars, 2006). Mensen hebben het over jong blijven, niet over oud 

worden. De KBO-PCOB, een samenwerking tussen de katholieke en protestantse bond voor ouderen, 

zet zich breed in voor de ouderen in Nederland. Eén van de speerpunten van de KBO-PCOB is de inzet 

op een positieve beeldvorming rondom ‘ouder worden’, waarin de kracht, levenswijsheid en kennis 

van ouderen centraal staat. Als masterstudent zorgethiek sluit ik me graag aan bij dit standpunt en 

zal ik proberen het thema ‘zinvol ouder worden’ met een zorgethische blik te benaderen. 

 

MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM 

Ouder worden is niet meer van deze tijd. Waar het leven tot de 18e eeuw nog een voorbereiding was 

op het eeuwige leven, is het leven nu eindig en wil men deze eindigheid zo lang mogelijk uitstellen. 

Doordat het geloof in het eeuwige leven op de achtergrond raakt neemt de angst voor het ouder 

worden toe. Terwijl juist de laatste levensfase langer en belangrijker is dan ooit tevoren. 

Nederlanders worden namelijk steeds ouder (Beun et al., 2014). Dit brengt positieve punten met zich 

mee, zoals werkgelegenheid, maar ook negatieve, zoals stijgende zorgkosten. Om de zorgkosten zo 

laag mogelijk te houden worden mensen gestimuleerd om zelf zoveel mogelijk bij te dragen in de 

huidige maatschappij; iedereen zou zelfredzaam, actief, gezond en belangstellend moeten blijven.  

Ouder worden, waarbij juist de kwetsbaarheid en afhankelijkheid toeneemt, past niet goed in dit 

plaatje.  

Naar verwachting zal in 2040 de vergrijzing in Nederland een hoogtepunt bereiken (CBS, 2017). 

Ouderen zijn op dit moment de grootste zorgafnemers in de Nederlandse samenleving. Van het 

beschikbare budget voor langdurige zorg, dit is inclusief o.a. (specialistische) ziekenhuiszorg en GGZ, 

gaat er op dit moment meer dan 20% naar de ouderenzorg (CBS, 2017). Een steeds groter aantal 

ouderen zorgen voor een nog hogere druk op de ouderenzorg, wat de kwaliteit van de zorg 

waarschijnlijk niet ten goede komt. Met de verwachte stijging van het aantal ouderen in Nederland 

worden er maatregelen genomen. Zo wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs opgevoerd en heerst er een 
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stimulerend signaal vanuit de politiek om langer zelfredzaam te blijven. Op deze manier ontstaat er 

een grotere groep van zelfstandige, alleenstaande ouderen, maar dit neemt niet weg dat er 

voldoende ruimte moet blijven voor zingeving, juist in deze levensfase waarin de mens te maken 

krijgt met beperkingen, lijden en daardoor meer onzekerheden (Baars, 2006). Dit vraagt zowel op 

maatschappelijk als op politiek niveau om een nieuwe kijk op het ouder worden in Nederland 

(Zantinge et al., 2011). 

 

WETENSCHAPPELIJK PROBLEEM 

De vergrijzing en maatschappelijke veranderingen rondom ouder worden in Nederland brengen 

morele vraagstukken met zich mee welke door Jan Baars (2006) beschreven worden in twee 

paradoxen. Als eerste wordt men steeds ouder maar op steeds jongere leeftijd al als oudere 

bestempeld, hierdoor is het tijdsbestek van oudere zijn steeds langer. Als tweede wordt er steeds 

meer van een mensenleven verwacht op korter tijdsbestek, terwijl het mensenleven juist langer 

wordt. Deze twee paradoxen leiden tot andere morele vragen in het existentiële proces van ouder 

worden. Goed ouder worden blijft namelijk een onderdeel van een goed leven. De ethiek houdt zich 

bezig met een bezinning hoe men goed kan leven. De zorgethiek richt zich binnen deze bezinning 

specifiek op kwetsbare groepen in de maatschappij. De zorgethiek gaat uit van het concept dat 

iedereen in zekere zin afhankelijk is van zorg, al kan de mate van deze afhankelijkheid per persoon en 

per levensfase verschillen. In de laatste levensfase is, door verlies aan fysieke en psychische 

capaciteiten, een grotere zorgafhankelijkheid. Wanneer er behoefte is aan een andere beeldvorming 

van goed ouder worden kan de zorgethiek daar aan bijdragen.  

In de discussies rondom ouderdom, zingeving en voltooid leven zijn rapporten uitgebracht met 

statistische gegevens over ouderen, ouder worden en de beeldvorming hierover (o.a. CBS, 2014; 

Westerhof, 2015). De cijfers laten zien dat er grotere groepen mensen zijn die bewust nadenken over 

ouder worden en de voltooiing van het leven. Om de betekenis van dit proces van ouder worden te 

begrijpen is de narratieve identiteit van ouderen van belang (Baars, 2006). Het vertellen van eigen 

verhalen is hierbij van onmisbare waarde. Ook omdat hierin de chronologische meting met de tijd 

niet doorslaggevend is en terwijl juist deze tijd in het ouder worden als beangstigend wordt ervaren. 

Een narratief onderzoek naar de zin in het ouder worden zou betekenisvolle inzichten op kunnen 

leveren wanneer naar de verhalen van ouderen zelf wordt geluisterd. Dit kan verwezenlijkt worden 

door een fenomenologisch onderzoek met zorgethische achtergrond uit te voeren. Hierdoor kan 

kwalitatieve data verzameld worden, wat ons inzicht kan geven in het proces van goed ouder 

worden. 
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VRAAGSTELLING 

Uit de probleemstelling komt naar voren dat er behoefte is aan een antwoord op de vraag hoe het 

leven van ouderen zinvol ervaren kan worden. Voordat hier antwoord op gegeven kan worden moet 

eerst de betekenis van zinvol ouder worden in kaart worden gebracht. Dit zal gedaan worden aan de 

hand van de volgende onderzoeksvraag:  

Wat betekent zinvol ouder worden voor ouderen? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen gevormd.  

· Hoe ervaren ouderen zinvol ouder worden? 

· Wat is de betekenis van deze ervaring voor ouderen? 

· Wat kan er geleerd worden uit deze ervaringen over goed ouder worden in Nederland? 

 

DOELSTELLING 

Het doel van dit onderzoek is om –door ervaringen van het ouder worden van ouderen zelf te 

onderzoeken – inzicht te krijgen in de rol van het ouder worden op zinvol leven. De uitkomst van dit 

onderzoek kan bijdragen aan een representatieve beeldvorming op zinvol ouder worden in 

Nederland. Dit kan voor zowel de zorgethiek als de ouderenzorg bruikbare inzichten bevatten 

waarop verder onderzoek gedaan kan worden. 
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THEORETISCH KADER 

In dit onderzoek wordt gezocht naar de geleefde ervaringen van zinvol ouder worden. De zoektocht 

naar deze ervaringen zal worden ingekaderd met theorie, om zowel een theoretisch als empirisch 

onderbouwd antwoord te krijgen. Deze theorie vormt als het ware een kader voor de start van de 

data-analyse (Bowen, 2006).  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de zorgethiek. Deze stroming binnen de ethiek is ontstaan 

vanuit een aantal feministische denkers die de bestaande zorgpraktijken tegen een ander licht wilden 

houden. De feministische kijk op zorg waarbij relationaliteit een belangrijkere rol speelt dan de tot 

dan toe gevoerde rechtsvaardigheidstendence, werd door verschillende denkers naar voren gebracht 

(Gilligan, 1982; Tronto, 1993; Van Heijst, 2008). Zorgethiek biedt een probleemgestuurd ethisch 

perspectief. Waarin op zoek wordt gegaan naar het moreel goede binnen een particuliere 

zorgsituatie (Held, 2006). Hierbij wordt deze situatie niet abstract beredeneerd, maar wordt naar de 

zorgpraktijk waarin de situatie zich afspeelt in het geheel gekeken. Door het gehele plaatje te zien 

kan het moreel goede worden ontdekt (Gilligan, 1982; Held, 2006; Walker, 1993, 2007). In dit hele 

plaatje wordt expliciet rekening gehouden met een zevental kritische inzichten, namelijk 

relationaliteit, contextualiteit, affectiviteit, praktijken, kwetsbaarheid, lichamelijkheid, macht & 

positie en betekenis/zin. Deze inzichten dragen bij aan het kunnen voeren van een normatieve 

discussie ronden zorgpraktijken. De zorgethiek kan ook wel beschreven worden als een 

interdisciplinair vakgebied dat juiste inzichten kan opleveren over zorgpraktijken (Leget et al., 2017).  

Om tot deze inzichten te komen is het van belang om te weten waar wij onze kennis vandaan kunnen 

halen. Binnen de zorgethiek gaan we er van uit dat de gezochte morele kennis niet enkel in ratio en 

in theorieën gevonden kan worden maar dat de kennis voornamelijk te halen is uit het handelen en 

het uitdrukken van waarden van mensen in de praktijk zelf. Het reflecteren op deze handelingen en 

uitdrukkingen kan kennis over moraliteit in de praktijk opleveren, we hebben het dan over moral 

understandings (Walker, 2007). Binnen dit onderzoek zullen deze moral understandings worden 

opgedaan aan de hand van geleefde ervaringen van mensen. Deze geleefde ervaringen bevatten 

onder andere de ervaring van jezelf, van je lichaam en van je eigen relaties (Finlay, 2008).  

Binnen de zorgethiek gaan we er dus van uit dat morele kennis te vinden is in praktijken van het 

zorgen (Ruddick, 1989; Tronto, 1993; Held, 2006). Er zal geprobeerd worden om in deze scriptie het 

ouder worden als  een zogenoemde zorgpraktijk te belichten. Er is hierin zowel aandacht voor de 

theoretische kant als voor de empirische kant. Vanuit de theoretische kant zal gekeken worden naar 

de betekenis van een zinvol leven. De empirische kant zal de verhalen, ervaringen en inzichten van 

de ouderen zelf belichten, met een geheel open houding. Samen vormen zij inzicht in de gehele 
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zorgpraktijk; beide kanten spelen dus ook een rol binnen dit onderzoek.   

Het ouder worden kan als proces worden ervaren tot in de laatste levensfase. Voor sommige mensen 

wordt dit proces op een gegeven moment als voltooid ervaren; het kan dan een proces van losraken 

worden. Dit wordt zo omschreven door Els van Wijngaarden in onderzoek naar fenomeen van het 

voltooid leven (Wijngaarden et al., 2015). Zij omschrijft de essentie van dit fenomeen als onwil of 

onvermogen om nog langer verbinding te maken met het leven. Om antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvraag zal juist naar de andere kant van het ouder worden gekeken worden; het zinvolle 

leven tegenover het voltooide leven. In onderzoek van Van Wijngaarden naar de essentie van een 

voltooid leven kwamen vijf thema’s naar voren die de ervaring van het losraken verder omschrijven. 

Dit zijn existentiële eenzaamheid, er niet meer toe doen, een groeiend onvermogen tot zelfexpressie, 

existentiële en lichamelijke moeheid en een innerlijke afkeer van en weerstand tegen gevreesde 

afhankelijkheid. Deze vijf dimensies van een voltooid leven zouden in dit onderzoek juist gespiegeld 

kunnen worden om de essentie van zinvol ouder worden te onderzoek. Om zo open mogelijk de 

geleefde ervaringen van de respondenten binnen dit onderzoek te kunnen vatten worden de 

dimensies van Van Wijngaarden tijdens het onderzoek niet aangehouden als inkadering. 

Er wordt gekeken naar zinvol ouder worden vanuit het perspectief van de ouderen zelf. Hiervoor 

wordt gekeken vanuit de praktijk van het ouder worden. De unieke betekenis van het leven wordt 

voor unieke personen beschreven (Walker, 2007). De betekenis van het leven van elk uniek persoon 

is van belang en heeft nut binnen de samenleving (Van Heijst, 2008). Het is daarom ook juist van 

belang het verhaal van de personen in de positie waar het hier om gaat te belichten. 

Voordat de vraag in dit onderzoek gesteld kan worden over zinvol ouder worden moet worden 

besproken wat zinvol inhoudt. De zin van het leven wordt door Peter Derkx in 2011 beschreven in 

verschillende dimensies. De dimensies zijn een nieuwe kijk op de eerder omschreven zinbehoeften 

door Baumeister (1991) en Smaling en Alma (2009). Derkx heeft in zijn boek reeds omschreven 

dimensies samengevoegd om de eerder genoemde definitie van zinvol leven op te stellen. Het 

onderzoeken wat zinvol leven is doet hij vanuit het idee van zingeving waarin hij wil weten hoe eigen 

ervaringen en het eigen leven in een groter verband van samenhangende betekenissen gezien kan 

worden. In dit onderzoek zal de definitie van Derkx, en de daarbij horende dimensies worden 

aangehouden als kader waarin ‘zinvol ouder worden’ onderzocht zal worden. De eerste is 

doelgerichtheid in het leven, het inzien van het nut van je activiteiten en inspanningen voor een 

bepaald doel in de toekomst. Als tweede wordt morele rechtvaardiging genoemd waarin bezigheden 

die men doet ervaren moeten kunnen worden als het moreel goede in het leven. Het kunnen 

legitimeren van bezigheden geeft een zinvolle invulling aan deze bezigheden. Als derde is het gevoel 
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van eigenwaarde van belang. Door anderen gerespecteerd worden voor datgeen wat je doet, of 

beter zijn dan een ander in iets wat je doet, dat verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Een vierde 

dimensie van een zinvol leven sluit op de vorige dimensie aan, namelijk een dimensie van het ervaren 

van competenties. Het hebben van competenties of vaardigheden vergroot het gevoel van 

eigenwaarde, maar ook van nut in het algemeen; het kunnen bijdragen aan iets zinvols. De vijfde 

dimensie die door Derkx ook als zinvol wordt benoemd is ‘begrijpelijkheid’, het gevoel 

gebeurtenissen en de werkelijkheid waarin je leeft te kunnen verklaren en begrijpen geeft een gevoel 

betekenis te kunnen geven aan de wereld en aan de bezigheden die je doet. Dit versterkt de zin in 

datgeen wat er gebeurt en waar je als mens onderdeel van uitmaakt. Als zesde dimensie wordt 

verbondenheid genoemd. Dit is verbonden zijn met de wereld om je heen, met de mensen om je 

heen, en de dingen die je doet. Verbondenheid met de mensen en je onderdeel voelen van een 

netwerk waarin je je als persoon kunt overgeven en waaraan je tegelijkertijd positieve ervaringen 

worden overgehouden, zorgt voor een zinvol bestaan. Als laatste dimensie wordt door 

transcendentie aan het rijtje zindimensies toegevoegd. Hiermee wordt gedoeld op het verbonden 

zijn met hetgeen wat overstijgend is aan het bewustzijn, of met andere woorden de spirituele 

verbondenheid. Dit kan gevonden worden in een religie of in spirituele bezigheden. Deze zeven 

zinbehoeften kunnen samen inhoud geven aan het begrip ‘zinvol leven’. De zin(loosheid) van 

iemands leven kan gezien worden als optelsom van deze zeven dimensies. Wanneer iemand niet in 

alle behoeften kan voorzien zal die persoon meer over het leven gaan nadenken en zou het leven 

idealiter meer naar de behoeften worden ingericht.  
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METHODE 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie beschreven die in dit onderzoek gebruikt is om inzicht te 

krijgen in de levenszin van ouderen.  

 

ONDERZOEKSBENADERING 

Dit onderzoek werd volgens de fenomenologische benadering uitgevoerd. In fenomenologisch 

onderzoek staan geleefde ervaringen van mensen, zogenoemde fenomenen, centraal. De 

werkelijkheid wordt beschreven zoals deze verschijnt in concrete ervaringen van mensen (Aydin, 

2007). Ervaringen en het begrip over de wereld doen zich voor in het bewustzijn. Het is daarom het 

ook niet van belang óf er een wereld bestaat buiten ons bewustzijn, een belangrijkere vraag volgens 

filosoof Edmund Husserl is: hoe vindt het bewustzijn van de wereld plaats? Om dit zo goed mogelijk 

te beschrijven moeten de concrete ervaringen vrij blijven van conceptuele vooronderstellingen, er 

mag dus niet over de fenomenen geoordeeld worden (Aydin, 2007).  

Het fenomeen wat in deze studie onderzocht werd was het fenomeen ‘zinvol ouder worden’. Er werd 

gezocht naar de betekenis van de ervaringen van ouderen rondom dit fenomeen.  

 

ONDERZOEKSMETHODE 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn interviews gehouden met ouderen. Hierin 

werd de narratieve methode gebruikt; de onderzoeker is op zoek naar het narratief van de 

deelnemers. Het doel van narratieve interviews is het vinden van geleefde ervaringen (Weiss, 1944). 

De interviews zijn open gehouden; er is geen vaste vragenlijst gevolgd. Wel is er een topic lijst 

worden gebruikt. Deze is vooraf door de onderzoeker opgesteld met daarin onderwerpen die het 

gesprek richting konden geven. De topic list is opgenomen in bijlage 1. 

 

CASUSDEFINITIE EN ONDERZOEKSEENHEID 

De casusdefinitie in dit onderzoek bestond uit 4 ouderen. De twee inclusiecriteria voor de 

deelnemers aan het onderzoek waren: een leeftijd van 75 jaar of ouder en woonachtig zijn in 

Nederland. De exclusiecriteria waren: een psychische of fysieke beperking wat het voeren van een 

helder gesprek in de weg staat, en het niet beheersen van de Nederlandse taal. Naast deze criteria 
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zijn er geen eisen gesteld aan de deelnemers aan het onderzoek. De deelnemers zijn door een 

advertentie opgeroepen, het initiatief om deel te nemen lag dus bij de respondent zelf.  

 

DATA-VERZAMELING 

De data bestond uit de transcripten van de gehouden interviews. De interviews zijn allemaal 

opgenomen en getranscribeerd. Deze transcripten zijn opgenomen in bijlage 5. 

Voor het afnemen van de interviews bezocht de onderzoeker de deelnemers in een, voor hen, 

vertrouwde omgeving. De gesprekken hebben één-op-één plaatsgevonden. Het doel was om tijdens 

de dataverzameling zo veel mogelijk ervaringen van ouderen te verzamelen.  

 

DATA-ANALYSE 

De data-analyse van dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de interpretatieve 

fenomenologische analyse (IPA). IPA is ontwikkeld om de subjectieve ervaringen van mensen te 

verkennen (Smith, Harré & Van Langenhove, 1995). Met IPA wordt onderzocht hoe mensen 

betekenis geven aan hun ervaringen van de interacties met hun omgeving (Smith, Jarman & Osborn, 

1999).  

De analyse bestond uit vier verschillende fasen die niet lineair zijn, maar beter omschreven kunnen 

worden als een iteratief proces. Coderen is de centrale activiteit in de data-analyse van dit 

onderzoek. Dit is het proces waarin de ervaringen uit de tekst worden opgemaakt en de betekenis 

van deze ervaringen gecategoriseerd worden (Baarda, De Goede & Theunissen, 2009).  Het proces 

van deze data-analyse is weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel: Beschrijving van de data-analyse in dit onderzoek, volgens de IPA 

Fase Activiteit 

Fase 1 Eerste bestudering van de tekst 

Fase 2 Identificeren van voorlopige thema’s uit ervaringen 

Fase 3 Thema’s groeperen in clusters 

Fase 4 Hoofdthema’s opstellen en overzichtelijk weergeven 

 

ETHISCHE OVERWEGINGEN 
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Alle onderzoeksgegevens en -uitkomsten zijn geanonimiseerd. Voorafgaand aan de  interviews is 

informatie verschaft aan de deelnemers rondom de vertrouwelijkheid van het interview en het 

anonimiseren van de gegevens. Ook werd aangegeven dat de respondent op elk moment tijdens het 

interview het recht had om af te zien van het interview.  

De deelnemers aan dit onderzoek waren allen wilsbekwame, gezonde burgers. Aan deelname zijn 

geen medische risico’s verbonden. Er is daarom geen Medisch Ethische Commissie over dit 

onderzoek geïnformeerd.  

 

KWALITEITSCRITERIA 

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen zijn voorafgaand aan het onderzoek de ervaringen 

van de onderzoeker met ouderenzorg, levenszin en zingeving tijdens het ouder worden, beschreven. 

Hierdoor werd inzichtelijk hoeverre de eigen ervaring van invloed kan zijn op de interpretatie van de 

data. Deze onderzoeksreflectie heeft bijgedragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek 

(Ahern, 1999). De reflectie van de onderzoeker is opgenomen in bijlage 4. Vervolgens is er naar 

gestreefd deze eigen ervaringen, gevoelens, en ideeën van de onderzoeker zo veel mogelijk te 

‘bracketen’, ofwel, opzij te zetten tijdens het onderzoek.  

De ‘Consolidated criteria for reporting qualitative reseach’ (COREQ) is gebruikt worden om de data op 

een valide wijze weer te geven. De COREQ is een checklist voor het rapporteren van kwalitatieve 

onderzoeksdata (Tong et al., 2007). Deze checklist is opgenomen in bijlage 2.  
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ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

In dit hoofdstuk zullen eerst de individuele leefwerelden van de respondenten kort worden 

omschreven en weergegeven, zodat de overkoepelende bevindingen in een perspectief geplaatst 

kunnen worden. De bevindingen die voortkomen uit de individuele ervaringen van de respondenten 

zullen worden toegelicht met de bijbehorende betekenis van deze bevindingen. Een schematische 

weergave van de resultaten is terug te vinden in de codeboom, in bijlage 3. De interpretatie van de 

betekenissen en de eerder geschreven theorie zal in een volgend hoofdstuk aan bod komen.   

KARAKTERISTIEKEN VAN DE RESPONDENTEN 

 

In het onderzoek komen vier respondenten aan het woord. De respondenten hebben gereageerd op 

een oproep in Nestor, het verenigingsblad van de KBO. Zij hebben allen vrijwillig aangegeven een 

bijdrage te willen leveren aan het onderzoek. Het betrof halfgestructureerde interviews, die aan de 

hand van een topiclist zijn afgenomen (bijlage 1). Alle interviews zijn bij de respondenten thuis 

afgenomen.  

 

Respondent Geslacht Leeftijd Woonplaats 

1 Vrouw 94 Rotterdam 

2 Man 76 Ouderkerk a/d Amstel 

3 Man 79 Zeist 

4 Vrouw 78 Werkhoven 
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RESPONDENT 1 betreft een vrouw van 94 die al 20 jaar weduwe is. 

Ze woont op zichzelf in een flat in hartje Rotterdam. Mevrouw 

heeft lang in de Verenigde Staten gewoond, maar is na de dood 

van haar man teruggekomen naar Nederland gekomen. Ze heeft 

geen kinderen. Mevrouw komt over als een energiek persoon die 

niet bang is voor nieuwe uitdagingen. Ze heeft zich in haar leven 

veel bezig gehouden met kunst en cultuur. Zij volgt de nieuwste 

trends op dit gebied nog steeds. Ze is met haar scootmobiel nog 

mobiel genoeg om de deur uit te gaan en heeft een groep, 

voornamelijk jongere, vrienden om zich heen om deze 

activiteiten mee te ondernemen.  

 

RESPONDENT 2 is een man van 76 uit Ouderkerk 

aan de Amstel. Meneer woont nog op zichzelf en 

is nu 12 jaar weduwnaar. Zowel zijn drie 

kinderen als de kleinkinderen komen vaak bij 

meneer op bezoek. Meneer leeft actief van dag 

tot dag en pakt nog steeds graag dingen aan. Hij 

is actief binnen verschillende clubjes en helpt 

graag, voornamelijk oudere, buren en kennissen. 

Hij had, tot de dood van zijn vrouw, een eigen 

loodgieterszaak. Na het verlies van zijn vrouw 

heeft hij een aantal lichamelijke klachten gehad 

waar hij inmiddels weer bovenop is en wat hem 

alleen maar meer levenslust heeft gegeven om nog zo actief mogelijk te blijven.  
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RESPONDENT 3 is een man van 79 

woonachtig in een ruime twee-onder-een-

kapwoning aan een mooie laan in Zeist. De 

man is sinds 2 jaar weduwnaar en heeft 

geen kinderen. Hij heeft gewerkt als 

adviseur in de bouw, binnen verschillende 

organisaties. Hij leidt een redelijk eenzaam 

leven in een huis met weinig persoonlijke 

spullen, maar veel katholieke prullaria. Hij 

heeft 1x per week een huishoudelijke hulp en om de week komt er iemand langs voor 

stervensbegeleiding. De man heeft redelijk veel kritiek op de manier waarop in de maatschappij met 

ouderen wordt omgegaan. Hij lijkt erg blij te zijn dat ik bij hem langs kom om naar zijn ervaringen te 

luisteren.  

 

RESPONDENT 4 is een nette vrouw uit een dorpje 

in Gelderland. Mevrouw woont op zichzelf in een 

goed bijgehouden rijtjeshuis. Mevrouw is al 23 

jaar weduwe en heeft 1 dochter en 3 

kleinkinderen. Ze leeft een gestructureerd leven 

en weet goed wat ze wil. Door haar rugklachten 

is ze beperkt in haar doen en laten, maar zo 

ervaart zij dat zelf niet.  Ze probeert zo veel 

mogelijk deel te nemen aan de activiteiten die in 

de buurt voor ouderen georganiseerd worden en probeert daar haar contacten vandaan te halen. Ze 

zag het als een leuke dagbesteding dat ik langs kwam om haar te komen interviewen. Zo probeert ze 

elke dag iets te hebben wat haar dag leuk en bijzonder maakt.  
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BEVINDINGEN 

 

Uit het codeerproces van de transcripten zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen. Deze thema’s 

samen vormen de essentie van de ervaring van het zinvol ouder worden, waar in de hoofdvraag van 

dit onderzoek naar gezocht wordt. Allereerst zullen de hoofdthema’s, met hun subthema’s, 

besproken worden in aparte paragrafen. Vervolgens wordt in de laatste paragraaf een poging 

ondernomen om de essentie van het zinvol ouder worden voor de respondentengroep samen te 

vatten. 

NUT & VOLDOENING 

Onder het thema voldoening wordt zowel voldoening in de huidige activiteiten als voldoening over 

hetgeen wat al geweest is verstaan. Allereerst komt duidelijk naar voren dat (nuttige) bezigheden 

bijdragen aan een zinvolle invulling van het ouder worden. Je tijd zo kunnen besteden dat je een 

planning hebt, buiten komt, contact met anderen hebt en een verhaal te vertellen hebt blijkt voor de 

respondenten belangrijk.  

‘Ja ik ben toch wel blij. Want ja nu heb ik toch weer het gevoel dat ik vandaag weer 

wat heb gedaan.’ – Respondent 1  

‘Ik ben wel eens bij die geweest en wel eens bij die geweest. Ja, maar dat, ja... Ik ben 

bezig hè. Je moet bezig zijn. Als je gaat zitten hier, dan is het gauw gebeurd.’ – 

Respondent 2 

‘Ik vertel ook iets positiefs. Ik kan natuurlijk ook vertellen dat m'n rug zeer doet 

omdat ik die poes te veel heb gedragen, maar dat hoeft ze niet te weten. Ik kan ook 

wat vertellen, net zo goed als dat zij iets kan vertellen. Je moet niet die zeurderige 

oma worden.’ – Respondent 4 

Voldoening vinden in de activiteiten die de respondenten op dit moment ondernemen blijkt een 

belangrijke ervaring te zijn waar ook naar gezocht wordt. Een open en actieve houding tegenover de 

activiteiten die speciaal voor de doelgroep georganiseerd worden lijkt hiervoor nodig.  

‘Ja ik bedoel ik heb respect voor iedereen. Ik bedoel of hij nou op straat werkt of 

ergens anders. En ik zag toch vandaag nog een hele gekke machine op straat staan. 

En ik vroeg dus aan die mensen, wat doen jullie hier nu toch. Wat is dit? Ik blijf 

geïnteresseerd in dingen. Dat scheelt ook hoor. Dat je je niet afsluit voor alles.’ – 

Respondent 1 
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‘[…], hoe je dus moet bankieren. Niet dat ik ook doe, maar ik wil het wel weten. Maar 

je moet er voor open staan. En je moet er naar toe gaan. En je moet niet denken dat 

de grens dicht zit. Nee die grens is er ook voor ons. Maar als daar denkt van ja ik ben 

bang en wat moet ik daar en wat heb ik daar te zoeken en dit vind ik niet nodig…’ - 

Respondent 4 

Jezelf dienstbaar op kunnen stellen tegenover anderen leidt tot een voldaan gevoel aan het einde 

van de dag. Hier bewust mee bezig zijn kan het gevoel van voldoening versterken. Tegelijkertijd kan 

het de eigen sociale contacten en het respect van andere mensen ook verhogen, wat het tweede 

thema (volgende paragraaf) ten goede komt. Het idee zelf iets bij te dragen aan de samenleving waar 

je onderdeel van uitmaakt kan bijdragen aan een betekenisvolle manier van ouder worden.  

‘Ik heb hem soep leren maken, heb hem een balletje gehakt leren maken. We 

hebben samen gegeten en uhm... Toen heb ik hem uitgelegd hoe z'n oven werkte, 

want die pizza, die had ie in de magnetron gemaakt. Nou dat is niet erg lekker 

natuurlijk. Dus toen heb ik dat weer uitgelegd, en uhm, zo help ik die man. Maar daar 

ben je druk mee bezig hoor.’  - Respondent 2 

Daarnaast komt uit de verhalen naar voren dat herinneringen aan het leven een bepaald gevoel van 

geluk en voldoening geven waar op voortgebouwd kan worden. Het gevoel van tevredenheid over 

datgene wat gedaan en bereikt is geeft vertrouwen en hoop in de nabije toekomst. 

‘Ja dat zou ook wel kunnen, dat je daar je liefde van hebt meegekregen. En ik heb op 

mijn beurt deze liefde weer doorgegeven. Ja en het zijn de kleine dingen die je bij 

blijven, maar nu ik het zo bekijk is het inderdaad misschien weer terug te zien, in 

andere kleine momenten.’ – Respondent 2 

Naast deze positieve aspecten zijn er ook negatieve aspecten te vinden binnen het thema ‘nut & 

voldoening’. Het verdriet en verlies in het verleden leiden tot moedeloosheid, zinloosheid en 

frustraties bij het invullen van de dag. Ook het mee moeten komen met de dingen die nu gebeuren 

kan soms weerzin opwekken.  

Je moet. Je moet. Je moet. Ze zeg logisch dat jij doodmoe ben. – Respondent 4 
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RESPECT & EIGENHEID 

Het tweede hoofdthema dat uit de transcripten naar voren kwam is ‘respect en eigenheid’, dichtbij je 

eigen persoon kunnen blijven en je in deze hoedanigheid ook geaccepteerd voelen door de wereld 

om je heen is een belangrijke ervaring tijdens het ouder worden. Alle eerder geleefde momenten en 

de lessen die hieruit zijn opgemaakt houden de respondenten graag bij zich. 

‘Oh zo ben ik wel hoor. Dat heb ik wel geleerd tijdens het leven. Kijk, zie je, je 

verandert toch in je leven en je leert ook wat je wel en niet moet doen. Ik geloof ook 

wel dat iedereen dat kan, kijk ik ben van de twintiger jaren weet je wel.’ – 

Respondent 1 

‘En ze heb twee dochters, ik ze zeiden tegen me. Je hebt d'r d'r mooiste jaren van d'r 

leven gegeven. Nou dat is toch een mooi compliment? Ja zeker. Ik heb haar weer het 

leven gegeven. Je ziet, ze leefde weer.’ – Respondent 2 

Uit de ervaringen komt duidelijk naar voren dat men er bewust van is dat het gevoel erbij te horen 

alleen inhoud krijgt wanneer er ook zelf mee wordt gedaan aan het gewone dagelijkse leven in de 

buurt.  

‘Ok, maar je heb daar het moment anderhalf uur gezeten, je heb je eigen opgedoft. 

Want ik heb nog echt werkkleding, tuinkleding, uitgaanskleding en echte 

bruidskleding, daar ben ik van. Maar je heb je eigen opgedoft, je heb je ringetjes 

omgedaan en dan zeg ik ja oh god ja we weten precies hoe het afloopt. Je bent er uit 

geweest, je hebt je koffie gehad, je hebt links wat gesproken, je hebt rechts wat 

gesproken en die dag is gebroken.’  - Respondent 4 

Het gebrek aan waardering voor dat wat je kunt en voor de ervaring die je hebt opgebouwd leidt tot 

frustratie, onbegrip en een gevoel van eenzaamheid. Het gevoel dat de maatschappij denkt dat 

tijdens het ouder worden naast het lichamelijke vermogen ook kennis en ervaring afneemt geeft een 

gevoel van niet gehoord en gezien te worden.  

‘En dat vind ik dan, vooral in Zeist, als je dan weet dat je ouderadviseur bent, en weet 

dat je inzetbaar bent. Dat dat niet gebeurd. Ze blijven gewoon allemaal in hun eigen 

kringetje zitten. Ze gaan niet buiten hun kringetje.’ – Respondent 3   
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‘Laat de ouderen dan zelf de directie voeren. Er zijn er genoeg die dat kunnen. Daar 

wordt nooit aan gedacht. Dan, hoe heet dat, ouderen die hebben een functie gehad 

ooit en er zijn er voldoende die nog zelfs die functie kunnen uitoefenen.’-  

Respondent 3 

Het gebrek aan deze waardering leidt ook tot een vorm van buitensluiten van je sociale contacten, 

wat een gevoel van eenzaamheid versterkt. Juist datgene waar je, zeker als alleenstaande, oudere al 

vatbaar voor bent.  

‘Als je alleen bent is er niemand die wat zegt tegen je. Dat zijn de moeilijke 

momenten.’ – Respondent 2 

 

ACCEPTATIE & RUST 

Dit hoofdthema vat het gevoel samen om de situatie te nemen zoals deze is. De respondenten lijken 

er heel bewust van te zijn dat ze ouder worden, maar ook dat dit bij het leven hoort. Het verlies van 

lichamelijk vermogen en de beperkingen die het ouder worden met zich mee brengt kunnen niet 

omzeild worden, maar deze moeten geaccepteerd worden. In de ervaring van het zinvol ouder 

worden hebben ouderen deze situatie geaccepteerd. Door reëel te blijven wordt de persoonlijke rust 

makkelijker gevonden waardoor er op een zinvollere manier geleefd kan worden.  

‘Want we moeten allemaal ietsje dichterbij, allemaal wordt ons wereldje kleiner, 

want we worden oud. En op een keer zitten we in het verpleegtehuis en dan kan je 

het ook goed hebben want daar doen ze ook heel veel voor je. Je moet wel de zaak 

relativeren en accepteren.’ – Respondent 4 

‘Ik ging altijd naar heel veel openingen toe. Maar, ook in Den Haag in het 

gemeentemuseum en in Amsterdam in het Stedelijk. Maar daar kom ik niet meer. Ja 

dat kan allemaal wel, maar dan moet ik eerst de spoorwegen bellen en afspreken. En 

ja daar heb ik ook geen zin in. Ja ik kan wel veel doen, maar dat niet meer.’ – 

Respondent 1 

Tegenover de acceptatie staat juist de frustratie die het ouder worden met zich mee brengt. Een 

betekenisvolle invulling wordt soms in de weggezeten door frustratie, onmacht en afhankelijkheid.  
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‘Dus ja dan kom je bij de huisarts en dan blijkt dat ze niet al je bloed onderzocht 

hebben in het ziekenhuis en dan blijkt dat je ook nog bloedarmoede hebt erbij. Dat 

zeggen ze dan, in het ziekenhuis, niet. Ja dat is stom. Wat een rampenplan.’ – 

Respondent 3 

Het gevoel om te moeten anticiperen in de ontwikkelingen van nu, voornamelijk de ontwikkelingen 

in de digitale wereld, stuit soms op frustratie. Het mee willen gaan met de tijd is enerzijds nodig, 

maar alleen wanneer dit met kleine aanpassingen kan. Het opnieuw leren van dingen, zoals het 

werken met de computer, is niet per se de eerste activiteit waar de respondenten tijd voor hebben, 

of zouden willen maken.  

‘Daar doe ik helemaal niet aan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan zit je heel de 

dag te facebooken. Of heel de dag te emailen. Daar heb ik helemaal geen zin.’ – 

Respondent 1 

 

ZINVOL OUDER WORDEN 

De hierboven beschreven thema’s vormen samen een geheel wat, wanneer de losse thema’s op een 

positieve manier ervaren worden, het ouder worden een zinvolle betekenis kan geven. Algeheel kan 

dit samengevat worden tot de moeite die gedaan wordt tijdens het ouder worden om het leven 

nuttig in te blijven richten en hierin gezien te worden door je omgeving. Het doen van deze moeite 

en het ontvangen van de waardering kan gezien worden als essentie van het zinvol ouder worden. 

Enkele ervaringen die uit de thema’s voortkomen zoals die van waardering, vertrouwen, meedoen en 

zelfstandigheid zijn ervaringen die niet specifiek toe te schrijven zijn aan ouder worden maar deze 

ervaringen blijken wel een betekenisvolle invulling aan het ouder worden te kunnen geven, doordat 

het de mens zolang mogelijk mee laat doen in de maatschappij en geen bijzondere status toekent 

waardoor je als oudere misschien buiten de boot kan vallen. Het thema rust en acceptatie speelt 

hiernaast een belangrijke rol. Waar je eerder in het leven nog op zoek bent naar vooruitgang en 

groei, zowel lichamelijk als geestelijk, zal je als oudere moeten accepteren dat verlies en beperkingen 

toe zullen nemen. Door dit te accepteren kan het ouder worden op een meer open en zinvolle 

manier ervaren worden.  

Daarnaast zijn er ook zaken die niet binnen deze essentie passen. De thema’s als gelukkig en voldaan 

zijn komen in de ervaringen naar voren maar spelen niet per se een uitzonderlijke rol binnen het 

ouder worden, hiervoor is in elk geval geen duidelijke plek te vinden binnen de hierboven 

beschreven essentie.  
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Ook zijn er negatieve thema’s zoals frustratie, boosheid en verdriet die bij de ene respondent meer 

terugkomen dan bij de andere. Of dit ook betekent het ouder worden bij de respondenten waarbij 

meerdere negatieve ervaringen naar voren komen ook als minder zinvol wordt beschouwd is een 

vraag die niet direct aan de hand van deze bevindingen beantwoord kan worden.  
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ZORGETHISCHE REFLECTIE 

 

De drie gevonden hoofdthema’s worden in dit hoofdstuk bereflecteerd aan de hand van de inzichten 

die in het theoretisch kader besproken zijn. Aan de hand van deze inzichten worden de resultaten 

vervolgens zorgethisch doordacht.  

 

De thema’s die in de resultaten naar voren komen kunnen gespiegeld worden aan de al eerder in 

hoofdstuk 2 genoemde thema's van Van Wijngaarden. Deze thema’s omvatten de term voltooid 

leven, een spiegeling aan de hier onderzochte term zinvol leven. De letterlijke spiegeling van Van 

Wijngaardens thema’s is hieronder in een tabel weergegeven.  

 

Thema’s Van Wijngaarden (2015) Spiegeling van deze thema’s 

Existentiële eenzaamheid Existentiële verbondenheid 

Er niet meer toe te doen Er toe doen 

Een groeiend onvermogen tot zelfexpressie Het vermogen tot zelfexpressie 

Existentiële en lichamelijke moeheid Existentieel en lichamelijk fit zijn 

Innerlijke afkeer van en weerstand tegen 

(gevreesde) afhankelijkheid 

Om kunnen gaan met en acceptatie van 

afhankelijkheid  

 

De gespiegelde thema’s komen deels ook terug in de dimensies van zinvol leven van Derkx 

(2007).  Zo komt het gespiegelde thema ‘existentiële verbondenheid’ deels overeen met de dimensie 

‘verbondenheid’ van Derkx. En hetzelfde is te zien bij ‘er toe doen’ en ‘eigenwaarde’. Dezelfde 

zinbehoeften lijken ook uit de gevonden resultaten uit mijn onderzoek naar voren te komen. Het 

hoofdthema ‘respect & eigenheid’ kan zowel in de verbondenheid als in de eigenwaarde worden 

teruggevonden. Het gevoel om als persoon onderdeel te zijn van een netwerk en binnen dat netwerk 

te worden geaccepteerd zoals je bent, is in deze thema's belangrijk. In de volgende tabel zijn de 

thema’s die in dit onderzoek zijn gevonden weergegeven met daarbij de bijpassende dimensies van 

Derkx en de gespiegelde thema’s van Van Wijngaarden.   
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Hoofdthema’s binnen dit 

onderzoek 

Dimensies Derkx (2007) Gespiegelde thema’s Van 

Wijngaarden (2015) 

Nut & Voldoening 

 Competentie 

 Doelgerichtheid 

 Verbondenheid 

 Er toe doen 

 Existentiële verbondenheid 

Acceptatie & Rust  Begrijpelijkheid 
 Om kunnen gaan met en 

acceptatie van afhankelijkheid 

Respect & Eigenheid 
 Eigenwaarde 

 rechtvaardiging 

 Het vermogen tot zelf-expressie 

 Existentieel en lichamelijk fit 

zijn 

  Transcedentie  

De beschreven dimensies van Derkx, de thema’s van Van Wijngaarden en de bevindingen in dit 

onderzoek overlappen elkaar, maar er blijven onderling ook verschillen. Zo is te zien dat bij de 

dimensies van Derkx duidelijker de rechtvaardiging naar voren komt. Dit gebeurd zowel in het  

hebben van doelen en competenties als in het rechtvaardigen van datgeen wat je doet, zowel in de 

begrijpelijkheid als in de morele rechtvaardiging.  

Om de verschillende thema’s en dimensies binnen dit onderzoek te kunnen vergelijken is het 

belangrijk het verschil tussen de respondenten in de onderzoeken te zien. In het onderzoek van Van 

Wijngaarden werd gezocht naar de essentie van het fenomeen voltooid leven, terwijl in dit 

onderzoek werd ingezet op zinvol leven. Van Wijngaarden merkte in haar onderzoek op dat de 

respondenten een karaktereigenschap van onwil of onkunde vertoonde in het accepteren van 

achteruitgang (Van Wijngaarden et al., 2015). De groep respondenten die in dit onderzoek 

deelnamen waren juist uitgenodigd om over de zinvolle invulling van het ouder worden te praten. De 

door Van Wijngaarden opgemerkte karakteristiek was in deze onderzoeksgroep dan ook minder te 

bekennen. Daarnaast schreef Derkx een uiteenzetting waarbij hij zijn conclusies niet direct haalt uit 

de ervaringen van ouderen, maar uit een kritische blik op bevindingen en uitspraken van andere 

onderzoekers. Zijn bevindingen spreken dus niet direct vanuit de ervaringen ouderen zelf, maar 

richten zich meer op de filosofische kennis met betrekking tot zingeving bij ouderen.  Het is belangrijk 

om te zien dat deze drie invalshoeken elkaar kunnen aanvullen om een completer beeld te vormen 

over het fenomeen zinvol ouder worden. 
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Uiteindelijk is in bovenstaande tabel  voornamelijk de relationaliteit, in brede zin van het woord, in 

de thema’s terug te vinden. Dit is een belangrijk inzicht in de zorgethiek. Zo werd door Tronto de 

relationele zorg als brede basis van de maatschappij beschreven. Zorg zou volgens haar gezien 

moeten worden als een verzameling activiteiten die gedaan wordt om onze leefwereld te bewaken 

en waar nodig te repareren. Deze leefwereld bestaat uit een web van relaties, inclusief wijzelf, onze 

lichamen, onze omgeving en al haar elementen (Tronto, 2013). Relaties tussen mensen zijn dus 

belangrijk, maar de relatie van de mens met de wereld waarin ze leven blijkt van net zo groot belang. 

Dit laatste komt in dit onderzoek ook duidelijk naar voren en is vooral terug te zien in de thema’s van 

Derkx waarin begrijpelijkheid en transcendentie beschreven worden. Ook in de existentiële 

verbondenheid van Van Wijngaarden is het belang van verbondenheid met de wereld waarin je leeft 

van belang. Deze relaties zijn in dit onderzoek minder sterk naar voren gekomen. Ergens onderdeel 

van uit maken en bij een netwerk horen komt wel naar voren, maar het begrijpen van het netwerk 

waarin geleefd wordt is niet direct naar voren gekomen. Dit zou kunnen komen doordat in de 

interviews niet expliciet is doorgevraagd naar de levensbeschouwelijke ervaringen van de 

respondenten.  

De relaties tussen mensen lijkt ook binnen dit onderzoek belangrijk. Het onderhouden van sociale 

contacten geeft de respondenten een invulling aan de dag. Ook is het ondernemen van activiteiten 

en daarmee belevenissen opdoen iets wat belangrijk is wanneer er verhalen gedeeld worden in de 

sociale kringen. Dit lijkt dan ook een extra reden om mee te blijven doen in het gewone dagelijks 

leven, zodat er iets is om over te blijven praten. Het belang van de relationaliteit tijdens de laatste 

levensfase blijkt dus van belang wanneer het om een zinvolle invulling gaat. De Nieuw-Zeelandse 

onderzoeker Stephens schrijft ook dat het belangrijk is om deze relaties te onderhouden en 

tegelijkertijd steun vanuit de omgeving te blijven ontvangen tijdens het ouder worden. Het zou de  

psychische gesteldheid van ouderen bevorderen (Stephens et al., 2013).   

Naast het relationele aspect wat hierboven beschreven wordt is het nuttig zijn, en blijven, een begrip 

wat binnen zowel de resultaten uit dit onderzoek als ook in die van Van Wijngaarden en Derkx naar 

voren komt. Derkx gaat in zijn zoektocht naar de dimensies van zin uit van zingeving als zoektocht 

naar de positie van je eigen ervaringen en je eigen leven in een groter verband van samenhangende 

betekenissen in de samenleving. De existentiële factor van het ouder worden zorgt er daarin voor dat 

iedereen met deze positionering te maken krijgt, bewust of onbewust. Het gevoel nuttig te blijven in 

de wereld waarin je leeft geven aan deze positionering een zinvolle betekenis. Dit is ook terug te zien 

in de beschreven ervaringen in dit onderzoek. Zin wordt door de respondenten gehaald uit 

alledaagse momenten waarin nut en verbondenheid naar voren komt. Dit zorgt voor het behoud van 

respect voor de unieke persoon die zij zijn.  
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

In dit hoofdstuk volgt er een terugblik op de hoofdvraag van het onderzoek en wordt er een 

conclusie getrokken. Tenslotte volgen er nog aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.  

 

CONCLUSIE 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag ‘wat betekent zinvol ouder worden voor ouderen?’ is 

gezocht naar de betekenis van geleefde ervaringen van ouderen tijdens het ouder worden. Hieruit 

kwamen drie hoofdthema’s naar voren waarna de essentie van het zinvol ouder worden te 

omschrijven is als de moeite die gedaan wordt tijdens het ouder worden om het leven nuttig in te 

blijven richten en hiervoor waardering te ontvangen vanuit je omgeving. De conclusie die hieruit 

uitgetrokken kan worden is dat een zinvolle invulling aan het ouder worden een relationele karakter 

heeft. Dit wordt door de respondenten namelijk vooral ervaren wanneer men het gevoel blijft 

hebben gerespecteerd te worden om de persoon wie zij zijn. Dit kan door vast te kunnen blijven 

houden aan eigenheid en eigen competenties. Tijdens het ouder worden nemen de fysieke en 

psychische competenties langzaam af, maar de persoon blijft hetzelfde. Door ook als deze zelfde 

persoon gezien te blijven worden door de mensen in je omgeving draagt bij aan de zinvolle betekenis 

van het ouder worden. Door de zorgethiek komt hier een vorm van relationaliteit bij kijken: ook 

tijdens het ouder worden is er een drang in relatie te blijven met zowel jezelf, als met de mensen om 

je heen.  Zolang deze relatie op wederzijds respect kan rekenen zal de zinvolle betekenis van het 

leven langer aan blijven.  

 

AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen kort een aantal aanbevelingen gedaan worden. Aan 

belangenorganisaties van ouderen, zoals de KBO-PCOB, kan meegegeven worden dat het van belang 

is alert te blijven op de relaties van ouderen. Dit komt voort uit het ondervonden belang van 

relationaliteit, zowel in de resultaten van dit onderzoek als vanuit andere studies. De behoefte van 

ouderen om in contact te blijven met de mensen dichtbij hen, maar ook het contact met de wereld 

waarin zij leven, lijken belangrijker in de laatste levensfase. Organisaties zouden dit kunnen 

ondersteunen door ontmoetingen en ondersteuning mogelijk te maken. Een tweede punt wat hierop 

aansluit is het uitdragen van respect vanuit de samenleving richting ouderen. Een positievere 

beeldvorming over ouderen in de maatschappij, in brede zin, zou hierin aan de basis liggen. Een 
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laatste punt wat positief bij kan dragen aan het tweede punt is de ondersteuning bieden om ouderen 

vaardigheden en competenties te kunnen blijven uiten. Dit kan bijvoorbeeld door mogelijkheden, 

zoals participatie- en ontmoetingsplekken of podia te creëren waarin ouderen hun eigen waarde en 

competenties kunnen laten zien aan de mensen in hun omgeving, niet alleen aan de directe naasten 

maar ook aan anderen in de directe leefomgeving.  

Aan andere onderzoekers die zich verder verdiepen binnen dit onderwerp zou ik graag het belang 

van persoonlijke verhalen naar voren willen brengen. Door te blijven luisteren naar wat ouderen zelf 

ervaren en eventueel ook te observeren wat er in de leefwereld van ouderen gebeurt kan nieuwe 

morele kennis opgedaan worden over de betekenis van ouder worden. Het blijft hierbij van belang 

om deze ervaringen met een open blik vanuit de wetenschapper te kunnen benaderen.  

 

BEPERKINGEN 

Er zijn een aantal beperkingen aan dit onderzoek die bij voorkoming in een eventueel volgend 

onderzoek meer mogelijkheden zou kunnen bieden. Allereerst was het aantal respondenten laag. De 

interviews hebben veel data opgeleverd, maar de hoeveelheid verschillende respondenten kan in 

een volgend onderzoek hoger. Daarnaast heeft er binnen het onderzoek geen terugkoppeling van de 

resultaten naar de respondenten plaatsgevonden. Om met de respondenten in gesprek te gaan over 

de gevonden thema’s kan er waarschijnlijk een kritischere discussie op gang komen over de 

daadwerkelijke betekenis van de thema’s en de eventuele waarde hiervan voor de zorgpraktijk zelf.  

Ook is door het ontbreken van een terugkoppeling nog minder te controleren wat de echte 

ervaringen van de respondenten zijn. Er is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de ervaringen te komen, 

maar doordat de onderzoeker en respondent elkaar voor het eerst ontmoeten is niet uit te sluiten 

dat er geprobeerd wordt een goede indruk te maken en er dus sociaal wenselijke antwoorden 

worden gegeven. Of de verhalen dus ook echt de ervaringen van de ouderen weerspiegelen is in dit 

geval niet aan te tonen.   

Als laatste zou in een volgend onderzoek ook gekeken kunnen worden naar andere inclusiecriteria 

waarin bijvoorbeeld meer rekening gehouden wordt met de psychische en sociale gesteldheid van de 

respondenten. Waar het gaat over zingeving en invulling van het leven kan inzicht in deze 

componenten van de respondenten in dit onderzoek ook mogelijkheden bieden.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: TOPIC LIST 

 

De volgende onderwerpen worden aangehouden om het interview semi te structureren.  

 

1. Introductie 

Zelf aan het woord over mijzelf, zorgethiek en doel van het onderzoek 

Wie heb ik voor me: 

- Achtergrond: korte levensloop, werkverleden, geloofsovertuiging 

- (woon)omgeving 

- waarom deelnemen aan dit gesprek 

 

2. Ouder worden 

Ervaren van het ouder worden (hoofdvraag) – doel van het gesprek direct duidelijk 

Hoe ervaart u het om ouder te worden? 

Ervaart u dit bewust? 

Bent u hier veel mee bezig? Gaan uw gedachten hier vaak naar uit? 

Hoe dacht u vroeger over het ouder worden? 

Keek u er tegenop? Is dit in de afgelopen jaren veranderd? En hoe ziet u dit in de toekomst? 

Ziet u op tegen de toekomst? 

 

3. Dagelijkse leven 

Hoe ervaart u het dagelijks leven? 

Wat zijn uw bezigheden? 

Wie zijn uw contacten? 

Wat vindt u leuk en juist niet leuk? 

Viert u het leven? En hoe? Denk aan feesten, vakanties, uitjes, etc. 

 

4. Zingeving 

Ervaart u uw leven als zinvol? 

Waar haalt u uw levenszin vandaan? Hoe is dit ontstaan? 

Speelt uw geloof hier in een bepaalde rol? 
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BIJLAGE 2: COREQ-LIJST 
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BIJLAGE 3: CODEBOOM 

ACCEPTATIE & RUST NUT & VOLDOENING RESPECT & EIGENHEID 

Acceptatie Dienstbaar Aan verwachten voldoen 
 Afhankelijk zijn  Iemand helpen  Verplicht voelen 

 Afname zien  Dienstbaar zijn  Aan verwachtingen willen 
voldoen 

Beperkt voelen Tevreden 
 Verantwoordelijkheid voelen 

 Beperkt  Tevredenheid 
Acceptatie 

 Bewust van verlies  Tevreden prijzen  Acceptabel zijn 

 Gedwongen  Content over werk 
Beperkt voelen 

 Lichamelijk onvermogen  Gewoon blijven  Aftakeling 

 Lichamelijke achteruitgang  Onverslaanbaar  Lijden 

 Psychische achteruitgang  Van dag tot dag leven  Onvermogen 

 Gevecht tegen verlies 
Boos 

 Onzekerheid 

 Plotseling verlies  Boos zijn 
Duidelijkheid 

 Verlies  Gefrustreerd zijn  Duidelijkheid 

Berusting Gelukkig 
 Je plek kennen 

 Bewustzijn  Blij zijn 
Eenzaam 

 Grenzen stellen  Geluk  Alleen 

Frustratie 
 Gelukkig zijn  Alleen zijn 

 Onrust  Genieten van herinneringen  Buiten netwerk vallen 

 Frustratie richting andere 
ouderen 

 Liefde  Buitengesloten worden 

 Tegendraads zijn  Liefde voor je vrouw  Eenzaam 

 Teleurstelling 
Verdrietig 

 Eenzaamheid 

 Wantrouwen  Liefdesverdriet  Verkleinen van je leefwereld 

 Achteruitgang  Verdriet  Machteloosheid 

Ontkennen 
 Verdriet om onbegrip  Afwijzing 

 Wennen  Verdriet om verlies 
Eigen waarde 

 Logisch 
Actief 

 Eigen keuzes 

 Ergenis  Geïnteresseerd zijn  Eigen regie 

 Ontkenning  Actief blijven  Eigen regie  

 Realistisch  Alles is mogelijk  Eigen regie willen hebben 

 Reëel zijn  Bewust open staan  Eigenbelang 

 Relativeren  Bezig zijn  Eigenhuis 

 Grenzen kennen  Bezig zijn / nuttig zijn  Jezelf kennen 

Verlies 
 Door blijven gaan  Regie 

 Ongeloof  Doorgaan  Zelfkennis 
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 Moedig zijn  Druk  Bijzonder 

 Plotseling verlies  Het beste ervan maken 
Erkennig 

 
 Inspanning  Aandacht 

 
 Nieuwsgierig  Erkenning 

 
 Open  Inspraak hebben 

 
 Open staan  Levenswijsheid 

 
 Open staan voor iedereen  Respect 

 
 Open voor nieuwe dingen  Waardering 

 
 Pit hebben  Waardering krijgen 

 
 Positief blijven 

Frustratie 

 
 Stimuleren  Financiele frustratie 

 Doelloos 
 Frustratie 

 
 Doelloos  Frustratie andere mensen 

 
 Leegte  Niet gehoord worden 

 
 Levenslust  Onbegrip 

 
 Levensmoeheid  Onvrede 

 
 Moe  Verantwoording missen 

 
 Moedeloos 

Mogelijkheden hebben 

 
 Moedeloosheid  Mogelijkheden kennen 

 
 verloren voelen  Mogelijkheid hebben 

 
 Zinloos  Vrijheid 

 Nuttig 
 Vrijheid hebben 

 
 Bij willen dragen 

Niet gehoord worden 

 
 Mee blijven doen  Diepgang missen 

 
 Mee doen 

Onderdeel zijn van 

 
 Mee gaan met de tijd  Contact met 

buitenwereld/media 

 
 Mee willen doen  Contact met de wereld 

 
 Meer kunnen  Een netwerk hebben 

 
 Nuttig voelen  Er bij blijven 

 
 Nuttig zijn  Er uit zijn 

 
 Uitdaging hebben  Erbij blijven 

 
 Vaardig zijn  Erbij horen 

 
 Vaardigheden behouden  Familie hebben 

 
 Vindingrijk  Mensen om je heen 

 
 Werkzaam zijn  Netwerk hebben 

 Voldaan 
 Onderdeel zijn van 

 
 Dankbaar 

Steun ervaren 

 
 Dankbaar zijn  Gehoord worden 

 
 Trots  Gesteund voelen 

 
 Je eigen vaardigheden kennen  Gesteund worden 
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 Resultaat zien  Gesupport worden 

 
 Vertrouwen in jongeren  Hulp krijgen 

 
 Voldoening  Niet gesteund worden 

  
 Samen 

  
 Samen zijn 

  
 Steun ervaren 

  
 Steun zoeken 

  
 Begrepen worden 

  Van waarde zijn 

  
 Van waarde zijn 

  
 Van waarde zijn voor een ander 

  
 Gewaardeerd voelen 

  Vasthouden aan vroeger 

  
 Behoud tradities 

  
 Conservatisme 

  
 Geen interesse in het vreemde 

  
 Herinneringen aan vroeger 

  
 Vast blijven houden 

  
 Vasthouden aan bekende 

  
 Vasthouden aan karakter 

  Zelfredzaamheid 

  
 Zelf doen en helpen 

  
 Zelf kunnen kiezen 

  
 Zelf mee kunnen doen 

  
 Zelfredzaam 

  
 Zelfredzaamheid 

  
 Zelfregie 

  
 Zelfstandig 

  
 Zelfstandigheid 

  Zelfvertrouwen 

  
 Bewust van eigen kunnen 

  
 Op eigen kracht 

  
 Zelfvertrouwen 

  
 Weten waar je voor staat 

  
 Zelfrespect 
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BIJLAGE 4: ONDERZOEKSREFLECTIE 

In mijn dagelijkse leven kom ik weinig in aanraking met ouderen, of mensen die met ouder worden te 

maken hebben. De negatieve beeldvorming rondom het ouder worden herken ik echter wel duidelijk 

in mijn omgeving. De volgende vooronderstellingen hoor en zie ik om mij heen: 

- Ouderen zijn zielig 

- Ouderen zijn zwak en afhankelijk van zorg 

- Ouderen takelen alleen maar af 

 

Door de studie zorgethiek is mijn eigen beeldvorming wel bijgesteld, en herken ik mijzelf niet meer in 

deze vooronderstellingen. Ik heb veel geleerd over zorgethische inzichten en stel mij meer open op 

ten opzichte van kwetsbare groepen en ten opzichte van de ongelijke machtsverdeling in de 

maatschappij. Ik merk nog wel dat het lastig is mijn visie over te brengen op anderen. Ik ben 

bijvoorbeeld makkelijker overtuigd door een groep mensen met een andere visie, dan dat het mij 

lukt om de ander juist te overtuigen. Wanneer ik lees, praat of mezelf verdiep in zorgethische 

kwesties probeer ik wel steeds de kritische inzichten in mijn achterhoofd te houden. Ik moet uitkijken 

dat ik niet teveel in blijf hangen in de kaders van de zorgethiek en dat ik mij dus open stel voor alle 

mogelijke opvattingen, meningen en oordelen van andere mensen.  

Wat betreft het onderwerp ‘zin in oud worden’ weet ik, voordat ik aan dit onderzoek begin, eigenlijk 

nog zeer weinig. Ik denk dat onderzoek mij wel een inzicht kan geven in ervaringen van ouderen met 

betrekking tot het proces van ouder worden. Een volledig beeld zal het me echter niet opleveren, 

hiervoor zou ik mij langer moeten onderdompelen in de leefwereld van ouderen.  
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BIJLAGE 5: TRANSCRIPTEN 

RESPONDENT 1 

Mevrouw is 94 jaar. Ze woont op zichzelf in een appartementencomplex midden in Rotterdam. Bij het 

maken van de afspraak heeft mevrouw een heel duidelijke beschrijving gegeven hoe ik bij haar 

appartement kan komen. Dit klopt tot in detail. Bij aankomst laat ze mij haar appartement kort zien. 

Het is gezellig ingericht met veel kunst aan de muur. Foto’s zijn weinig te zien. De foto’s die er hangen 

zijn van zichzelf. De kunstverzameling loopt heel uiteen van klassieke schilderijen tot moderne 

sculpturen. Ook laat ze een vitrinekast zien met daarin zelfgemaakte sieraden en kleine beeldjes. In de 

keuken zetten we samen twee koppen thee. De keuken is een beetje rommelig met her en der 

etensresten en gebruikte vaat. Verder is haar huis goed bijgehouden en ziet het er netjes uit. Ze laat 

me het uitzicht zien. Ze woont op de 26ste verdieping in de woontoren en vanuit haar raam heeft ze 

uitzicht over de Erasmusbrug en de Markt. Ze kan goed vertellen wat waar te zien is. Na het 

rondkijken gaan we zitten. Ik ligt ik kort het gebruik van de voicerecorder toe. Daarna zet ik deze aan 

en begint het gesprek. 

Start. Ja hij doet het. Mag ik dat straks eens zien? Ik heb daar een tijd geleden naar gezocht ja, naar 

zo’n ding. Toen had ik nog geen computer en dat soort dingen. Maar ik ben daar niet zo goed mee 

met dat soort dingen. Schuif alles maar aan de kant. Nee is goed zo. Ik ben erg benieuwd naar je 

vragen.  Eén ding: Wil je alsjeblieft je zeggen. Ok, ik zal het proberen.  Uitleg gesprek: Als je dingen 

niet wilt vertellen, dan kan dat natuurlijk. En als u juist meer wilt vertellen, vertel dat dan ook. Alles 

mag, niets moet. Oh zo ben ik wel hoor. Dat heb ik wel geleerd tijdens het leven. Kijk, zie je, je 

verandert toch in je leven en je leert ook wel je wel en niet moet doen. Ik geloof ook wel dat 

iedereen dat kan, kijk ik ben van de twintiger jaren weet je wel. Weet je wel hoe oud ik ben? 94? 93? 

Ja, dat hebt u verteld aan de telefoon.  Ja haast 95. Nou dat is toch nog mooi dat u, uh je, hier nog zit. 

Op je eigen appartement met schitterend uitzicht. Ja, Ja. Er wordt een documentaire over me 

gemaakt.  Oja?  En een boek waar ik in kom nog. Wordt allemaal aan gewerkt. Wat leuk!  Maar goed, 

vuur maar af. Ok, ik zal even beginnen met een paar vragen over wie je bent. Je bent 94 jaar. 

Rotterdammer. En niet altijd hier gewoond? Nee, ik heb in het buitenland gewoond. In Curacoa, 24 

jaar. En uhm, 16 of uh 18 jaar in Florida. Ok, maar opgegroeid dus in Rotterdam? Ja, mijn ouders zijn 

verhuisd. We zijn naar Scheveningen verhuisd. En daar was ik apothekersassistente, in Den Haag. En 

daar leerde ik mijn man kennen. En toen waren we een half jaar getrouwd en toen werd hij gevraag 

of ie naar Curacao wilde gaan om uhh ??? te geven in het Carabisch gebied. En hij vond het ook fijn 

om in een ander land te zijn. En toen zijn we gegaan. Je volgt je man hè. Ja, haha, zo gaat dat. Maar 

we hebben nooit samengewoond. Puur van me moeder naar m’n huwelijk, en ook niet alleen 
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gewoond. Ik heb niet aan de universiteit gestudeerd. Ja ik wel geleerd, voor apothekersassistente. 

Maar dat is het enige waarvoor ik geleerd heb. Maar uh, wat zei ik nou net. Oja, ik doe alles zonder 

les te nemen. Ok, dus gewoon doen? Dus eerst apothekersassistente en toen gingen jullie naar 

Curacao. En toen was je daar ook nog apothekersassistente? Ja nou vanuit Den Haag dus. Nou dat 

wilde ik toen, maar dat was niet mogelijk in die jaren want daar namen ze alleen maar eigen mensen 

aan. Dus toen zat ik daar. Maar daar had ik ook helemaal geen zin in. Want apothekersassistente was 

hier ongelofelijk druk. Zeker na die oorlogsjaren. Vooral in Den Haag was leuk, want ik zat midden in 

de stad. Op de Korte Poten. Fantastische aptotheek. Helemaal art-deco die apotheek. Echt prachtig! 

En al die departementen om me heen. Alhoewel ik niet mijn man via dat heb leren kennen trouwens!  

Stel je vragen maar!!! Nee, ik vind het leuk om te weten wat je achtergrond is, dus vertel maar. Maar 

dus een tijd in Curacoa gewoon. En toen je bent op den duur van Curacao naar Florida gegaan. Ook 

weer via het werk van je man? Nee, ik had daar op den duur een avantgarde gallery.  Oh ok. In 

curacoa. En daar heb ik dus een boek over geschreven. Dat ligt daar. Oh ok.  Dat heb ik dus zelf 

geschreven, niet laten schrijven.  Zelf geschreven? Ok. Wat leuk! En daarin staan alle kunstenaars die 

ik dus heb geëxposeerd en daaromheen nog leuke anekdotes. En ook waarom en hoe ik daar ben 

gekomen. En waarom ik naar Florida gekomen ben. Oh wat leuk, maar wanneer heb je dat boek 

geschreven?  Wanneer? 2012.  Toen woonde je weer terug in Nederland? Ja, toen woonde ik hier. 

Zeg maar vrij recent. Nouja, ik noem het maar recent. Ja recent ja. In Florida is mijn man overleden. 

En ja ik wilde eerst niet weg. Maar met al die wetten, toen, ja mijn man was ook NLer en dat scheelt 

natuurlijk. En ja je weet hoe Obama dat doet met al die verzekeringen, ja voor je je, hoe heet het, 

voor je gezondheid. Je zorgverzekering? Ik dacht ja dat ga ik niet doen. Dus ik dacht ik ga terug naar 

Nederland. En met moeite en pijn heb ik toen mijn huis kunnen verkopen. Gelukkig. En uh dus toen 

ben ik terug gekomen hierheen. Maar toen was hij al overleden, uiteraard ja. Ja en in in in Florida had 

ik, ik weet niet, een heel vreemd idee. Daar stond in de krant daar dat ze voor dat men voor een uh 

castingbureau in New York een model zochten en daar kon je je voor opgeven van zo oud tot zo oud 

of zo iets, en ik weet niet eens meer hoe ik op dat idee kreeg. Maar ik dacht god dat lijkt me leuk. En 

mijn man zei ach leuk moet je doen, die vond het eigenlijk geen gek idee. Nou heb ik toen gedaan. En 

dat was vreselijk leuk. Ik heb een uh cyberscar, daar heb ik moeten lopen zo, ja toen was ik zo hoor. 

Ja toen was ik al niet jong meer. Toen was ik al even over de 50. Oh wat leuk!!! En toen dacht je ik ga 

dit gewoon.. Ja dat was heel leuk. Ja toen hebben ze gezegd. Ja het was volgens mij vanaf 50 dat het 

mocht. Maar ze zeiden ja daar zie je ook niet naar uit. Er was 150 man, jong en oud, man en vrouw. 

Toen werden er op den duur 25 uitgezocht die dan het beste konden lopen en wat zij het beste 

vonden. En dat was dus een avond met een jury en alles. Nouja het was mijn bedoeling om in New 

York te komen bij een casting ofzo, ja hoe noem je dat nou. Waar je aangenomen wordt als model. Ja 
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een modellenbureau. Maarja ik vond het wel leuk om te doen. Maar ze hebben mij niet gekozen, 

maar ik vond het wel leuk dat ik bij die 25 behoren. Ja het was wel leuk. Het was een rare belevenis. 

Ja het was natuurlijk een tijd tussen ’s ochtends en ’s avonds, en de volgende dag weer ’s avonds zijn. 

En overdag waren we dus zogenaamd vrij, maar al die mensen met een hun kaartjes die kwamen 

naar mij met ja u hebt dit gezicht en dat gezicht, en ik dacht nouja waar hebben ze het over en toen 

was ik er daar nog helemaal nog niet in thuis. Wel verschrikkelijk leuk hoor. Maar goed… 

Ja en toen ben je dat meer gaan doen? Als model aan het werk? Nou nee, Waar ik woonde, dat was 

een kleine plaats, daar zijn ze wel een afdeling modellen begonnen, maar ja dat zat niet erg lekker. Ik 

bedoel uhm, ze lieten de mensen veel betalen voor foto’s weet je, en dat mocht eigenlijk niet. Ja, dat 

gaat dan net uh allemaal even verkeerd zeg maar. Dus ja toen heb ik eigenlijk daar niks aan gedaan. 

Maar gewoon voor plezier. Waar ik woonde, dat was Lakeland, dat was meerstadje, dat betekende 

dat er veel meren in de buurt waren. Dat was een schitterend restaurant en een groot meer, en een 

mooi uitzicht. En ik dacht weet je wat ik ga doen. Ik ga eens vragen of ze daar een mode willen zien. 

Tijdens de lunch tijd. En daar hadden ze nog nooit van gehoord. En toen zeiden ze oh nou ja. En toen 

hebben ze me dat laten doen en zo ja, ik werd er niet voor betaald. Maar dat hoefde ook niet. Ik 

deed het echt voor plezier. Ik dacht dat lijkt me leuk. En daar heb ik echt reuze mee lol gehad 

natuurlijk. Ja ik heb ook wel eens in een film gezeten daar als figurante ook nog. Dus toen was het 

wel een beetje begonnen maar nog niet zo. Maar ja, toen kwam ik hier en ik weet niet of je nog weet 

hoe heten die mensen toch, dat was zo een uhm zo een kantoor die dag tot dag open waren, de hele 

week door, voor kopieën. Oh ja, zo ja… En dat was oorspronkelijk een jong stel uit Amerika die waren 

dat op de camping begonnen en uhh, ja camping, waar ze woonden ze, op de universiteit, voor 

studenten. Dat is uitgegroeid tot een enorm concern eigenlijk zodat ze hier ook zaten en toen kwam 

er een vriendin bij mij. Goh jij moet eens naar die uhm… je zou model moeten zijn! Dat deed ik in 

Florida, maar dat doe ik nu niet meer. Maar ja er is een heel controversiële fotograaf uit amerika is 

hier, en die zoekt een oudere dame. Ja ik zei ik heb niks nog, ik ben net terug. Nou dan ga je maar 

wat doen! Dus ik had van zulke kleine gewone foto’tjes, en daarmee ben ik naar die kopieerrichting 

gegaan en die hebben geloof ik wel 5 fotos ofzo er op gezet. Dat was op vrijdag en het ging toen nog 

per fax, dat is nu al niet meer. Ik zeg hoe komt het daar over? Nou dat weten we niet mevrouw. Nou, 

ik werd zaterdag gebeld of ik niet even naar Amsterdam wilde komen, haha! Ja dat was leuk 

natuurlijk. Een andere vriendin ging met me mee, met de auto. Ik ben eerst maar eventjes naar het 

toilet gegaan want dat kon nog net en toen was er een restaurant vlakbij en dat was een gangetje om 

bij de toilet te komen, en vraag me maar niet waarom maar er komt een dame langsgelopen. Goed 

hoofd, die gaat daar ook naar toe. Amsterdam is niet klein hoor. En ook Nederland is niet klein. En ik 

kwam daar aan en ze zat daar. Heel heel bijzonder! Zulke dingen gebeuren gewoon. Ja toen uh, toen 
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een gesprek gehad. In het Engels. En ze zeiden dat ze een ouder iemand zochten en ik kon ze meteen 

vertellen dat ik wel een grijze pruik had kunnen hebben ,maar dat had ik allemaal al niet meer 

kunnen doen enzovoort. En toen dacht die fotograaf, nou, die zegt wel even zo wat, dus was ik nog 

geen 20 minuten later en die lui van die castingbureau zeiden hij heeft jou gekozen. Ja leuk he! Ja dat 

was een fotograaf, die heette Andresserano en die probeerde toen, ik praat over toen, hij was 86, 

toen begon ik er eigenlijk mee hier. En die probeerde alle taboes, die van seks te doorbreken. Toen is 

er ook nog naar een fototentoonstelling in het Groningermuseum geweest, toendertijd. En ??? Hij 

maakte posters en toen bleek het dat hij was freelancer voor de new york times en er zou een foto 

komen in de new york times magazine zoals wij ook op zaterdag een extra blad hebben. Dat is wel 

leuk. Toen zou hij dan ergens in uhh ergens bij een meer of zo iets zo hij gaan fotograferen. Maar we 

moesten eerst ergens naar toe. Gelukkig waren de castingbureau mensen er bij, als in een ,.. gingen 

we daar naar toe. En we gingen naar een seksshop. En mijn God daar was ik nog nooit in geweest. Ik 

was zo een bleue taart haha, en ik dacht wat gaan we nu krijgen, ja maar ik dacht ja die 

castingbureau mensen zijn er bij en als ik iets niet wil dan gebeurd het ook niet he. Dus, gingen we 

naar de kelder. Nou het eerste wat ik zag was zó een grote ronde tafel met allemaal zwarte penissen 

erop. In Amsterdam overigens. Ja en daar begonnen we. Ik dacht jeetje wat nu. En toen heeft hij me 

in een saigjacket gezet, als je weet wat dat is. Dat is een jacket waarvan de riem over je armen gaat, 

dus dan kan je zelf niets meer doen. Dat is iets van soort van voor SM. Wist ik veel. En ik had bof, 

want ze hadden maar één maat, dus ik zat niet zo ingepakt. Zo ingepakt zijn we naar berg aan zee 

gereden, daar werd ik zo aan de rand van het water gezet. En toen van afstand een krukje, en toen 

van een afstand de zon onder ging, hebben ze een foto gemaakt. En dat was echt een prachtige foto. 

En dat was dus ook mijn eerste klusje. En toen stond ik dus in de New York Times Magazine. Ja daar 

stond ik zomaar ineens in. Heel grappig ja. Wat leuk! Ja en zo kan ik doorvertellen nu hoor.  

Dus je was net terug in NL en u dacht ik moet iets gaan doen en daar bent u toen nog een tijd mee 

doorgegaan? Met dat modellenwerk? Ja heel lang. En nog steeds? Nou eerst hebben we natuurlijk 

eerst die economische toestand gekregen en dan nemen ze eerder jongere mensen dan oudere. Het 

is maar net wat ze nodig hebben. Dus ik heb toen nog in films en series gezeten en in een 

documentaire. Met Katja Schuurman gewerkt en Daan Schuurman, en allemaal een beetje, tsja niet 

te groot. Maar wel heel leuk. Oke, wat leuk! Maar dat was allemaal sinds, uhm, wanneer verhuisde je 

terug naar Nederland? Dat was in? Dat was in 79. Nee ik ben later gekomen… Mn man is in 89 

overleden. Dus ben ik uhm, in de negentiger jaren terug gekomen. Dus eigenlijk vanaf toen, tot uhm. 

Ja tot twee jaar geleden. Dus toen heb ik nog in een musicalclinic gespeeld. Samen met Jamai, en met 

Marco Borsato, met Ilse de Lange en met Skink. Ja, dat was wat. Wel heel mooi hoor. Wat leuk, maar 

dat is allemaal ja anders dan bij andere mensen. Want wat ik veel hoor van mensen is dat ze de 
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laatste tien, twintig jaar, helemaal niet meer werken. Helemaal niets meer doen eigenlijk. Maar dat is 

bij u helemaal anders. Ja, het begon bij mij pas eigenlijk zo te lopen vanaf 86 eigenlijk, oh nee 96 

bedoel ik eigenlijk. Moet je nagaan. Hoe oud ik toen al was. Ik had dat nooit gedaan. Oh en in Florida 

overigens heb ik een eigen televisieprogramma gehad. Ok, ook nog. Ja, ik heb 250 interviews gedaan 

met mensen voor dat programma. Zowel live als met terugdraaien, ja. Ontzéttend leuk. Het heette 

Cable Excess. Het woord excess betekend dat het een vrij station is waar je kunt komen met je eigen 

ideeen. Alleen hebben ze natuurlijk wel regels. Over prijzen mag je niet spreken en over politiek ook 

niet. Zulke dingen niet. En tegenwoordig zijn er Ik was er naartoe gegaan, en ik zeg uh……. No 

maaaam, ik zeg thats a pity. Ik ben gewoon 5 keer geweest. En toen zeiden ze you may try. Nou dat is 

maar mooi zo, want anders had ik het echt nooit gedaan. Wat mooi, dus gewoon omdat u het zelf 

gewoon zo had geregeld. Ja en dat wil ik dus zeggen, dat ik er vroeger nooit in geloofde. Als je iets in 

je hoofd zet en er echt voor gaat. En dat heb ik vroeger nooit gedaan. Al doe je dat heel hun leven. 

Nouja, in mijn leven, heb ik altijd open gestaan. En dat staat u nog steeds? Ja, nog steeds. Iedereen 

een vrije mening laten, nooit streng optreden, eerlijk zijn, en dat soort dingen ja. Een heel lijstje hoor. 

Hahahaha. Wat mooi! En wat mooi dat je dat nog steeds zo doet en uhm, ja. Ja die documentaire is 

me aangeboden. Dat zou ik nooit gevraagd hebben. Dat boek ook. Overigens ben ik nog 

gefotografeerd door Erwin Roelofs. Grootse fotograven hoor. Ik heb in FOAM gehangen. Door die 

foto met sinowa. Die had een tentoonstelling met uhm, ja, hij had een tentoonstelling zelf. En toen 

was ik daar naartoe gegaan. Zie ik ineens mezelf hangen, nou dat is toch leuk! En echt murengroot. 

Echt zo een grote foto op die muren hangen. En daar hing u dus ook met een foto? En toen stond ik 

l’hovogue. Vandaar dat ik ook in FOAM hing. Leuk joh! Ja echt hoor. Ik ben dus eigenlijk een stille 

BN’er. Ja eigenlijk wel, ik ben gewoon bij een BN’er op bezoek. Ja, dat komt, ik hou niet van al die 

partys en al die dingen. En zeker niet toen er nog gerookt mocht worden. Ik ben in 1960 gestopt, en 

nooit meer één aangeraakt. Nooit meer! Ja, als je wil hebt en doorzet, dan lukt het. Nou ja tot op 

zekere hoogte. Ik kan niet op straat lopen en nou wil ik kennis maken met die meneer of die 

mevrouw. Ik bedoel zover ga je natuurlijk niet.  

Nee ok, maar een idee in je hoofd, dan moet het lukken. En dat is je ook altijd gelukt.  Ja kijk, ik heb 

vroeger nooit geleerd om te schrijven. En ja, nu heb ik gewoon een boek geschreven.  Wat leuk. Maar 

dus ook nu, wanneer je ouder wordt? Gaat het nog steeds niet vanzelf? Nee dat maakt helemaal 

niets uit. Ik heb zo lang… Ik heb zoveel fotoshoots en films gehad en een documentaire. Daar zijn we 

5 uur mee bezig geweest. Ja die documentaire gaat over mij, over mijn leven. En dat boek gaat ook 

over mij. Gemaakt door die fotograaf Arnout Mooij. Bijzonder aardige man. En wat is ie, ja, leuk. Ik 

heb zo ook een man leren kennen. We hebben het allemaal in ons. We worden allemaal in vrijheid 

geboren. Al ligt het er wel aan hoe je ouders je brainwashen, tussen aanhalingstekens dan. Dat is ook 



41 
 

één van mijn punten: laat je niet brainwashen. En nog verbieden ze niet om die plastic middeltjes in 

verzorgingsmiddelen te verbieden. Terwijl de hele zeebodem vol ligt met plastic.  

Dat zijn dus ook dingen waar u mee bezig bent? U bent er allemaal goed van op de hoogte in elk 

geval. Ikke? Ja zeker. Je leest veel? Of hoe hou je dit bij? Ja ik lees veel, maar dat wordt wel steeds 

minder. Eergisteren heb ik weer een prik gehad. Kijk en ik weet wel dat het gebeurd. Nouja, ik weet 

natuurlijk eigenlijk niets. Maar dat is wat ze je voorschotelen.  

Ja, en wat doe je nu voornamelijk in het dagelijks leven? Wat doet u overdag? Nu met dat ding, ja 

dan heb ik natuurlijk geen zin. Ja ik heb een scootmobiel sinds september. Deze is van de gemeente. 

Als je ouder bent en je die echt nodig hebt, dan krijg je dat van de verzorg uh, van de 

verzorgtoestand. Dus daar zorgen ze wel voor. Ja en je moet wel iets betalen vanwege de onderhoud 

enzo. Maar ik bedoel voor het ding zelf niet. Ik bedoel, die kun jij straks ook krijgen. Als het moet. 

Want dat controleren ze wel. Ja, en daar ben ik natuurlijk toch wel blij mee. Want daardoor kan ik 

wel naar buiten. Jaren geleden, toen die dingen er nog niet waren zaten de mensen achter de 

geraniums. Ja en nu hoeft dat niet meer. Maar dat ligt ook aan jezelf. Ik ben altijd de boeman in 

mensen die zeggen ik voel me zo eenzaam, vooral als ze nog kunnen lopen. Jaren geleden ging ik 

naar een opening van een galerie hier in Kralingen. En er komt ineens een vrouw naar mij toe. Dag 

mevrouw, ja uhm, leuk u te ontmoeten. Ik zeg ja, Ja bent u ook zo eenzaam. Zo eenzaam? Helemaal 

niet. Ik zeg ik hoef niet eenzaam te zijn. Ik zeg u bent er toch ook nog. En u komt die galerie niet in. 

En je hoeft niet eens te betalen. Nou, ik dacht daar moet ik gauw vanaf. Ja mij niet gezien. Ja ik wil 

iemand graag helpen als ze me hulp vragen, maar niet voor iemand die zegt ja ik ben eenzaam. Nouja 

er zijn natuurlijk wel mensen die het echt niet kunnen helpen dat het zo is. Door wat dan ook. Dat is 

wel logisch ja. Maar in het algemeen drijf ik ze toch maar even van me af. Ja ik kan niet in de 

gedachte van een ander komen. En ik durf daar ook geen oordeel over te vellen. Ok, maar u komt 

dus veel buiten.  Nou niet zo heel veel meer. Ik ging altijd naar heel veel openingen toe. Maar, ook in 

Den Haag in het gemeentemuseum en in Amsterdam in het Stedelijk. Maar daar kom ik niet meer. Ja 

dat kan allemaal wel, maar dan moet ik eerst de spoorwegen bellen en afspreken. En ja daar heb ik 

ook geen zin in. Ja ik kan wel veel doen, maar dat niet meer.  Ok, maar gewoon binnen Rotterdam. Ja 

daar zie en doe ik genoeg. Ja dat is enig.   

U verveelt zich niet? Nee ik verveel mij heus niet. En ik heb hele nieuwe vrienden. Ik heb net nieuwe 

buren. Nieuwe bovenburen. Die zijn allemaal heel aardig. Als je een ander vriendschap geeft, dan 

krijg je het ook terug. Dat is ook één van mijn motto’s. Ja hou van jezelf hè, dan kun je het ook 

terugkrijgen.  Ja u heeft mooie levenslessen. Ja dat is heel belangrijk. Ja stel jij nou maar vragen. 

Want ik zit alleen maar te kletsen. 
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Nee, dat is juist leuk, klets vooral door. Uhm, ik zit even te denken wat ik allemaal wil vragen nog. Ja, 

was u, dat is wel een vraag die ik graag wil stellen. Want u begon dus met het modellenwerk en 

actrice, dat begon pas toen u al wat ouder was. Ja, maar dat je had van te voren nooit gedacht dat 

dat nog zou komen. Daar had u niet op gehoopt, of wel? Nee, dat had ik nou echt niet in gedachten. 

Nou ja, zoals je ziet zoals ik zei, in Florida dacht ik, ik ga eens naar dat restaurant toe. Dus ja ik hou 

niet van thuis zitten, ik bedoel van niets doen. Ja boeken kun je ook altijd wel lezen.  

Maar het ouder worden, dat is niet iets wat u dus … Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Behalve 

nu, maar dat komt door m’n been. Dat is een handicap. Ik begrijp het niet, maar het is zo lang goed 

gegaan. En niet alleen maar daarmee. Ik dacht laatst wat is het toch gek, want ik heb veertig jaar 

gerookt. Maar toch heb ik daar gelukkig geen last van. Ach, daar ben ik blij mee hoor.  

Want, dacht u vroeger wel eens over na, wat zal ik gaan doen als… hoe zou  het zijn om ouder te 

worden. Nee gek hè? Daar heb ik nooit aan gedacht. Het vloeide maar door. Omdat ik altijd bezig 

was. Ja, ik had hele lieve ouders. Die hebben me ook nooit iets opgedrongen. Want ja dat moet je 

dus ook nooit doen. Sorry hoor, ik weet niet wat je bent en dat kan me ook niet schelen. Of je nou 

boeddhist bent of wat dan ook, dat kan me niet schelen. Maar ik ben al lang niet meer bij een 

godsdienst.  Dat was u wel? Nou in in in …. Kijk in mijn jeugd dan deed je dingen dan zei je niet tegen 

je ouders, ja maar dat doe ik niet. Dat hoorde er niet bij. De tijd is echt helemaal veranderd. En daar 

kunnen jullie helemaal geen idee mee krijgen, hoe dat was. Want vroeger, ik geloof niet meer dat dat 

bestaat, plaatbrood. Dat was heerlijke harde korst. Maar dan zei ik dat ook wel eens als het niet zo 

lekker was, en altijd als ik dat liet liggen, dan zei mijn moeder: je moet je korst eten, ga maar in de 

hoek staan. En dan zei ik ja maar ja maar, dat wil ik niet. Maar ik had geen keus. Maarja, zo was de 

tijd gewoon. Maar daar kun je niets aan doen, aan de tijd waarin je leeft. En dat kabbelt gewoon 

door. En alles en iedereen veranderd, iedere generatie. En dat kan ook niet anders, anders waren we 

nooit zover gekomen als dat we nu zijn. Dat is toch zo? Ja.. En wat vind u ervan dat dat nu niet meer 

zo hoeft. Dat je wel nu meer kunt zeggen, wat je zelf wil en dat je je de les niet voor laat lezen. Dat is 

wel een goede ontwikkeling? U vind het wel goed dat het nu, uhm, dat het nu anders is?  Ja kan niet 

anders! Dat moet je accepteren he. En dat is juist wat heel veel mensen niet kunnen. Daarmee wil ik 

niet zeggen dat je alles goed moet keuren wat er gebeurd. Maar dat was vroeger ook. Maar toen was 

al die media er niet, en computers waren en niet. Wat er nu allemaal wel is, waardoor je ook veel 

meer invloeden krijgt. En daar kun je ook niet tegen op boksen. En zeker niet met die, met dat uh, 

met dat domme facebook en alles. Daar doe ik helemaal niet aan. Daar heb ik helemaal geen zin in. 

Dan zit je heel de dag te facebooken. Of heel de dag te emailen. Daar heb ik helemaal geen zin. Ik 

heb een vriendin, en ja, sorry dat ik het zeg hoor. Maar die zag die foto staan, en die is eind vorig 

jaar, eind vorig jaar genomen. Zei ze: oh Egberdien. Echt zo: oh Egberdien, je lijkt de …. Wel. Een paar 
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dagen later belde ze op. En toen zei ik wil je een foto hebben. Paar dagen later belde ze op, zei ze de 

mensen vinden je zo mooi. Ik zeg, hoezo de mensen vinden me mooi? Ja, ik heb het op facebook 

gezet. Ik zeg ben je gek, dat moet je eerst even vragen! Maarja, mensen vragen het al niet meer 

tegenwoordig.  Ja, en dan kun je al niet meer terug. Ja, en het mooiste was. Sorry ik mag geen namen 

noemen, wie dat gedaan had. Die had uh… 

Telefoon gaat. Mevrouw wordt gebeld over klachten aan de scootmobiel. Dit had ze eerder al 

doorgegeven, en hier zou zij over teruggebeld worden. Bij deze. De opname wordt tijdelijk op pauze 

gezet. Na het telefoongesprek en een korte wisseling over de tijd en een nieuw kopje thee en de 

koekjes die er liggen, wordt de draad van het interview weer opgepakt. 

Nou ik ben al blij dat ze het opgenomen hebben hoor, van de gemeente. Nou ja, het is nog niet 

gebeurd. Maar het zou kunnen, ja. Als je maar voldoende blijft zeuren erover, dan gebeurd het wel. 

Ja ik heb ook hulp van de thuiszorg, en dat is echt een schat hoor. Die helpt me hier. En komt zij hier 

vaak? Nou, vaak is te veel gezegd. Maar in de tijd met de rolator etc. is ze wel veel geweest, maar nu 

hoeft ze al niet zoveel te komen.  Maar komt ze hier een vast moment in de week? Dat er hier 

iemand komt om te helpen? Ja, dat is wel fijn ja. Ik kan haar ook altijd bellen. En als het heel dringend 

is, dan komt ze ook. Of ze belt even. Ja, dat is zeker heel fijn. Ja je hebt mensen die je al van te voren 

niet in je huis wilt. Ja dan denk ik al van te voren, dat is niet nodig. Ja, laat ik je wel vertellen, dat we 

dat allemaal nodig hebben. Ok, maar het is dus nu dus, ik zie het wel wanneer het nodig is, en dan 

komt er iemand. En vanaf wanneer heeft u dat al? Dat de thuiszorg langs komt? Is dat al een aantal 

jaren zo? Sorry, mijn dinges zit niet goed [wijst op haar gehoorapparaat]. Oh ok, lukt het? Vanaf 

wanneer komt de thuiszorg al bij u langs? Is dat al jaren? Nee hoor! Dat is medio vorig jaar. En dan 

bedoel ik, ja ik heb eigenlijk nog nooit hulp nodig. Nota bena, waar die mevrouw werkt, toen ik die 

zorg dat zorghuis belde. Die had een keer een advertentie in een weekblad, gratis weekblad, laten 

zetten. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er in. Dat is echt, dat is echt mijn lijfblad. 

En stond er in dat ze ouderen zochten, boven de 50, om een blad samen te stellen. Nou goed, dat is 

toch wel leuk. Ben ik daar naar toe gegaan. Dat is hetzelfde gebouw als waar zij zit, maar toen kende 

ik haar nog lang niet. Ja, heel grappig. Leuk. Ja, dat is heel leuk. Het heeft een week of wat geduurd, 

en toen ging ik al net iets minder lopen. Zonder al die dingen ja. Dat is wel een uhm, een van mijn 

mispunten voor me. Dat lopen. Ik bedoel er zijn veel ergere dingen. Ja als je het zo bekijkt, nouja.  

En uhm, even kijken hoor, wat ik allemaal nog meer wil vragen. O ja, ook een vraag. Wat vinden 

anderen? Merk je dat andere mensen om je heen anders tegen je doen nu je ouder bent zegmaar? 

Snap je wat ik bedoel? Nou ik ben… Dat als ze mij zien, dat ik dan mee ga. Begrijp je? Dat ze niet 

tegen een muur zitten aan te praten. En ja, goh, ja, nou daar hou ik niet van. Dat vind ik helemaal 
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niet leuk. Ik wil altijd mee doen en mee praten. Nou dat vinden ze alleen maar geweldig. Moet je 

horen wat die allemaal gezegd heeft. Ja en ook niet te flauw.  Oke, maar dat is dus, dat gaat gewoon 

om dat je zelf… Kijk niet iedereen zegt het natuurlijk. Gelukkig, want ja, normaal praat ik daar niet 

over. Maar je moest het eens weten hoeveel er op straat gefotografeerd wordt. Hoeveel mensen me 

aanhouden voor m’n hoed voor m’n dit. Zelfs een mevrouw die zei, die ging met de tram waar ik ook 

mee ging. Stond ze te wachten tot ik er uit ging. Begreep ik later dat …. Sorry do you speek English? 

Maar mevrouw wat wilt u? Wat bedoelt u? En toen wees ze naar mijn wenkbrauw en toen zei ze 

beautiful, beautiful. Dus ik bedoel van alles en nog wat, altijd. Altijd, dus, aandacht van mensen die, 

uhm… En dat vind je wel leuk? Ik, leuk? Nee!  Oh, liever uh?  Het gebeurd te veel op den duur. In het 

begin is het luek. Dan denk je goh wat leuk. En dan.. Dan, ja, op een middag in Den Haag, moest ik 

naar een museum toe. Toen ben ik even uitgestapt halverwege. Ik weet niet wat je weet wat de 

bonaterie is in Den Haag. Nee, dat ken ik niet. Ja dat is één van de duurdere winkels daar, altijd al. En 

ik dacht ik ga daar eens even naar binnen, voor de grap, want ik had niet echt iets te kopen, maar 

toch. En ik stap die tram uit, en ik zie een meneer en die heeft zo een lens staan. Ik denk ojee, 

oppassen. Automatisch ging dat door mijn hoofd heen. Nou, had ik even gelijk… Hij kwam zo van een 

afstand hè. En toen deed ik zo. Sorry, maar uh, meneer u kunt zomaar niet iemand fotograferen zo 

op straat. En daarmee, ik ben fotomodel en daar zitten auteursrechten op. Ja ik dacht ik ga zo maar 

door.  Haha Ja, ik dacht ik zeg maar iets. Nou, toen ben ik de hoek om gelopen en hij een andere 

hoek. En ik dacht ik moet toch verder. Ik stap dus de tram in. Ja, toen had ik m’n handen vast, dus ja 

kon ik niets doen. Hup hoor, daar ging ie. Ja? Nou ja zeg.. Maar het gebeurd dus toch?  Ja dat is 

cultuur denk ik. Nou, u ziet er nog goed uit voor uw leeftijd! Nou weet u dan hoe oud ik ben? Ja ik 

bedoel, die hebben ook geen idee he. En dat gaat maar door hè! Hahaha. Heb jij dat ooit 

meegemaakt? Maar dat is dus eigenlijk, ja… Ja, nou ja, dat is in elk geval beter dan dat ze denken: 

wat een mormel. Hahaha. Haha, ja dat klopt. Ja, ja.  

Leuk hè die […] schattig he. Ja, nee, gisteren heb ik die gekregen. Die zijn van de markt nota bena. Ja 

die bracht ze dan mee. Die wist dat ik er van houdt. Wat mooi. Leuk. Er is dus op straat, je krijgt uh, 

veel aandacht? Op straat van mensen? Ja, het leuke is ook. Ook weer zo’n onderwerp. Dat ik eigenlijk 

alleen maar jongere vrienden heb. Dat is ook wel iets om te weten.  Ja, maar echt veel jonger? Of 

uh… Nouja, het kan van alle leeftijden zijn. Dat maakt mij echt niets uit. Nouja, geen kinderen ofzo. 

Nee, ik weet… Ik heb bijvoorbeeld. Ik zou niemand weten vanuit mijn kennissenkring die boven de 

tachtig is ofzo. Waar ik contact mee heb. Okee, ja dat is wel opvallend. Maar dat gebeurd gewoon 

zo? Dat is niet bewust.  Nou dat kun je natuurlijk niet bewust noemen. Je kunt altijd iemand tegen 

komen, waarvan je denkt hè wat leuk. Maar als vrienden en kennissen, heb je dat niet altijd. Maar 

dat is misschien ook omdat je later, omdat je een tijd lang in het buitenland hebt gewoond. Dat je 
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later pas weer terug was in Nederland. Heel erg merkwaardig, maar ook heel veel gaymensen in mijn 

vriendenkring.  Maar gewoon dus... Ik durfde nooit te vliegen vroeger. En toen zijn mijn man en ik, als 

we dan naar NL kwamen voor verlof zoals dat toen nog heette. Gingen we dus met de boot. Toen 

was mijn man overleden, toen ging ik nog naar Florida terug. Toen ging ik net bespreken toen ik op 

het schip kwam en even in de hut was. Toen deed ik dat gewoon. En toen ging ik naar de mensen van 

de restaurant, om even een tafel te bespreken. Toen had je nog één restaurant, nu zijn er dat al 5, 

misschien wel tien! Nou goed, ik was daar, even aan het praten, kwam er iemand naar me toe. En die 

zei: Hello mam, how are you doing? Do you wanna join us? Vroegtie dus of ik bij hen aan de tafel 

wilde zitten. Nouja, dat vond ik wel leuk. Ja en je kunt ook moeilijk nee zeggen. Bleken het ook twee 

gays te zijn. Nou, gewoon zulke leuke mensen. God ja, die mensen zijn meestal heel leuk, heel 

creatief. Ja dat klopt, heel vrij van alles. Ja die twee vrienden die dan zondag bij me waren. Dat zijn er 

ook twee. Maar, die zitten in de mode en eentje zit op […] Nou die maken dingen, ik weet niet wat ze 

doen, zo mooi! Vorig jaar hebben ze daar een award voor design gewonnen. Dus ja dat is ook niet 

mis. We zaten op een kamer daar, en ze vroegen of ik alsjeblieft wilde komen. En we zaten naast 

elkaar en hun namen werden afgeroepen, en ik zei jongen, jullie hebben gewonnen! Hè wat? Oh, 

god! Ja, ze verwachtte het helemaal niet. Die waren zo sureel. Nog gekker dan Victor en Rolf. Zondag 

waren we daar, met die gene die dus filmde en degene die het interview nam. En uhm, in een grote 

studio in een oude school, dat had allemaal grote lokalen. En daar was ruimte tussen, met al die 

wandjes, en dat was dus in het echt zo groot. Dat was net een sculptuur. En dat was meer echt 

sculptuur. Ja, niet te geloven hoor. Ik weet niet wat die er mee wilde, maar het was zo mooi. Echt zo 

groot, onbezonnen, echte sculpturen. Maar wel interessant hoor! En die zit opeens, door die award 

natuurlijk, gewoon in de lift. Ja leuk hoor! Ook echt interessant. Ja echt!  

Dus uhm, je hebt genoeg contacten ook overal ? Ja, uhm.. Ja, leuk toch! En uhm, even kijken. Ik heb 

niet zo heel veel vragen hoor. Ik vind het wel leuk dat je gewoon verteld. Nou, en dat ik het hoor, dat 

het zo goed gaat eigenlijk. Dat is leuk hoor! Ik spreek ook wel ouderen. Ja ik heb ook wel ouderen die 

je dan spreekt die dan zeggen dat het moeilijk is om met anderen in contact te komen en moeilijk om 

naar buiten te gaan.  Ja ik doe dus ook vanalles, en je moet er gewoon voor open staan. Ja, je staat 

dus gewoon open voor allerlei andere dingen.  Ja ik bedoel ik heb respect voor iedereen. Ik bedoel of 

hij nou op straat werkt of ergens anders. En ik zag toch vandaag nog een hele gekke machine op 

straat staan. En ik vroeg dus aan die mensen, wat doen jullie hier nu toch. Wat is dit? Ik blijf 

geïnteresseerd in dingen. Dat scheelt ook hoor. Dat je je niet afsluit voor alles. En dat je er gewoon 

voor open blijft staan. Ja ik ben toch wel blij. Want ja nu heb ik toch weer het gevoel dat ik vandaag 

weer wat heb gedaan. Het is echt het karakter soms. Ja en dat is ook gevormd, in de loop van de 

jaren. Ja dat mijn moeder zo was vroeger. Ik dacht ook altijd, nouja, misschien ook wel. En nou is het 
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tegenwoordig een zonde om naar school te gaan. Achja, zo heette dat vroeger, de zondagsschool. 

Dat was dan de kerk. En dan ging de hele groep, ik weet niet meer wanneer dat was hoor. Ik was nog 

echt jong. En aan het eind van het jaar dan was er een soort samenkomst. En dan werden er allemaal 

vragen gesteld. En dan gingen al die vingers zo omhoog. En dan dacht ik altijd, wat heeft iedereen nu 

te vertellen. Ja dus toen zat dat al in me.  Ja, je deed gewoon wat er gevraagd werd zeg maar. Je had 

geen keuze.  Ja, dat was toen. Achja, ik heb ook zoveel gesport toen.  En dan, allerlei soorten 

sporten?  Ja ik ben begonnen met turnen zoals dat vroeger heette. En met die klotsen weet je wel.  

Oh, ja, bij de majorette. Ja met dat draaien inderdaad. Nota bena, nog naar de walraven gegaan voor 

een voorstelling. En dat werd later nog gebombardeerd. Ja daar zijn door de vliegtuigen de eerste 

bommen gegooid. Ik stond op het dat, op het dak van het huis, en toen zagen we ze daar vallen. 

Gelukkig hebben wij een roofgat, maar ja ik bedoel er woonde duizenden mensen in de stad die er 

geen last van gehad hebben. Uiteindelijk in de stad gaan wonen. Turnen en ook ja ik schaatste ook 

vroeger. Altijd met mijn moeder, zo leuk, met een stoel erbij. En zwemmen, in het zwembad. Ik ging 

zowat iedere dag zwemmen.  Maar dat doe je nu niet meer? Doe je dat nog wel eens? Zwemmen? 

Gewoon in een bad? Nee, dat kan ik ook niet meer. Nee, daar heb ik ook geen moeite mee gehad. 

Terwijl ik vroeger echt moest en zou gaan zwemmen. Tennis, ook. Paard gereden. Hockey bij de 

school nog. En gegolfd in Curacao, op de zwarte aarde zowat. Die […] bleef helemaal niet staan. En 

geskied. Geskied ook nog. En dan vraag je je af hoe kom je dan aan zo een heup?  Ja, dat gebeurd dan 

toch gewoon. Ja, ja, niets aan te doen. Het gebeurd gewoon. Ja, nouja…  

Ik neem nog een koekje.  Ja! Daar staat het voor! Gewoon doen!  

Ja, wat heb ik al gezegd: voor iedereen open staan. Vrijheid in gebondenheid, hè. Ken je die 

uitdrukking? Vrijheid in gebondenheid? Ik ken het niet.  Je kunt wel vrijheid hebben, maar er is een 

bepaalde grens. Vrijheid in gebondenheid. En die moet je zelf kunnen aanvullen. En al die ellende 

komt door oorlogen en jaloers. Dat gebeurd al in vriendschappen, in huwelijken, met alles.  Ja. Dus 

dat is een grens die aan de vrijheid zit. Ja, dat is natuurlijk voor ons helemaal. Na de oorlog is dat zo 

veranderd. Nouja, daarvoor ook al. Maar nu is dat nog sterker. Nu, in mijn, ja in mijn jaargang, die 

hebben dat allemaal ondergaan.  

Het is even stil 

Vrijheid in gebondenheid. Ik schrijf het eventjes op, want ik vind het een mooie. En natuurlijk ook 

aan.. aan kunnen voelen en weten dat er een groot, een klein deeltje van het universum zijn hè. Dat 

je je daar bewust van bent? Ja… Als je dat niet bent… Dat is nou eenmaal zo. Anders zou het 

helemaal niet kunnen bestaan natuurlijk. Denk je daar bewust over na?  Nee, nooit echt bewust. 

Maar, […] hahaha. Nee niet speciaal maar dat moet je wel een beetje aanvoelen hè. Maar dat had ik 
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vroeger ook niet hoor. Dus dat krijg je er ook niet ineens bij, ook niet wanneer je ouder wordt denk 

ik. En ook […..]  dat vind ik ook heel belangrijk. En nooit je beelden opdringen bij een ander. Nooit 

doen! Nee. Ok, altijd de ander... Die ander kan zeggen wat ie wil, en je kan het daar niet mee eens 

zijn. Maar nooit de ander opdringen ‘ja, maar dat kan niet!’ Ja dan heb je al bijna ruzie hè.  Ja, dat 

gaat zo wel makkelijk inderdaad. Ja, dus uhm…  Dus dat zijn ook. Dat is ook iets wat je gewoon 

geleerd hebt. Dat leer je met de jaren. En aanvoelen. Ja. Mijn man wist op zijn veertiende al dat hij 

absoluut niet wil werken met uhm, Rudolf Steiner, hoe heet dat nou…  Huh?  Rudolf Steiner. Uhm, de 

antroposoof.  Oja. Ja, zo is het, en niet anders. Op zijn veertiende dat hij dat niet kon accepteren.  Ja, 

hij heeft heel goede dingen gedaan hoor, Rudolf Steiner. Maar toch kon hij dat niet accepteren. En ik 

ook niet. En ik heb dat begrepen later, want ik had een nicht en die zei altijd ja zo moet het. Ja maar 

luister eens er zijn meer wegen. En de antroposofen zien dat niet. En dat vind ik jammer, want het 

zijn goede mensen. En hij heeft toch heel veel goeds gedaan. Ja, en wel een heel bijzondere man wat 

dat betreft. Hij wist ook overal van, ja van godsdiensten en alles, ja hij wist het wel. 

Ja, oh wat leuk. Ik vind het leuk om alles te horen. Ik ga even kijken of ik nog meer vragen heb. Ja, ik 

heb nog wel een… Ja, dat zei je net ook al wel. Maar, denk je zelf veel na over het leven? En, of leef je 

gewoon met de dag? En je ziet wel wat er gebeurd? Sta je er heel erg bij stil, van ja ik moet alles uit 

m’n leven halen en uhm?  Ja, dat is gek, dat heb ik helemaal niet. Zoals ik toestraks al zei, het kabbelt 

maar door. En je denkt wel eens bij je zelf na, dat had ik misschien wel beter moeten doen. Anders. 

Maar ik zou toch niet eens weten wat.  Nou, dat is toch mee. En praat u daar met andere mensen 

over? Of is dat iets persoonlijks? Nou, nee eigenlijk niet nee.  Maar ook wat je zegt als je. Nee dat 

krijg je, dat klinkt misschien gek, dat denk ik hoor. Maar dat krijg je denk ik bij mensen die een 

godsdienst aanhangen. Die willen dan weten hoe jij dan over dit en dat denkt. Nou, ja geweldig… 

Sommige willen graag dat IS alles vermoord. Ja, dat is toch eerlijk? En ze vinden Allah zo goed. Nou… 

Of hij nou God heet of Allah, of whatever… En nogmaals ja iedereen moet maar Moslim zijn. Ja als jij 

zo wil praten, belemmer dan een ander niet! Dat vind ik zo moeilijk in dit leven. Al die godsdiensten 

hebben dat. Het Christendom, de Katholieken, alles hebben we. Dat is toch verschrikkelijk. Ben je het 

met me eens?  Ja, ik ben het wel met je eens. Ja, maar hoe kun je blijven volhouden? In de kerk? Je 

wordt vrij geboren. En dan krijg je je ouders, die duwen je een richting. En dan heb je op een gegeven 

moment je eigen verstand en je eigen richting. Dan hoef je toch niet aan te houden wat je ouders je 

geleerd hebben. En dan denk ik bij mezelf hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan dat nu?  Ik ben het 

zeker met je eens. Oh, sorry, met volle mond praten… Dat mag niet. Maar, ja, ik ben het inderdaad 

met je eens. Ja, dat kan toch niet anders. Ja ik wil jou ook helemaal niet zeggen of je het met me eens 

moet zijn. Want als je dat niet zou zijn. Ja, ik bedoel, het lijkt, het lijkt zo logisch.  Ja, dat denk ik 

inderdaad ook altijd, het lijkt zo logisch. Ja kijk nou eens naar het Katholocisme. Die kerels die al die 
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kinderen verkracht hebben. Maar als het homo’s zijn ,dan zijn ze er tegen. Hoe kan dat nou?! Dat is 

toch al controversieel in zichzelf. Dat is toch schandalig?! Nee, dat mag niet! Ze hebben het wel zelf 

gedaan. Hoe kan dat nou? Dat kan er bij mij nou niet in. Ik bedoel, ik snap wel dat die mannen dat 

wilden, dat is weer een andere kwestie. Maar ik bedoel dat je dat nou… Ja dat hebben ze nou toch al 

die jaren gedaan, wordt goed gesproken door die vorige paus. En dat heb je dan normaal gevonden. 

Maar je mag geen met twee mannen naast elkaar naar de kerk gaan. Ik bedoel, hoe kan dat nou!? 

Daar kan ik nou met m’n kleine burgerhersentjes niet bij. Net zoals iets anders, dat is wel heel 

anders, dat geval met die Hazes hè, junior. Ja. Dat die vrouw twee jaar of drie jaar ouder is. Ja, dat 

uh… Potverderie wij blijven als vrouwen altijd maar geloven dat we met oudere mannen moeten 

trouwen. Maar als het dan over oudere vrouwen gaat, dat kan niet! Dat is gek. Dat is toch belachelijk. 

Kijk maar, ik zit nu ook hier alleen. Ik zeg niet dat ze jongere mannen moeten trouwen, ik bedoel dat 

is toch ook iets raars. En dan zitten ze daar. Oh, god, op boulevard, iedere keer weer die Hazes 

voorbij. Die mensen zijn zo gelukkig, met hun kind ook. Laat ze gelukkig zijn. En zit er niet de hele tijd 

over oraren, niet? En dan is er nog ruzie ook in de familie. Heerlijk! Haha, ja, dus zo lang iedereen 

maar gewoon mag doen wat ie wil doen. Nou kijk het ziet zo, vrijheid in gebondenheid hè. Dus je 

kunt niet zomaar altijd alles doen. En dan krijg je natuurlijk de oude, tien, geboden. Je mag niet 

doden, je moet eerlijk zijn, je mag niet stelen. Ja dat zijn dingen die niet alleen in die tien geboden 

moeten staan. Dat geldt voor alle dingen en alle mensen.  Ja. Ja, zo zijn er ja, het is raar. 

Vraag het maar, want daarvoor ben je hier. Ja daar zit ik voor. Even kijken wat heb ik verder nog 

opgeschreven. Ga je later nog eens een boek schrijven?  Misschien Ja, dat wist ik ook niet hoor. Nou, 

misschien wel. Het kan, denk ik. Toch? Ik heb inderdaad ook wel, ik zie wel wat er gebeurd. Het komt 

vanzelf wel. Ik dacht heb ook nooit gedacht ik ga een boek schrijven. Maar ineens kwam het toch zo.  

Ja, kijk ik heb hier een gastenboekje. En of je daar misschien ook in kunt schrijven? Ok, oh wat leuk. 

Een gastenboekje van iedereen die hier komt? Ik heb dit gekocht dat toen ik weer terug naar Florida 

ging. Ik had toen een groep met vrije vrienden. Veel kunstenaars natuurlijk. En toen later, want ik 

woonde toen al hier, ik was even terug geweest. Ja, Egberdien, zegtie vriend, ik ga een open house 

voor je houden. Ik zei oh wat leuk. Hij zei nodig jij maar mensen uit. We waren een soort kennissen 

want we kenden elkaar gewoon weer door musea etcetera. Er waren toen wel veel kunstenaars en ik 

dacht straks ben ik weer in Nederland terug en dan zie ik die mensen nooit meer. En toen dacht ik, ik 

ga een boekje kopen. En toen heb ik tegen die mensen gezegd, die eerste keer, doe er een doedeltje 

bij. Een klein tekeningetje. En het leek toen wel een soort vriendenboekje. En toen de eerste hebben 

ze dat allemaal gedaan. Niet onmiddellijk, maar toch die avond nog wel. Dat was verschrikkelijk leuk. 

Toen hebben ze allemaal zo een klein gek tekeningetje gemaakt. En toen het volgende boekje 

hebben ze dat niet meer gedaan, maar wel stukjes. Oh wat leuk.  Ja en dat gaat maar door. Grappig 
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hè! Ja, wat leuk. Ja! En die heeft hem nog eens gemaakt. [ondertussen kijken we samen het boekje 

door]. Mag ik een foto ook maken? Dan doe ik die op de rechterkant. Kijk die bladzijden zijn een 

beetje dun. Kijk deze heeft het omgedraaid.  Wat veel verhalen.  Het is zo leuk om het na te lezen. 

Kijk toch, deze heeft het zo gedaan!  En lees je dan… Met de tijd lees ik dit. Echt verschrikkelijk leuk. 

Dan denk ik later, oh ja! Dat was toen. Haha, wat leuk hè! Haha, op z’n kop. Ik zal er ook wat in 

schrijven. Heb je deze pen al eens gezien? Daar staan vlindertjes leuk. Die hebben ze bij de Bijenkorf. 

Ongelofelijk leuk!  Ik zal eens wat schrijven. Dankjewel. Dus op deze kant? Graag! [Mevrouw pakt 

intussen haar camera] Moet ik even naar de camera kijken?  Nee, ik vind het leuk zo! Hoe heet dat 

ook alweer? Wat ze dan zeggen? Cheese!  Haha, cheese! Nou je mag wel even kijken. Ja, leuk! Leuk, 

echt een leuke foto. Zie je hem? Ja, haha, inderdaad. [mevrouw zet de camera weer uit] Heb je die 

trap gezien? Bij het station? [ik schrijf ondertussen in het gastenboekje van mevrouw]  

Wat er bij mij ook nog staat, maar dat is logisch uit mijn verhaal, is dat je mensen in hun waarde 

moet laten. Maar dat weet je zelf ook natuurlijk. Dat is eigenlijk al wat je zei. Dat je geen mening 

moet hebben over mensen, en dat je overal open in moet staan. En uhm, niet van te voren moet 

oordelen. Dat houdt het in eigenlijk ja. Uhm 

Heb je tijd om te lezen thuis?  Ja soms wel ja. Vind je het leuk om mijn boek mee te nemen? Ja, kan 

dat? Ja! Ja, weet je die laatste die ja, anders blijft het toch maar liggen. Er is geen reden tot verkoop. 

Dus een enkele keer krijg ik er eens een vraag naar. Dan schrijf ik er ook even in hoor! Maar dan 

moet je echt niet praten hoor. Alsjeblieft [ik geef het gastenboekje terug] Dat lees ik altijd ’s avonds, 

dat vind ik leuk. Maar bedankt! Ja, jij bedankt! 
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RESPONDENT 2 

Meneer is 76 jaar oud. Hij woont op zichzelf in een gezinswoning in Ouderkerk aan de Amstel. Hij is 

geboren en getogen in dit dorp. Meneer is weduwe. 15 jaar geleden heeft hij zijn vrouw verloren, met 

wie hij 3 kinderen heeft. Later is hij een nieuwe vriendin tegengekomen. Met haar is hij 10 jaar samen 

geweest. 2 jaar geleden is ook zijn vriendin overleden. Hij is nu weer alleen. Hij woont alleen en heeft 

1 keer in de week een huishoudelijke hulp over de vloer.  

Meneer klinkt aan de telefoon erg opgewekt, en als een echte Amsterdammer. Hij is overal voor in en 

geeft precieze aanwijzingen om zijn huis te bereiken. Wanneer ik bij hem aan kom ontvangt hij mij 

thuis en geeft hij me een rondleiding door zijn huis. Hij heeft veel foto’s staan en vertelt over de 

personen op de foto’s. Ik krijg zo direct een indruk van de belangrijkste mensen om hem heen. Het 

huis is verder netjes opgeruimd en schoon.  

Haha, dat is fijn. Nee, dit is alles. Ik kan hem gewoon wegleggen en dan hoeven we er niet meer naar 

te kijken. Neemt die nu op? Ja, dus kijk uit wat je zegt. Ik zeg geen gekke dingen. Haha. En ik heb ook 

verder niet echt een strakke vragenlijst, niet echt allemaal vragen. Niet echt dingen die ik allemaal wil 

weten. Maar het is dus meer dat ik een idee krijg, hoe, wat voor dingen je nog allemaal kunt doen. En 

hoe het is om ouder te worden en hoe je dat op een zinvolle manier zeg maar kunt doen. En daar ga 

ik dan een stuk over schrijven en, in samenwerking dan met de universiteit van utrecht waar ik dus 

zit. En dan gaan we dat daarna met de ouderenbond dus uhm ja kijken wat zij daar mee kunnen. Of 

zou dan iets kunnen opzetten voor, voornamelijk de eenzame ouderen die… 

Dat is het punt, eenzaamheid. Maar je moet het zelf doen. Ja? Dat uhm dat lukt dus lang niet 

iedereen. Ja, je hebt er mee te maken. Ik heb hier mijn sociale leven. En daar doe ik mijn best voor. Je 

ziet, ik werk hier hier voor [……] maar dat zegt je niets. Ik vervoer ook oudjes. Naar het ziekenhuis 

bijvoorbeeld. Voor controle of onderzoek. Dan rij ik met de auto. En ja, dan help ik oudjes als er een 

stopcontactje stuk is of als ze een lampie moeten vervangen, zoiets. Kleine hand- en spandiensten. 

En dat doe ik dan. Maar daar zitten ze dan. En daar hebben heel veel vrouwen problemen mee. 

Nouja, dat denk ik dan. De meeste mannen zijn toch een beetje technischer dan de vrouwen. En nu 

praat ik specifiek over de oudere vrouwen he. Want de tijd is veranderd. Je hebt een andere wereld 

gekregen. Vrouwen zijn veel zelfstandiger. Nu zijn de vrouwen eigenlijk hetzelfde als mannen. Maar 

vroeger was dat niet. En ja dat ben ik, dat geluk heb ik gekregen. Ja, ik vertelde je al, ik heb mn vrouw 

verloren. Toen ben ik helemaal door een hel geweest. Vier hartinfarcten en een herseninfarct gehad. 

En nu zit ik hier weer fris en fruitig. Maar toen hoefde het van mij niet meer. Dan denk je, ik ga dood. 

En toen vond ik dat helemaal niet erg, want ik wilde wel naar m’n meissie. Maar dat kennie. Toen 

ben ik toch weer omhoog gekrabbeld. En toen heb ik bridge les genomen en uhm toen heb ik dat 



51 
 

vrouwtje ontmoet. Ja, en uhm ja dat was lachen…  En zij, ze was helemaal in love. En ik begreep het 

niet. Ja, ik was gewoon een blinde kip. Ze was helemaal verliefd man. Maarja, dat zag ik niet. Maar 

dat heb zes jaar geduurd voordat ik een beetje weer bij de les was. Zo lang heb ik gevochten om  

over mijn vrouw te komen.  

Maar dat ging ook best wel snel dan, nadat je vrouw is overleden. Nouja, mijn vrouw heeft 10 jaar 

kanker gehad. Tien jaar is ze ziek geweest. Maar we hebben nog tien fijne jaren gehad. Iedere 

operatie ging ze er weer voor. En op een gegeven moment had ze chemokuren, en dat duurde een 

week. Ja tegenwoordig is dat allemaal anders, en kan dat allemaal veel makkelijker. Maar die caravan 

was van m’n zwager. Dus daar konden we heen.  

Ja dat is verleden tijd. Dat is allemaal achterhaald. Tegenwoordig is er zoveel mogelijk.  

Want dat was dus uhm, vrijdags kwam ze daar dus naar toe. Kon ik haar even lekker opvangen en 

een verzorgen een beetje. Nou en toen was ze een dag m’n zwager en toen kreeg m’n 

schoonmoeder. En die zei ja ik ga die caravan verkopen. En toen zei ik verkopen? En toen zei ik wil 

hem wel van je. En toen zijn we samen verder gegaan en hebben er tien jaar gewoond. En toen zei ze 

ook… Ik gemerkt aan haar dat het niet goed ging. Ik had me altijd zo ingesteld, vrijdagmiddag is voor 

haar. Ging ik naar huis, was ik thuis, onze auto bepakt en bezakt. Gingen we samen naar de caravan. 

De jongens waren al groot. M’n dochter was op school, dus dat had ik allemaal goed geregeld. En 

uhm, toen zei ze zaterdagmorgen, waren vrijdag gekomen, toen zei ze uhm, ze zegt vind je het erg als 

we naar huis gaan? Nee joh, lieve schat, nee, nee, tuurlijk meisje. Achja toen zijn we naar huis 

gegaan. En toen begon de ellende. Dat merkte ik. We lagen op bed ’s nachts. Waren we naar bed 

gegaan. Zegt ze ’s nachts dat de buurman z’n auto zo laat lopen. Kan die man dat ding niet effe uit 

doet.  Man, man, ik zei d’r is geen auto te bekennen. Dat was dag 1 hè. Toen kreeg ze gigantisch 

hoofdpijn. En wat was er nou gebeurd? Hersenvlies helemaal verkankerd. Ze had een melanoom. 

Waar ze last van had. Toen is ze vier keer geoperaard. Maar helemaal doorgezaaid, naar d’r longen 

en naar d’r hersenen. Toen deed d’r hoofd het niet meer. Dus toen is ze.. ja… Toen werd er gezegd 

ook, je hebt nog veertien dagen. Dat was zo stom. Toen hebben we ondanks alle armoe en ellende, 

nog gelachen. Belachelijke dokter. Hij deed niets verkeerd, geen kwaad woord. Die ene, ja ik snap het 

wel, dat ze verlegen zijn, omdat ze dat moeten zeggen. Omdat ze moeten zeggen dat je dood gaat. 

Dus hij zegt ik geef je nog veertien dagen. En toen zegt die dokter, hoe vind u dat? Mijn vrouw zegt 

tegen die dokter ja dat weet ik niet, want ik ben nog nooit dood gedaan. Nou die dokter, die keek zo 

bang, die vond het verschrikkelijk natuurlijk. Haha. En nu lachen we er mee. Ja, dan moet je toch 

lachen. Meid, waar haal je dat vandaan! Nou ze zeiden nog veertien dagen, maar ze heb nog vijf 

maanden geleefd. Ja ze ging ook trainen, ze liep langs de amstel Ja? Ja hoor, ze zegt… Ik kom dr 
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tegen, ik kwam van mn werk. En ik kom mn vrouw tegen. Ik zeg wat ben jij aan het doen? Ze zegt ja ik 

laat me er niet onder krijgen. Ja! Geweldig! Ja, dat was het. Toen na die ene dag, ging het licht uit. Ik 

had haar verzorgd. Ja ik heb een week gehad om vanalles te regelen, haar begrafenis en alles. Ik had 

een zaak. Een loodgieterszaak. En dat moest ook draaien. Maarja… Ja en toen zat ik thuis en ik moest 

huilen en huilen en huilen. Daarna had ik zo een hoofdpijn. Ik dacht niet eens aan infarct. Ik dacht 

wel ja de spanning, dat zal het zijn. Maar het bleef. Dus ja ik de dokter gebeld.  En ik zei dit gaat niet 

goed. Dus ik stapte gelijk met hem in de auto. Gingen we naar het AMC. Stond ik daar bij de balie om 

me in te schrijven, en toen stortte ik in. Ik kwam bij, en toen mijn oudste zoon, pa, pa, en dat is dan 

het volgende wat je hebt. Binnen een half uur was ik gedotterd en alles. En toen was het weer goed? 

Toen zei die dokter tegen me, je heb een gebroken hart. Ja daar hebben stukken ook in de krant 

gestaan pas. Ik heb er pas ook papieren over gehad. Dan klapt er wat in je. En blokkeren er dingen. 

Dus. Ja dat herhaalde zich natuurlijk iedere keer. In de zomer… Ik kwam weer uit het ziekenhuis. En 

mn zoon zegt, pa ga je mee naar het strand dit weekend. Leuk met de jongens. Lekker weer. Maarja, 

daar lag ik. Dus ik weer naar het ziekenhuis. Ja en dan is er paniek hoor. De kinderen huilen en 

toestanden. Ja, ben ik ook weer overheen gekomen. En toen ben ik ja rustig, toen ben ik op een 

gegeven moment. Had ik op een gegeven moment, nouja, ik liep hier gewoon in de straat. Loopt daar 

ook mn buurmeisje. Ja die ken ik ook goed. En die zei, hé Kees, waarom ga je niet lekker mee 

klaverjassen? Elke dinsdagavond. En toen zei ik ja moet ik dat nou wel doen. Maarja waarom niet. Ja 

en dat ben ik dus toen gaan doen en daar heb ik uhm, ja heb ik daar die vriendin ontmoet, ja, en daar 

was ook nog eens leuk. Wat dat betreft, ja dat was de eerste avond dat ik echt weer gelachen heb. Ze 

was ook een echte Amsterdamse. Tot half 10 waren we bezig. Tot toen was die bridgecursus waar ik 

me voor op gegeven pas begonnen. Zij was al vier jaar weduwvrouw. Dus ja… Maar dat was dus wel 

dat je toen dacht, oke, ik ga er iets aan doen.  Nouja, nee, ja, ja, ik was m’n … kwijt. Alles was weg. En 

toen ben ik ja, toen heb ik me later ook voor … opgegeven. Toen heb ik … En toen ben ik vrijwilliger, 

vrijwilliger ben ik geweest. Van het zwembad. Ik ben eigenlijk loodgieter. En een loodgieter kan 

eigenlijk overal wel gebruikt worden. Dus toen ben ik, bij het zwembad. En ik zat nog bij de voetbal. 

Ik heb altijd gevoetbald, tot m’n 59ste.  Zo lang?  Zo lang heb ik gevoetbald. En toen uh, daarna floot ik 

nog. Gewoon nog wedstrijden elke zondag. De kinderen waren er ook nog. Ook toen we nog naar de 

caravan gingen. Dan ging ik op zondag weer op tijd terug om te fluiten. En zij ging gewoon mee. Ja zij 

was ook een clubmens. Zij hield ook van de club. Maar, ja heel de familie die kwam er. En daar zijn 

we ook zo ingegroeid. M’n oudste zoon ging voetballen. En dan ga je daar gewoon in mee. En uhm 

ja… En altijd bij CTO70? Ja altijd bij CTO70. Ik heb zelf gevoetbald in de Neije. Dat is nu FC Ouderkerk. 

Maar dat was vroeger de zat Neije. Daar had je de katholieken. En uhm ja daarna bij CTO. Daar ben ik 

ja... Dus dat is… Dus ja toen kwam het bestuur van CTO bij me. En daar heb ik een heel goeie steun 

aan gehad. Dat waren die G-jongens, die voetballers. En die kwamen van een club, van De Meer, en 
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toen kwamen er meer en uhm, ja toen konden ze niks meer voor ze doen. En ja toen hebben ze die 

jongens weggestuurd. Ja je hebt altijd een bestuur, en de een wil het wel en de ander niet. Dus ja… 

Ja, en toen kwamen ze bij CTO of ze daar konden voetballen. En toen belde het bestuur mij. We 

hebben een zooitje G-voetballers, maar we zitten nog met de leiding. Als je nou eens mee gaat als 

begeleiding. Dan hoef je niks te doen, alleen met die jongens mee. Nou, en uhm, ik zei ik ga wel eens 

kijken, kijken hoe dat gaat. Toen ben ik die eerste zaterdag met die jongens meegegaan. Toen heb ik 

lol gehad, en ’s avonds stonden we op het trainingsveld. Ja, bob, en bob stond er naast, maar die wist 

het ook eigenlijk niet. Dus ja toen ben ik ook maar gaan trainen. Ja toen dacht ik bij mezelf of ik nou 

hier op dit stoeltje zit en dood ga of dat ik nou op het veld sta. En als je dan nog op het veld staat heb 

je nog een zooitje jongens om je heen en dan heb je nog lol. Dus ja, ja… En toen, toen ben ik er 

overheen gekomen. Toen ging ik ze trainen en had ik ’s avonds weer dat voetballen, ja toen was ik er 

weer bij. Toen zat ik bij het tweede. En ik had ondertussen zo veel werk. En binnen was er ook een 

bridgeclub. Dus ja toen ben ik gaan bridgen. Oh te gek ja, mooi toch? Dat je ook op die manier merkt 

dat het goed is voor je. Zo lang het goed gaat gaat het goed. Ja weet je ik krijg het ook over me heen. 

Ik zit ook een beetje in dat wereldje. Kijk mijn buurman hier. Zijn vrouw is net overleden. En die 

begeleid ik dus ook een beetje. Helemaal de weg kwijt. Hij is echt zoals ik was in het begin. En nou 

moettie z’n medicijnen nemen, dus ga ik ’s morgens naar hem toe. En dan zeg ik Leen, heb je 

gespoten? Heb je… En ’s avonds heb je weer. Heb je gespoten? Al je medicijnen ingenomen? Heb je 

gegeten? Dat deedtie ook nog wel eens fout. Dan vergat hij te eten en dan kreeg hij een hypo. Ja die 

man is gewoon helemaal de weg kwijt. En die steun ik. Nou en gisterenavond ook. Ook weer een 

vrouwtje. Die is 80. 81. En die heb ik al meerdere keren gezien. Dat is weer een vriendin van de 

buurvrouw van hiernaast. Kom je d’r tegen. An dat is een heel leuke vrouw. Met kerst krijg ik ook een 

kadootje van d’r ook. Vind ik ook lief. Ik ben wel een beetje te oud dacht ik. Maar ik heb hele leuke 

contacten vind ik. Nou gister, zag ik er, ze is eenzaam. Ze woont alleen, als vrouw. Heb niemand om 

d’r heen. En ze had hartritme stoornissen. Arme schat. Nouja, ik heb er ook zes gehad. Ja dat is wat. 

Nou en ze moest naar het ziekenhuis. En ik zei ik breng je wel. Ja zo zo zo zit dat in elkaar. En is dat 

ook zo bij die andere mensen, bijvoorbeeld bij die man van hiernaast, is die al wat ouder?  Die is 85. 

Maar die man heeft ook een geweldige vrouw gehad. Ook een hele lieve vrouw. En daar had ik een 

beetje contact mee. We kwamen niet bij elkaar over de vloer. Dat gebeurde niet. Maar we waren 

toch wel over elkaar bezorgd. En dan heb je een band. En dat is wel belangrijk. Ze waren grieperig. 

Nou… En toen hier in de buurt. Kees, doe je even die, Kees doe je even dat, Kees wil je even zus, Kees 

wil je even boodschappen meenemen. We zijn ziek, ja dan haal ik effe boodschappen. Ja dat hoef ik 

helemaal niet te weten, dat doe ik gewoon. Dat wist ik dus, ze had griep. En ik zit hier zo in m’n 

hoekie. Op maandagmiddag, ik had net gebridged. Zit ik hier m’n happie te eten. Hier zo. En ik zie d’r 

uitkomen zo hier. Ik dacht wat gaan we nou krijgen. An d'r jurkie, op een draf. Gaattie naar mij 
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komen. Kees kom gauw! Kees kom gauw! Leen ligt in de badkamer. Ja en toen had tie een 

hartinfarct. En ik heb ook bij het voetballen gezeten en ik heb ook ehbo gedaan en ook bij het 

voetballen ik heb hartreanimatie gedaan. En met apparaat heb ik ook leren bedienen. Dat heb ik 

allemaal gedaan. Elk jaar. Ik ging steeds mee. Elk jaar ook op herhaling. Dat is dan makkelijk. Dus ik 

ging hem redden. Ik heb die buurman weer het leven ingeblazen. En uhm... Dus als je dat kent, ja dan 

zie je dat dat is een hartinfarct. Dus ja, als je dan hier zit dan kom je gewoon ergens in terecht en nou 

ja toen pas later komt dat zelfde vrouwtje weer bij me. Dat was al wel wat later hoor. En ze zegt ik 

moet geopereerd worden in het ziekenhuis, maar kun jij dan voor Leen zorgen. Hij is zo 

vergeetachtig. Ik zei natuurlijk schat, ik heb bij hem gekeken. En toen ging niet, nee 't ging niet goed. 

En uhm, toen moest ze chemo kuren hebben. Toen ben ik meegegaan en op een gegeven moment... 

ja toen is ze overleden. En ja je weet hoe het werkt he, als iemand ligt te sterven en je zit daar, dan 

kijk je echt van Leen. Ja zodoende heb ik toen een beetje die zorg van die man overgenomen.  Maar 

dat vond je alleen maar fijn om te kunnen doen?  Ja, dat is het! Dat is wat je rijkt maakt. Dat is wat je 

gelukkig maakt. En als je dat niet zou hebben dan zou je inderdaad...  Ik zou zaterdagavond gaan 

bridgen. Want ik bridge ook nog. Ik heb er 2 van 92 en 1 van 85, en ik ben de toyboy. Hahahaha! Ik 

ben pas 76, dus ik ben de jongste. En dan gaan ik er eerst één halen en dan ga ik de andere halen. En 

dan kom ik bij de andere. Echt, dan gaan we kaarten. En die laten alles aan me over. Ik schenk koffie, 

ik schenk een borreltje in. En als haar dochter komt, die heb dan vanalles klaargezet. Dat staat dan in 

de koelkast. En dat haal ik er uit om een beetje warm te worden en dan gaan we beetje zitten 

kaarten met vier vrouwen. En dan zitten we te kaarten tot half 12 he. En ja, dan is de dag weer om. 

En drie, nee vier hebben er dan weer plezier gehad.  

Mooi. Leuk toch. Ja dat is toch verschrikkelijk mooi.  Ja, ja, en uhm, en dat is... Je bent al best een tijd 

alleen.  13 jaar ja. 2003 is ze overleden.  Dus toen was je, 63 Ja... Toen was je nog best jong. Ik was 

een man. Ik was volop in het leven. Ik had mijn eigen zaak. Ja, ja. Maar dat is toen dus ook gestopt? 

Of...? Ja dat is toen allemaal gestopt. Ik heb vier hartinfarcten gehad, was een jaar uit de running, dus 

ja. Ik heb het toen overgedragen. Toen heb ik echt shit gehad hoor, echt ellende gehad. Tsja, daar 

moet je doorheen. En, en, en ik wordt er wel doorheen geholpen, echt vooral door de kinderen. 

Want kinderen zijn echt belangrijk voor de ouders. Dat ze je heb geholpen zeg maar? Nou ja, ik kon 

ze altijd bellen. En komen ze hier vaak over de vloer? Ja... ja, zo eens. Niet elke dag hoor. Maar ik ga 

ook veel naar hun toe. Ja je bent zelf natuurlijk ook nog mobiel. Nou ja, kijk zij hebben nu natuurlijk 

kinderen. Ik kan makkelijk effe naar ze toe rijden als dat zo uitkomt. Maar bijvoorbeeld Sinterklaas 

vier ik hier. Voor mijn kleinkinderen. En dan maak ik snert, dan eten we snert. Dat is vaste prik. Ik ga 

nou zondag, nu ga je lachen. M'n schoondochter is jarig. Ik zeg, en wat wil je voor kado. Wil je een 

kado schat? Weet je wat ze gezegd heb? Een lekkere pan soep! Hahaha. Ja ik ben nou de kok. Ik vind 
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het leuk ook om te doen. Dat zie je ook wel dat ik hier altijd m'n happie eet.  Ja, ja zeker! Ja, ik kan 

me eigen echt redden. Ik kan me met alles redden. Ja, dat is hetzelfde als met m'n buurman. Mijn 

buurman kon helemaal niks. Maar dan ook echt niks, echt gebakken die man. Zijn vrouw deed alles 

voor hem. Tot het laatste toe. Ik heb hem soep leren maken, heb hem een balletje gehakt leren 

maken. We hebben samen gegeten en uhm... Toen heb ik hem uitgelegd hoe z'n oven werkte, want 

hij pizza, die had ie in de magnetron gemaakt. Nou dat is niet erg lekker natuurlijk. Dus toen heb ik 

dat weer uitgelegd, en uhm, zo help ik die man. Maar daar ben je druk mee bezig hoor.  Ja, dat snap 

ik inderdaad. Want ik moet effe naar die, en effe naar die, nou en je ziet het ook wel hangen, daar 

hangt een rood jassie. Ik rij ik ook nog, soms drie dagen in de week, scooters. Haal een scootertje, 

breng een scootertje weg, haal onderdelen.  Ja? Ja! En dat is ook iets? Of via wat is dat? Of dat doe je 

voor jezelf? Nee, dat doe ik ook niet voor me eigen. Dat is gekomen, mijn jongste zoon... Ik kreeg een 

hartinfarct, en toen is die zaak weg ja. En ja, dan val je in een gat. Dus ja, me jongste zoon komt bij 

me en uhm ja god, pa, Danny is voor z'n eigen begonnen en die zit wel eens met hand en 

spandiensten. Om wat gereedschap of onderdelen te halen. En toen zei ie, wil jij dat misschien doen? 

Ik zei natuurlijk jongen! Nou dat is uhm, dat is nu elf jaar geleden. En ik doe het nog. Dan rij ik met 

een grote Mercedesbus.  Oke, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt... En daar heb ik zo veel lol 

mee. Ook daarmee heb ik weer zoveel lol. Ik hoor een beetje bij dat bedrijf nu. Ik ben wel eens bij die 

geweest en wel eens bij die geweest. Ja, maar dat, ja... Ik ben bezig hè. Je moet bezig zijn. Als je gaat 

zitten hier, dan is het gauw gebeurd. En dat is dus altijd, ja je hebt je eigen zaak gehad, dus dat is 

altijd al.... Ja, ik ben altijd bezig geweest. En als ik thuis was dan zat ik nog... voor klanten vanalles in 

orde maken. Dat was gewoon zo.  

Dus ja, gewoon bezig blijven. En is het dan, nouja, je vrouw is dus lang ziek geweest. Dacht je er toen 

al over na? Van , wat ga ik straks doen? Of was je daar toen nog niet echt mee bezig? Was het meer 

van dag tot dag leven? Je leeft van dag tot dag. En je probeert uhm, er het beste van te maken. Nou 

heb ik een geweldige vrouw gehad. Echt geweldig. Ze had zo'n karakter, echt een vechter eerste klas. 

Altijd was er weer wat anders. Ze heb zoveel vormen van kanker gehad, daar sta je helemaal versteld 

van. En uhm, ja, dan had ze weer daar wat en dan had ze weer daar wat. En dan hadden ze daar weer 

wat ontdekt. En lag je samen in bed. En dat hadden we eerder gehad hoor, dan had ze wat aan d'r 

buik, dan had ik d'r in m'n armen. En dan zei ze wat moet ik nou, ja ik weet het niet meer hoor. Ik zeg 

meissie, alles wat er is, blok het en dan komen we wel weer verder. En dan werd ze 's morgens 

wakker en dan zei ze, lekker geslapen ouwe? Ik ga er weer voor. En ik zeg, mooi schat, ik weet het. 

Ja... ja, en dat is m'n grote liefde. Ik heb het met die andere vrouw leuk gehad hoor. Echt. Maar dit is 

m'n grote liefde. Ja, en toen kreeg ik haar er ook bij. En zij ging met me mee om wat scootertjes te 

halen. Ja dat was weer een heel ander verhaal, en ook een andere vrouw. Ja, zij heb me uit de 



56 
 

ellende gehaald, dus ja... Ik ben nog met haar bij DNA onbekend geweest. Ze had niet d'r eigen vader, 

nou ja, dat gevoel had ze altijd gehad. En ze had tegen mij dat verhaal verteld, ze kon bij mij alles 

kwijt. Ze had vertrouwen in me. Zie je, dat klikte gewoon. En dat was dan ook weer het leuke. Mijn 

vrouw heb tegen mij gezegd, ze hebben het allebei tegen me gezegd. Ik heb tegen me vrouw gezegd, 

bedankt voor je fijne jaren. En ik was 43 jaar met me meissie. Ja en 3 jaar verkering, dus 46 jaar. Ja en 

zij zei ook, en jij bedankt. Zij was overleden en ze is op m'n schoot gestorven. Liggend op m'n schoot. 

En ze heb twee dochters, ik ze zeiden tegen me. Je hebt d'r d'r mooiste jaren van d'r leven gegeven. 

Nou dat is toch een mooi compliment? Ja zeker. Ik heb haar weer het leven gegeven. Je ziet, ze 

leefde weer. En ze zat in de put toen ik d'r leerde kennen. En dat voel je helemaal. Ik leerde haar 

kennen en uhm, ja, ik was ook bezig met mezelf ook weer en toen ik d'r leerde kennen, gingen we op 

onderzoek uit. Dat zij altijd dacht dat ze niet een kind van d'r vader was. En god, toen heb ik Caroline 

Tensen gebeld, en laten onderzoeken bij DNA onbekend, en het klopte precies. Had ze toch gelijk. Ze 

had een kleinkind verloren en die had niks geweten, en als ze was geboren, ja dan had je een 

kleinkind. Dus daarom had ze ook verdriet. Plus het huwelijk was niet goed. En ja, uhm, ja dat heb ze 

ook eerst voor me gehouden. Maar uiteindelijk heeft ze uitgehuild bij me. Ja ik had het ook door. 

Praten, ik zeg, ze kon nooit huilen, ze wilde nooit huilen. En ik zeg, je kan alles zeggen en ik zie alles, 

maar ik doe horen zien en zwijgen. En ja toen heb ik het nog een paar keer gezegd, en ja toen kwam 

het los. Toen was ze het kwijt. Nouja, je moet het ook kwijt, je moet het kwijt. Ja en dat kon ze bij mij 

kwijt, gelukkig. Nee, ik was ook eerlijk. Ik hield van mij vrouw, ik hield niet van haar. En dan kon ze 

niet begrijpen. Ze had er moeite mee. Want ik vond haar hartstikke aardig hoor, echt heel leuk, maar 

ze ken je vrouw niet vervangen. Ze woonde in het dorp en ik kende de hele vrouw niet. Ja, dus echt, 

echt, ja, ik ben gewoon gelukkig geweest.  Ja en dat dat nu nog steeds is, ook nu je weer alleen bent. 

Ja, dat is nog van d'r hou. Ja, dat hoor je aan me hè? Ja, ik kan het niet wegdouwen. Zeker, het is 

uhm, ook wel heel mooi om te horen. En toch dat je nu weer allemaal dingen aan het doen bent, en 

niet in je stoel zit, zo in je eentje.  Ik heb, ik heb het gewoon druk. Want ja, het is zo moeilijk om voor 

je eigen te zeggen ik moet dit ik moet dat ik moet dat ik moet dat. Ik schofel op het kerkhof. Ik help 

bij het onkruid van de begraafplaats. Ik ben helemaal geen tuinman, maar een schoffel kan ik 

vasthouden.  Haha. Dus zie je, daar is een Maria kapel, bij de kerk. Ik doe eens in de zoveel tijd de 

kapel open en dicht. Doe ik hem eerst 's ochtends vroeg open. Ben ik al om  7 uur, om 8 uur ben ik al 

bezig. En 's avonds moet ie weer dicht hè. En dat een week lang. En dat deed ik al voordat deze 

pastoor er was, want nu is er een andere pastoor, die ging ik 's morgens beginnen. Die ging op 

vakantie ofzo, die kon het niet doen, dus toen belde ze mij. Nou, en toen was het afgesproken. Toen 

belde ze me op en vroeg ze wil je de kerk op en dicht doen? Nou zeker. Dus dat doe ik nou nog.  
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Ga je nog veel naar de kerk? Elke zondag. Oke. Ja ik ben nog echt antiek. Haha. En dat was nou het 

leuke voor dat meisje wat hier kwam. En uhm, ja, ik zeg ben je ook katholiek? Ze zegt o ja dat ben ik 

wel, maar niet meer echt praktiserend. En ja ze ging ook niet echt meer naar de kerk. En het is dat zij 

begint over d'r oma. Dus ja zie je mijn oma dan ook nog wel eens? Ik zei oh, ja mijn oma heette van 

Pol en haar broer was haar overgrootvader. Haha. Ja en dan is de wereld klein hè.  Ja, ja zeker.  

En en bij de uhm, bij de kerk doe je dus ook wat werk? Hand- en spandiensten. Ook wat 

loodgieterswerk. Dingetjes hier en daar. Dus eigenlijk op allerlei plekken in heel het dorp? Ja, ja! En 

uhm, dat is nog steeds wel vol te houden dan? Of denk je soms, dit wordt een beetje druk en ik zou 

misschien iets moeten minderen...? Nee. Nee, ik vind het gewoon heerlijk. Ik ben blij als ik, en dan 

kom je op het punt wat je dan mist... Is een vrouw thuis. Als je weer thuis komt. Dat je samen bent. 

Dat je aanspraak hebt. Kijk ik zit hier. Bij een vrouw kun je je ei kwijt wat je hebt mee gemaakt. Kijk ik 

heb dit meegemaakt, ik zus meegemaakt. Als je alleen bent is er niemand die wat zegt tegen je. Dat 

zijn de moeilijke momenten. Dat is nog steeds dus? Dat is nog steeds ja. Maar ja, ik ben druk, dus ik 

heb eigenlijk weinig tijd. En ik heb zoveel energie overdag. Kom je binnen en dat is zo leuk, dus ja ja 

ja. Dat zit je vol. Ik heb maandag heb ik gereden met van die scooters. Ik moest een nieuwe scooter 

ophalen bij een bedrijf. Nou, dat is ook een geweldig bedrijf. Die zitten in uhm, in uhm, hoe heet het 

nou, kom ik zo wel op. Nou goed, ik ga dat doen. Die eigenaresse is een vrouw. En ik kom daar 

binnen. En zij zei, ik kom daar binnen en ze zei, hé ben je daar weer! Maar weet je. De directeur, en 

drie grote stoelen. Een heel groot bedrijf. Dat is zo leuk. En iedereen roept Kees, Kees, hé Kees, ja dat 

is toch leuk hè! En dan ga ik mee naar kantoor. En is er één van die meisjes en die roept zo Kees wil je 

een taartje. En ik zeg zo zitten jullie lekker taart te eten. Ja zegt d'r ene zij is jarig geweest. Dus ik loop 

naar haar toe en geef d'r drie zoenen en zeg gefeliciteerd schat. En ze zegt, nouja bedankt maar ik 

ben in december jarig. Haha, nou alvast dan maar. Nou en zo gaat dat dan door. Dan weer bij die en 

dan weer bij die. En dan heb je toch een hoop lol. Ja en dat is het ding, dat is zo belangrijk. Ja en dat 

moet je zelf voor elkaar krijgen. Ja dat moet je zelf doen. Maar je hebt dus wel mensen om je heen 

die daar bij kunnen helpen. Je hebt een netwerk opgebouwd van mensen die je kent. Ja ik ken het 

hele dorp. Ja, ja, ja. Paar weken geleden zat ik nog effe hier in het dorp. Zat ik gewoon met vier 

vrouwen om een tafel een ijsje te eten. Ik zat er eigenlijk met eentje. Zei ik tegen d'r kom we gaan 

een lekker ijsje eten. DUs zitten we daar. En even later komt er nog een aan. Die zegt hé dat is lekker, 

dus ik zeg kom er bij zitten. En even alter komt er nog eentje bij. Zit ik daar met vier vrouwen aan 

tafel. Ja je weet het dan zit je op zo'n punt in het dorp, dat iedereen roept, hou je ze een beetje 

warm, hé ouwe charmeur. Hahaha. Ja daar moet je dan ook wel tegen kunnen. Maar goed dat 

gebeurd. Je moet een vriendelijk woord over hebben voor iemand, dan heb je gauw iemand aan je 

zij. Ik ben altijd opgewekt geweest. Die hebben tegen mij gezegd. Niemand die mij eronder zou 
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krijgen, en dat is toch mooi. En dat had ik met mijn vrouw. We hadden samen lol, we hadden  samen 

humor, hadden samen ja... Ik zeg kom op schat, 6 uur op 's ochtends, ik ga werken, en zij zei ja 

werken, en als ze dan uit hem raam keek dan zag ze me weggaan, maar 's avonds stond ze daar weer 

hoor voor het raam. Ja en dat is toch wel mooi dat dat zo kan. Hahaha. Nouja dan krijg je het toch, 

dan ga je met lol weg, ja, en dan zei ze altijd ik heb hier weer staan dansen op dit kleine rotstukje. 

Haha. Ja en ze was zo een muziekliefhebster en ze zat er ook zo in. En ze zei dan steeds ja kom maar, 

ja dat zijn leuke dingen dan. Maarja.  

En uhm, ja, en eigenlijk ben je dus met vanalles bezig. En nu gaat het wel gewoon allemaal goed. 

Nouja, je hebt gewoon je leeftijd. Ik ben vier jaar thuis gebleven, maar ja toen leerde ik dat meissie 

kennen en ja dan ga je naar buiten. Ja dan krijg je dat ook weer. Haha. Ja ja, zeker. Maar denk je er 

ook nu wel eens over na dan dat het straks misschien minder gaat? Of ben je daar helemaal niet mee 

bezig? Nee daar ben ik helemaal niet mee bezig. Komt het wel, dan komt het wel, komt het niet dan 

komt het niet. Ja toch ik zie het wel. Ja dat is wel mooi toch. Ik heb me daar wel bij neergelegd. Ik zie 

het wel. Ja, je zal nu gaan lachen, maar ik heb me dus opgegeven bij de Hogeschool Utrecht om te 

gaan sporten. 

Oh echt? Ja ja. Maar waarom niet eigenlijk. Ja dat is de Hogeschool Utrecht en ik doe daar aan een 

onderzoek mee. Dan ga ik drie keer in de week sporten. En hoe kom je hier dan aan? Heb je dit ook 

via via? Nou dat was een advertentie in de krant. Leuk hoor! 

Ja hartstikke leuk, zo ben ik weer even bezig. En zo ben ik bijvoorbeeld op maandag ook weer de hele 

dag weg, in het buurthuis. Dan verzorg ik het ook weer. Dan neem ik de mensen mee, dan zet ik de 

tafels klaar en zet ik de spellen d'rop. En na afloop ruim ik alles weer op, en dan is het weer rond. Ja 

mooi dat je gewoon alles nog doet en kan. Zo lang het nog kan. Ik vind het wel mooi, ik heb ook 

andere mensen gesproken, maar er zijn ook mensen die uh het moeilijk vinden ook om met andere 

mensen dingen te blijven ondernemen en naar buiten te gaan. Dat ligt aan de mensen ook. Ja dat 

merk je ook, dat merk je meteen wanneer je bij iemand binnen komt.  Ja je voelt je thuis, maar dat 

moet je zelf doen. Als er iets gebeurd, als er bijvoorbeeld iemand overlijdt, dan moet je zelf de 

wilskracht hebben om het weer op te pakken. Je ziet het ik maak m'n eigen potje, ik doe m'n eigen 

wassie, ik strijk zelf, het enige wat ik heb is één keer in de twee weken een hulpie van drie uur. En die 

doet alleen dingen zoals dweilen wat ik eigenlijk eerst ook wel zelf deed, maar wat ik nu niet meer 

kan. Toen me gevraagd werd of ik hulp wilde kon dat, en vroegen ze me of ik elke week drie uur 

wilde. Maar toen heb ik gezegd dat in de twee weken goed was, en dat is ook genoeg. Maar het is 

wel heel gezellig met dat meissie hoor. Met dat vorige meissie ook, altijd lachen! Zij kent me ook 

door en door, altijd leuk. Het meissie wat ik hier nu heb, die heb ik al drie jaar. Een schat is ze. Ja en 
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je hebt dus ook soms dat je bij anderen klusjes doet of even een praatje gaat maken? Bijvoorbeeld bij 

de buurman. Ja ik ben bijvoorbeeld laatst met m'n buurvrouw uitgeweest. Haha, ja kijk, hier moet ik 

het toch mee doen. Dat heb ook te maken met de zorg om mij heen. .... Maar goed ik mis haar altijd. 

Ik lijk nu ook opgewekt, ik zit in de bus en in de trein, en ik denk dat vrouwtje ken ik, dat vrouwtje 

ken ik, dat vrouwtje ken ik. Ja dat vind ik echt leuk. We waren een daggie weg, en dan krijg je dat 

toch. En lol dat we weer hadden. En dan ben ik de enige die met al het vertrouwen daar is en tussen 

de vrouwen is, en dan heb ik gelachen, maar toch mis ik mijn vrouwtje. Maar dan ik je dag toch wel 

fantastisch, want dan hebben we toch lol samen. Ja dat vind ik mooi. En heb je ook wel eens dat je 

andere ouderen om je heen ziet en dat je denkt uh ga ook mee iets doen? Ja soms, maar ik heb me 

daar hier in de buurt ook wel voor ingezet, dat ik probeer mensen probeer mee te nemen. Hier 

bijvoorbeeld aan de overkant, zij heb net d'r vader weggebracht, en moet gewoon mee naar buiten, 

dus dan doe ik dat.  

En u woont ook altijd al in dit huis? Ja wel aan de Amstel. En nu heb ik de benedenwoning, Dit is een 

nieuwbouw, maar hier heb ik alles en dit is ook mooi. Ok, en je hebt hierboven ook een woning? Ja, 

maar nu gebruik ik alleen beneden, dat was toen de kinderen hier nog woonden. En soms komen de 

kleinkinderen hier ook , dan kunnen zij daar heen.  

Ja, je hebt al heel veel verteld, eens kijken bij de vragen. Je hebt je het dus eigenlijk heel erg druk met 

al je activiteiten en contacten. Ja dat is zoals ik dat zie. Je bent ook nooit te oud denk ik. Kom je nog 

veel bij CTO? Ja, nog altijd, heel veel, ik was er gisterenavond nog! Maar dus niet meer betrokken bij 

de voetballers? Nee nee dat niet, ik kom er gewoon even kijken en buurten. Ik ben ook gestopt met 

het tweede team, dat heb ik heel lang gedaan, maar nee nee.. Tsja ik loop er al vanaf '72, dus dat is 

wel mooi op een gegeven moment. En uhm, uhm, bent u veel bij de kerk? En heeft u daar veel steun 

aan? Ja ik ging altijd veel naar de kerk, en nog steeds ga ik graag, je ziet het, ik vind het nog steeds 

belangrijk.  Ja en de kerk is ook iets sociaals. Ja ik ga ook goed om met alle mensen van de kerk, wat 

zal ik zeggen, mijn vrienden? Nou ja wel goeie kennissen. En het liefst blijf ik alles doen. Ja en nooit 

dat je denkt? Nou het is wel even mooi geweest? Nou nee, eigenlijk gaat het altijd. Soms ga ik hier in 

deze stoel zitten aan het einde van de dag, en dan is het drie tellen en dan ben ik weg *snurk snurk*. 

En het stukje in de Nestor waarin ik mijn oproepje had geschreven. Dat lees je zelf niet toch? Nee 

klopt, dat was van een vriendin, maar ik lees wel soms wat bladen die zij over heeft. En zo krijg ik ook 

weer blaadjes van andere vrouwen. Ja weet je ik heb best veel vriendinnen. Het is uiteindelijk toch 

zo, met zn tweeën is leuker dan alleen. Ja zo is het leven, je kan dan praten. Aan het einde van de 

dag, he hoe is je dag gegaan? Je hebt dan gespreksstof en gaat toch praten over verschillende 

dingen. Maarja, ik weet het niet, van één vriendin, die had een vriend en die ging op haar 87ste nog 
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samenwonen. Ja dat is mooi toch dat dat gewoon kan? Ja, ik vind het wel normaal, ik ben wel oud, 

maar voel me niet oud, alles kan nog.  

Ja, als je zelf nog dingen hebt om te vertellen moet je het nog maar zeggen hoor. Maar ik moet even 

wat zoeken in de vragenlijst, je hebt al zoveel verteld! Ja, ik vertel wel hoor. Daarom heb ik je ook 

gebeld. Ja, dat ik eigenlijk al een beetje gevraagd. Maar je bent .. jaar je vrouw verloren, en daarna 

nog je vriedin. Hoe heb je dit omgedraaid tot dit allemaal, wat je nu doet? Ik heb altijd de dag 

geplukt. Ja wat moet je anders dan. Ja en daar leef ik dan nog heel makkelijk in, ja en ik ben dus heel 

gelukkig met m'n kinderen, mijn gezin, met mijn kleinkinderen. En dat is het. Dat is het 

allerbelangrijkst. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen zijn het belangrijkst, en ik ben dan ook heel blij 

dat ik kleinkinderen heb. Zij houden mij jong en gelukkig. Dat zij naar mij toe komen, en blij zijn om 

mij te zien. Ja dat is toch leuk hoor. En ik heb natuurlijk, wat er misschien mee te maken gehad heb, 

maar ik ben bij mijn grootouders grootgebracht. En daar heb ik zoveel liefde gehad. Echt, mijn oma, 

ik ben grootgebracht door haar, ik zie haar gezicht ook nog voor me, die liefde dat straalt van haar af. 

Ik zie het zo nog voor me. Mijn opa ook, zoveel blijdschap. Mijn grootmoeder daar heb ik gewoon 

echt veel aangehad, die was ook zo lief, zo lief, dat maakt als kind toch ook echt veel indruk. Dat was 

zo een mooie vrouw.  

Ja nu heb ik nog een mooi verhaal. Ja ik moet je toch nog wat vertellen. Ik zit thuis, bij mij oma. En ik 

zij zat haar keel te schrapen, aan tafel *achum achum* En ik zei tegen haar, wat heb je nou? Wat is er 

nou oma? Nou, en toen zeii ze: de kinderen komen niet met de ooievaar. Hahaha, ik moest lachen. 

70 jaar he! 70! En ik zeg, hoe dan?? En zij weer kuchen, en ik moest lachen. Zo mooi, een vrouw van 

over de 70 jaar die haar kleinzoon gaat voorbereiden op het grote leven.  Ja, haha, wat een mooi 

verhaal. Ja, dit doet me ook goed om dit weer te vertellen, en zoals ik al zei echt vanuit goedheid. 

Ja dat zou ook wel kunnen, dat je daar je liefde van heb meegekregen. En ik heb op mijn beurt weer 

deze liefde weer doorgegeven. Ja en het zijn de kleine dingen die je bij blijven, maar nu ik het zo 

bekijk is het inderdaad misschien weer door geef, in andere kleine momenten. 

Het vooral bijzonder inderdaad, ja het is bijzonder, ja zeker. En dan zijn het inderdaad dus kleine 

dingen, korte momenten, wat je dan bij blijft. Ja zo gaat dat denk ik gewoon. Heb jij nog vragen? Nou 

nee, dit was het denk ik wel een beetje zo. Ik had vooral vragen over wat je doet, waar je mee bezig 

bent, welke contacten je hebt. Ja ik heb bijvoorbeeld ook heel veel contact met mijn schoonmoeder, 

dat is gewoon als een moeder voor me. Ze is voor me op goeden en vooral ook op slechte 

momenten. En ik heb natuurlijk mijn kinderen, daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben er dus ook 

altijd voor hen. Bijvoorbeeld twee weken voordat de school begon, was zij ziek. Zover zijn het ook 

mijn kinderen bijna, dus of ik ze naar school kan brengen. Ik heb nog veel contact ook met de familie 
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van mijn vrouw. Ja dat is ook leuk toch, wij kregen verkering, ik was 16 dus, en ik ben meteen in de 

familie opgenomen als extra kind, dus dat is ook fijn om daar nog steeds veel contact mee te krijgen.  

Ja, leuk om dit allemaal te horen, ik zet deze even uit nu. En misschien praten we nog even verder, 

maar dit was wat ik dan voor mijn studie zal gebruiken. Dat is helemaal goed. 
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RESPONDENT 3 

Respondent 3 is 79 jaar oud. Hij woont alleen in een ruime 2-onder-1-kap woning aan een mooie laan 

in Zeist. Wanneer ik bij hem binnen kom zie ik dat hij mijn komst goed heeft voorbereid. De koffie 

koekjes en stoelen staan al klaar. Ook heeft hij zelf een notitieblok klaar liggen waar hij al een aantal 

aantekeningen op heeft gemaakt. Zijn huis ziet er verzorgd uit. Er hangen weinig foto’s aan de muren, 

maar er staan wel veel beeldjes en prullaria in de kasten en op de schoorsteenmantel. Een groot deel 

daarvan zijn Maria-beeldjes en kruisjes. In het gesprek met meneer blijkt dat hij sinds 2 jaar 

weduwenaar is. Sindsdien woont hij alleen in het huis waar hij daarvoor bijna 55 jaar met zijn vrouw 

heeft gewoond. Meneer heeft geen kinderen.  

Deze leg ik hier weg, dus het staat nu aan, maar alleen ik luister hier naar hoor, dus het wordt 

nergens anders voor gebruikt. Ik kan alleen niet alles wat gezegd wordt onthouden, vandaar. Nou ik 

ook niet hoor, dus geen probleem. 

Ik had vroeger een baas in Leiden, en dan belde hij op en moest ie wat weten, en dan had ik zes 

kasten vol met informatie en dan kon ik precies vertellen in welke kast en welke map en welk schap 

en ook waar in die map waar hij moest zoeken. In het midden aan het end of vooraan. En dan kon ik 

van hieruit vertellen wat er in Leiden in de kast stond. Nou dat is knap, dat lukt mij niet hoor. Wat 

lukt je niet? Nou gewoon, dat allemaal onthouden. Haha, dat is ook niet nodig. Maar dat is bij 

aangeboren. Nou ja, als ik vroeger een boek las dan wist ik ongeveer hoe dat hele boek er uit zag. Na 

één keer. Ja? Na één keer? Ja en dat was vaak met cursussen ook. Ik ging cursussen volgen, en 

hoefde ik niet in de eerste klas te beginnen, maar dan kon ik gelijk naar de tweede. En uhm en 

waarom ja dat wist ik ook niet. Maar dan las je dat boek en dat wis je dat hele boek en dan kon ik 

alles goed terug vinden. Ik kon dat vrij makkelijk allemaal onthouden waar wat stond. Dat is knap, ja 

dat vind ik wel. Ja, nouja, je staat er niet zo bij stil. Het is heel gewoon? Ja het is aangeboren, om wat 

voor reden dan ook. Ja en je gebruikt dat gewoon, ja je hoeft minder te studeren. Als het zo lukt, ja 

dan gaat dat makkelijk.  

Uhm ja, ik ga bij mensen langs om te praten over hoe het is om ouder te worden en welke dingen wel 

en niet gaan. Ik doe dat voor de KBO, de ouderenbond, waar ook de Nestor van is. Want u had het 

oproepje in de Nestor gezien toch? Zij willen graag ouderen ondersteunen waar dat nodig is. Dus 

zelfs de KBO doet het niet goed. Nee want als mensen van 60 moeten gaan beoordelen of de KBO 

het goed doet, dan klopt er iets niet. Want dan moet je ook mensen van 80 aannemen en ook 

mensen van 50. Anders dan heb je geen goeie... Ja anders krijg je net zo iets als de ANBO, die zijn in 

ledenaantal teruggezakt naar de 50.000, van 200.000 niemand wil weer bij de ANBO lid zijn. Ja dat is 

echt een ramp. Ja, jeetje... U bent lid van de KBO? Ja, ja. Ja we hadden ook wel met de ANBO te 
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maken, omdat we vaak in SBO verband werkte in Zwolle als in Utrecht als in Gelderland en dan had je 

ook een heleboel collega's die waren ANBO lid, zoals andere weer KBO lid. Niet dat dat iets uitmaakt 

want we waren gewoon één kliek. Dus ja, zo werkte dat gewoon. Zo werkt dat met ja... Ja de ANBO 

moest zonodig naar de FNV toe en toen moesten ze daar weer uit en toen moesten ze weer apart en 

toen moesten ze alles weer centraal doen. En toen liepen er plots 60 of 70 duizend leden weg en nu 

afgelopen week stond er weer in de krant dat er nog minder leden waren. Tsja, zo blijft er inderdaad 

maar weinig meer over. Nee, nou ja zo gaat het wel met het lidmaatschap bij meer verenigingen.  Ja 

het vereningsleven wordt steeds minder. Ja, niemand wil in het bestuur zitten. Niemand wil de 

verantwoording hebben. Of ze moeten zwaar betaald worden. En dan kom je bij clubs terecht als PSV 

en Ajax, of Twente. Nee, ja zo ligt het allemaal wel. En als het niet betaald wordt ja dan zijn ze ook 

niet geïnteresseerd meer. Nee, dan willen ze inderdaad niet meer. Dat merk je heel veel 

tegenwoordig inderdaad, vooral binnen de sportverenigingen. Ja vooral bij de sport. En bepaalde 

verenigingen die zie je leeglopen. Dat komt vooral door de Turken en Marokkanen. Bijvoorbeeld de 

gildezang vereniging, ja daar komen geen Turken of Marokkanen hoor. Echt niet. Dus dat hele 

integratie proces wat nodig is voor zowel jong als oud gebeurd helemaal niet. En als je dan hier al ziet 

dat die stomme Turken nog achter die vent aanlopen daar in Turkije, dan moeten ze daar heen gaan, 

niet hier heen. Als je wilt integreren dan moet je je integreren hier in de maatschappij, niet daar. En 

dat geldt voor Marokkanen eigenlijk precies hetzelfde. Ja je ziet dat zeker in bijvoorbeeld de 

verenigingen, op scholen gaat het soms nog goed. Nouja iedereen heeft ook zijn eigen school, dat zie 

je hier komen de kinderen uit Barneveld.  Ja? Ja een blanke school, dan komen ze hierheen. En 

Turken en Marokkanen komen naar de katholieke school hier. Is dat hier in Zeist nog een katholieke 

school?  Ja.  Is dat altijd al zo geweest? Nee vroeger had je dat nog niet. Ik weet nog dat mn 

grootvader ooit zei tegen de pastoor dat ie de pest kon krijgen, die was al voor zijn tijd ver vooruit, 

want zijn kinderen, dat was dus mijn moeder onder andere, en haar broer en zus. Die zaten op school 

in een katholieke gemeenschap en dat waren geen katholieke scholen. Gewoon een algemene 

school, en dan moesten die kinderen voor de godsdienst les naar de kerk. Dus dan praat je nog 

amper over uhm 20 jaar geleden. En dat gold voor protestante kinderen idem dito. Dus die gingen 

allemaal naar dezelfde school? Ja en alleen voor de godsdienstlessen gingen ze naar de pastoor of de 

dominee. Dus wat dat betreft is het allemaal niet zo anders.  

Ok, en u komt dus uit Westerveld? En wanneer bent u in Zeist gaan wonen? Uhm, 1960.  Ok, dat is al 

een poos. Ja. En hier hebt u eigenlijk altijd met uw vrouw gewoond?  Ja, geen kinderen, geen 

kleinkinderen.  En veel gewerkt?  Ik heb gewerkt ja. Ja wat u net al vertelde. Uiteindelijk zo een 

beetje de bouwdirecteur bij een grote nieuwbouw en verbouw fabriek. Daarvoor was ik een tijdje de 

technisch hoofdambtenaar van de bouw in Leiden. En altijd een eigen bedrijf. En ik kwam van de 
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Technische Radboud. En heb ik voor mijn eigen bedrijf gewerkt en zo kwam ik via het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis terecht. Dat deed ik gewoon vanuit mijn eigen bedrijf. Ja kijken of het financieel 

binnen de perken bleef. En in Leiden maakte ik grote contracten met de aannemers en de 

architecten. Die sloot ik. 

Ok, wat leuk. En heeft u tot uw..? Mijn 62ste, 63ste gedaan. Nu ben ik 79. En daarvoor heb ik bij 

aannemers gewerkt. En op den duur bij verschillende bouwbedrijfs. Of ze nog bestaan weet ik niet. 

Maar ik lag altijd in de kling. Ja? Ja doordat je altijd voorop liep in alles en nog wat. En dan had je ook 

altijd andere ideeën. Dat was vroeg thuis al hoor. Toen ik drie jaar wilde ik al niet meer bij mijn 

moeder aan de hand lopen. Nee want dat vond ik maar niks. Ja en er zijn nog foto's van, een 

eigenwijs rotjong loopt alleen en z'n moeder loop ernaast. Dus... Ja, maar dat is later.. Ja en met drie 

jaar zat ik al op school, dat was thuis niet meer aan te houden. Ja en ik was maar de enigste hoor, 

want die andere gingen allemaal later. Ja... Met drie jaar zat ik al op school. Mijn grootmoeder kon 

me niet baar, en mijn moeder kon me niet baas. Dus ging ik maar naar school toe. En daar lukte het 

wel? Oh, dat weet ik niet. Ik hield natuurlijk altijd kattekwaad uit. Dat was altijd zo. Heel mijn leven. 

Ook zo bij die aannemer. Maar om nou te zeggen we gaan zo een kraan neerzetten. Dan zei ik nee 

dat doen we niet, die is veel beter. En die bedrijfsleider die dacht dan nou die heb er verstand van en 

toen waren we verkocht.  Ja dus het werkte wel! Ja.. Het werkte ook een keer zo... Ik weet niet of je 

verstand van de bouw hebt? Maar we hebben ook vlechters in dienst. Van die betonijzervlechten. En 

die ijzervlechters hebben altijd een ander bedrijf en op een gegeven moment wilde ik mijn 

ijzervlechters in dienst. En toen had ik later 26 ijzervlechters in dienst. Dus ja dat was helemaal tegen 

het absurde been. Maar alleen die uitvoerders die vonden dat prachtig! Dat was gouden gouden 

bussiness verdiend. Voor die ijzervlechters, maar ook voor die uitvoerders. En ik was de veroorzaker. 

Dus ik had de schor dat ze allemaal kwamen. Dus ja wat dat betreft, altijd helemaal dwars. Je kent ze 

wel op je werk, die persoon die altijd dwars ligt. Ja dat was ik dus. Ja en dan kreeg ik op m'n 

sodemieter want dan was er dit en dat. En dan bla bla bla. En dan later mocht er financieel een drie 

maanden rapport opgemaakt worden. En dan zag het er toch wel goed uit. En dan na een half jaar 

kwam die opzichter mij opzoeken op de bouw en dan kwam ie even z'n excuus aanbieden. Dat deed 

ie ook nog. Ja zo ging het wel, en ik vond het al knap dat ie het kon. Om tegen een werknemer excuus 

aan te bieden. Nee nee.. Nee dat hoor je niet vaak. Nee klopt, maar ik maakte het verschillende 

keren mee.  Maar dat is dus eigenlijk altijd zo gebleven. Dat eigenwijze? Ja dat zit in me en dat is nog 

zo. Verdomme nog, ik doe het nog, met de pensioenfondsen om daar achter aan te lopen. Ja ze 

zeggen dat ze het verkeerd belegt hebben. Ik heb ook geld belegt en ik heb 30% winst, in diezelfde 

tijd dat zij zeggen dat ze verlies hebben. Ja dan wordt ik belazerd. Dat kan niet. Want ze beleggen bij 

dezelfde fondsen waar ik ook beleg. Er zit iets scheef, ergens.  En wat bedoeld u, bent u daar nu heel 
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veel mee bezig? Ja, bij de KBO. Ja samen maken wij ons sterker. Maar het is godgeklaag dat het zo 

moet. Er zijn afspraken gemaakt en je moet je afspraken nakomen. Dus die 30 miljard terug die ze uit 

het pensioenfonds gestolen hebben. Kok en Lubbers. Ja die hebben 30 miljard eruit gehaald. Dat 

moet allemaal weer terug? Ja dat zou je wel zeggen ja. Ja dat is bij meer pensioenfondsen hoor, waar 

er een hoop rotzooi is. Ik ben er niet helemaal van op de hoogte... Nee, ja daarbij komt dan, die 

zitten dan zogenaamd allemaal in de EGB. En die mister Dragi, heeft alles zeg maar allemaal rente vrij 

gemaakt. Dat is niet om de landen hier te helpen, nee dat is om de landen daar te helpen. In het 

zuiden. Waar hij vandaan komt, Italie. Die hebben er wat aan. Griekenland, Spanje, en wij niet. 

Maar daar bent u dus mee bezig binnen de KBO? Ja, je hoort er weinig van... Maar toch we willen er 

toch naar kijken. We willen er ook een rechtszaak van hebben, als het er nog van komt. Want wij 

hebben op een gegeven moment 5% loon ingeleverd, als ambtenaren. Omdat de jongeren aan het 

werk geholpen moesten worden. Nou, maar er is nooit een compensatie voor gekomen, nog geen 

pensioen, nog geen wat dan ook.  Ja, terwijl destijds wel de belofte is gedaan? Toen is er gevraagd of 

we loon in wilden leveren, daar kreeg je vrije dagen voor. En dan konden er meer jongeren aan het 

werk. Alleen er gebeurde niks.  Dus er zou nog steeds iets voor gecompenseerd moeten worden? Ja, 

nou je hebt in ieder geval als je salaris 5% naar beneden gaat, dan gaat ook je pensioen 5% naar 

beneden. En daar wordt je op afgerekend uiteindelijk. En nou heb ik het niet slecht hoor.  Oh, 

gelukkig. Maar het zijn wel principe dingen. Ja ik vind wel als je bepaalde principes afspreekt, dan 

moet je je daar ook aan houden. Dan moet je niet onderweg de zaak gaan oplichten. En wij zijn 

natuurlijk nu als ouderen aan het betalen voor het pensioen van de jongeren. Want de jongeren 

bouwen helaas helemaal geen pensioen op. Die bouwen helemaal niks op, door die stomme Jetta. Ja 

maar als je het goed beschouwd kan het pensioen helemaal niet. Want als je helemaal door zou 

denken, dat zie je dus in Japan gebeuren. Daar uhm, wordt de bevolking ingekrompen. In Japan daar 

hebben ze over 100 jaar geen 140 miljoen Japanners meer maar nog maar 60 miljoen Japanners. 

Daar zijn ze nu al mee bezig he. En als je dat nu allemaal ziet, waar moet dat geld dan allemaal 

vandaan komen he? Je zou het allemaal moeten gaan beleggen. En je ziet dat hier namelijk ook, want 

dan gaat Amerika die gaat weer heel moeilijk doen in alle betrekkingen. En dan op een gegeven 

moment gaan ze het geld van bedrijven die in Nederland gevestigd zijn als je die voldoende laat gaan 

ze ontrekken en dan gaan die Amerikanen weer de halt toeroepen dat je je er niet meer mee mag 

bemoeien. En hoor je die regering erover? Nee helemaal niks. Stelletje zakken. 

En daarin is de KBO ook te slap. Ja, je moet je daar wat harder van laten horen. Ja je moet dat 

gewoon in het nieuws gooien, in de krant, en bam bam bam bam. Als het toch gepubliceerd wordt of 

niet, dat is een tweede. Maar je moet het toch een keer doen. Hoe meer dat je het doet, hoe eerder 

dat het geaccepteerd wordt.  En u houdt het allemaal bij? U leest veel kranten? Kijkt naar het 
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nieuws? Ja, ik moet me er niet teveel aan ergeren.  Ja want hoeveel invloed heb je er zelf op?  Niks. 

Niks. Maar je kunt wel, door het te vertellen, via maatschappelijke organisaties uiteindelijk invloed 

krijgen. En als je dat dan ziet dat je met verkiezingen, dat zo'n PvdA naar nul gaat en zo'n VVD ook 

klappen krijgt maar zo'n D66, ook zo'n achterlijke partij, die loopt overal achteraan. Soms zijn ze het 

eens. Soms zijn ze het niet eens. En als ze het ergens niet mee eens zijn, dan lopen ze er niet mee 

mee. En als ze het eens eens zijn met iets, en ze hebben het vergeten te stemmen, dan gaan ze weer 

de andere kant op. Nou sorry hoor, maar dan heb je toch geen programma! En dan roepen ze tegen 

een andere partij 'je heb geen programma', tegen Wilders. Ja dat klopt wel, maar zelf doen ze het 

ook niet. Net als zo'n dierenpartij, die staat zo plotsklaps dat je het huis moet isoleren anders dan mis 

je allemaal subsidies. Nou ze praten als een stomme idioot! Want dit huis, en die huizen die hiervoor 

gebouwd zijn, die hebben houten vloeren en die houten vloeren die kan je van onder niet isoleren 

want daar moet lucht bij want anders verspocht het hout. Dat is al, altijd al zo geweest. Dus dat kan 

je niet isoleren. Dus dan kan je nu ook niet gillen dat je die huizen moet isoleren om de WZO daarop 

aan te passen. Nou sorry hoor, maar waar heb je het over. En een houten vloer, die moet altijd lucht 

hebben omdat anders het hout verrot. Nou ja, dat is gewoon zo, dat is altijd zo geweest. Dus vandaar 

dat er ook altijd gaten in de muur zitten en nu gaan ze dat allemaal afsluiten. Nou wat wil je dan? Dat 

het verrot? Tsja, daar gaat het om. En datzelfde geldt nu met dat isoleren, nou je hebt nu isolatie in 

de spouw van 5 a 6 centimeter. En je hebt ook isolatie van latten, met 3 dubbele ruiten. En als je dat 

vergelijkt met dit of met niks, nou dan kan je niet alles op één poot gooien. Daar zit zoveel tussen. Ja 

zo gaat dat met politiek, met gilt wat en weet niet waar het over gaat. Ja het gaat gewoon om 

schreeuwen. Maar je kan er niet veel aan doen, want je hebt van die partijen; ze lopen allemaal mee. 

En als je dan niet mee wil lopen dan moet je Geert Wilders stemmen. Nou dat wil je dus ook niet 

want die heb ook geen programma. En wat moet je dan? CDA? Meneer Buma? Dus ja ik weet ook 

niet waar je vandaag komt, maar dat is een... Hoe noemde ze dat vroeger? Van die gereformeerden? 

Nou die bewaarden het allemaal achter de elleboog. Dat uh is nog altijd zo. Zeker hier in Zeist. En 

Driebergen. En Rijsenburgt, dat zijn katholieken. En Driebergen zijn allemaal protestanten. En ik heb 

kennissen in Scherpenzeel. Hij en zij, beste mensen, ik kan er goed mee overweg. Ze gaan zelfs in de 

katholieke kerk een kaarsje voor me opsteken. Zelfs daar hebben we nooit problemen over. Ook niet 

over God of wat dan ook. En we groeten elkaar altijd, maar die mogen niet in de ene kerk komen in 

Scherpenzeel. Daar zijn ze te modern voor. Ja en ook zo met een Moslim, daar kan je niet mee 

praten. Ik heb ook een Moslim hier in de buurt gehad, die zei mijn oma in Marokko is moderner dan 

mijn vader hier. Dat moet toch niet kunnen? Ja en dat is met de Turken ook zo.  

- meneer gaat even naar het toilet -  
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Ik vind dat nog steeds zo stom. Er zijn nog steeds twee KBO's. De ene is in Brabant lid, en de ander 

ben ik. En we betalen hetzelfde. Mijn familie is allemaal lid van de KBO Brabant. En die praten 

hetzelfde als ik. Ja ik hoorden ook dat er plannen zijn dat het samen komt. Maar ik zie er toch niet 

veel van komen. Maar nou ja, vroeger hebben we bij elkaar op school gezeten en waarom 

Brabanders anders zijn. Brabanders zijn anders, Limburgers zijn het leukste volk. Zoals ze dat 

noemen. Gelderland, een afspraak is een afspraak. Ja. En in Friesland zijn ze meer katholiek als in 

Brabant. Noord-Holland wonen ook vrij veel katholieken. Vooral op het platteland, dat is vooral 

katholiek. Steden zijn over het algemeen protestant. En al die boerendorpen zijn allemaal katholiek.  

En in de steden zie je sowieso het geloof afnemen? Dat weet je niet... als ik af en toe die jongeren 

daarzo zie, hoe die daar bij elkaar komen. Zoveel jongeren die daar naar toe gaan. Die zie ik niet in de 

kerk, maar die gaan wel daarheen. Ja, nou ja, ondermaats gebeurd er natuurlijk toch wel het een en 

ander. Ook onder jongeren. Als je ziet dat er zoveel naar Krakau gaan. Vanuit de hele wereld. Nou 

dan moet daar toch iets groeien. Dan zie je dat het kan. Ja ze zijn er wel inderdaad. 

Mag ik je nog iets vragen over ouder worden?  Ja natuurlijk. Je mag altijd alles vragen. Ik ben, 

althans, mijn vrouw en ik waren altijd open over alles, naar iedereen toe. Ja, en als we geen 

antwoord willen geven, dan zeggen we daar geven we geen antwoord op. Haha. 

Het probleem is, tenminste wat ik hier in Zeist ondervind, ik ben toch docent ouderadviseur, ik heb 

twaalf jaar meegelopen als docent ouderadviseur in Gelderland. Ik word bij de Gelderse KBO 

regelmatig uitgenodigd, bij de provinciale KBO laat ik het zo stellen. Provincie Utrecht heb ik 

geprobeerd dezelfde cursus op poten te zetten. Doordat ik in Sicilie kwam is dat uiteindelijk mislukt. 

Een paar cursussen, een stuk of zes heb ik gedaan, waar iedereen wel het een en ander aan had... 

Maar je krijgt vanuit de Utrechtse KBO weinig steun. En van de plaatselijke KBO al helemaal niet. Nee 

terwijl ze toch weten dat ik docent ouderadviseur bent. Dat ik dat toch aangegeven heb dat ik daar 

wel wat in wil doen. Maar ik wil niet met bepaalde figuren werken. Er loopt er eentje rond, eentje 

van de belasting, die is lid van de ANBO, die is lid van de KBO en die is lid van de Cooletie op b. En 

alleen als het een haar niet aanstaat, dan gaat ze naar de ander. Ja klerewijf. Dat is hoe ik dat dan 

noem. Had dan een verhaaltje bij de ANBO, die gaat dan bij de KBO ja dit en dat en zus en zo. En die 

deugt niet, maar ze deug gewoon zelf niet ze is lid van alledrie. En bij d'r eigen ANBO bond in 

Leusden, waar ze lid van zijt, daar hoefde niet meer te komen. Daar worden ze uitgekotst, zij en d'r 

man ook. Dat hebben ze zelf verteld hoor, ik weet het zelf ook verder niet. En dat vind ik dan, vooral 

in Zeist, als je dan weet dat je ouderadviseur bent, en weet dat je inzetbaar bent. Dat dat niet 

gebeurd. Ze blijven gewoon allemaal in hun eigen kringetje zitten. Ze gaan niet buiten hun kringetje.  
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Ja het zou wel beter kunnen. Zeker als je weet dat je bijvoorbeeld in een werkgroep en dat je zelf in 

de clusters heb mee helpen opbouwen, van wat die club eigenlijk is. En dat ook die clusters dan ook 

gebruikt worden om de club te laten draaien. Dat is dan toch zonde dat een andere groep van de 

KBO daar dan niks mee doet. Ook de provincie heb ik toendertijd mee helpen opzetten. En dat is ook 

gelukt. Maar ja als ze geen geld krijgen dan kan ik daar ook niks aan doen. Maar goed, dan ligt alles 

verder stil en dan wordt er ook geen actie ondernemen. Dan stijgt het zo'n voorzitter ook weer naar 

z'n bol en lukt het dan niet om de zaak bij elkaar te houden. Daar zou je dan toch vanuit moeten gaan 

dat je dan een keer uitgenodigd zou worden. Maar ik wordt zowel in Gelderland niet uitgenodigd als 

in Utrecht niet uitgenodigd. Nou woont mijn meeste familie wel in Gelderland, daar gaat het niet om. 

Dus ik spreek het dialect natuurlijk ook nog. Als het moet. Ja dat lukt nog wel! Ook weer niet altijd. 

Maar als ik daar ben dan zou ik het kunnen. Maar meeste tijd gebruik ik het niet. Want mijn broers ja 

die wonen ook in Gelderland niet meer. En die spreken ook ABN, en hoe heet dat, de kinderen 

spreken onderhand ook allemaal ABN. Dus ja, dat verwaterd helemaal. Nee dat is in Brabant wel 

anders, daar praten ze over geworren in plaats van geworden, haha. Ja dat is een beetje hetzelfde 

dialect. Ik heb nog lang in Zundert gezeten, maar toen vierden ze nog geen carnaval. Net als in Breda 

en in Tilburg. Daar ook geen carnaval. Nee. Dat was echt Roosendaal, Bergen op Zoom en dan begon 

het in Eindhoven. Eindhoven, Den Bosch, 's Heerenberg, en dan uhm, naar Overijsel. Die hele kant, 

die hele hoek. Carnaval was in Breda niet. Want ze zeggen wel eens in Breda is altijd carnaval is altijd 

carnaval geweest. Nee hoor, dat bestond helemaal niet. In Tilburg was de grote kermis. Ja dat was 

toendertijd ook al zo. Het begon pas echt in Den Bosch. Eindhoven. Dat waren de grote steden. Ook 

in Veldhoven, daar vierde ik het dan wel eens. Ja ik zat in Oorschot in militaire dienst en dan gingen 

we naar Eindhoven ook. In Eindhoven waren meer snollen als in Amsterdam. Ja dat was de plaats. 

Niet alleen voor de Nederlandse militairen maar ook voor de Amerikaanse militairen die in Duitsland 

gelegerd waren. Ja dan was Eindhoven de uitgaansplaats. Niet zo dicht bij de kazerne. Maar ik weet 

niet hoe het tegenwoordig is hoor. Misschien meer in Amsterdam? Geen idee, ik kom nooit in 

Amsterdam. Ik kom zelfs nooit in Utrecht. Gewoon in Zeist. 

Wat doet u nu allemaal? Nu? Mijn boodschappen, ik doe mijn eten koken voor mezelf. Een potje. 

Eens in de week komt mijn schoonzuster een beetje stofzuigen. Soms komt mijn zuster met haar 

vriend en dan gaan we eten. Af en toe komt er een neefje of een nichtje. En soms heb ik een nichtje, 

die komt dan een paar weken uit Australie over. En vorige week was er een achter achterneefje bij 

zijn broertje op bezoek. Want een van de kleinkinderen van mijn broer is terug naar Nederland 

gekomen. Is getrouwd hier, met een Brabantse vrouw. En zijn broertje kwam op visite. Dus ja daar 

moet je wel bij zijn. Af en toe ga ik naar een vriend van me toe in Westervoort. En kennissen in 

Scherpenzeel. Of mensen hier in de laan, de buurman komt langs of... En anders drink ik een glaasje 
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wijn ofzo. En voor de verder rest, ja, je wil dingen doen, maar je kan niet meer. Ik kan slecht lopen. Ik 

ben kortademig. Dus dan word je al beperkt in een aantal dingen. En ja oud worden is wel mooi, 

maar oud zijn is niet leuk. Nee. Maar nou heb ik financieel geen problemen. Ik kan de auto pakken en 

dan ga ik weg, en dan ga ik af en toe lekker weg. Je moet veel letten op je suiker. En je moet 

bloedprikken om de twee weken. Dan komt er weer iemand brieven brengen. Zo heb je toch altijd 

die aanloopjes. En je moet zelf wat vinden, maar ja ik heb dan iemand die doet stervensbegeleiding. 

Die komt eens in de veertien dagen. Ja gewoon ook gezellig praten, verder niet specifiek over de 

dood of zo. En dan komt er eens een neefje of een nichtje. Dan gaan we lekker naar de chinees eten. 

Ja.  

U heeft dus veel contact met de familie? Ja ja, en met de buren. Van de week heeft de buurman nog 

even gebeld. Toen zattie ergens in Kiel en dan zittie op een jacht van een miljard. En dan heeftie een 

GPS volgsysteem, die moet hij daar aanleggen. Ja hij zit er al een jaar op hoor, en iedere keer moet ie 

twee weken weg. En dat jacht is een miljard, in euro's. En dan moet ie iedere keer, dan is hij 14 

dagen bezig. Omdat die 20 verdiepingen hebben ofzo. En nou was hij weer over 14 dagen was hij 

weer klaar zei hij. Hij zei, dan kom ik weer even buurten. Ja ik zei dat is goed, want dacht hij is 

verhuisd. En die andere buurman die komt af en toe even een drankje halen. Of hij komt, en dan 

komt hij even koffie drinken.  Want zijn de mensen die hier in de buurt wonen veel ouderen of 

jongeren? Nou die hier naast is net 70 geworden en die andere is 76. En daarginds daar woont nog 

een vrouwtje, die is 86. En dan heb ik nog een kennis die is 78. En daar was ook nog een kennis die 

was 78, maar die hebben het huis verkocht. Die gaan naar Rotterdam. Want daar wonen d'r 

kinderen. Jezus, je bent 78, en om je dan nog te gaan verplaatsen, om dichtbij je kinderen te gaan 

wonen. Nou, ik zie dat ook niet zo zitten. Ja die kinderen hebben daar hun werk, zo gaat dat. En daar 

Frans, die is 67 geworden. Ja die vroeg laats nog of ik een keer koffie kwam drinken, nou ik heb hem 

niet meer gezien. Hij was nou gepensioneerd zei die. En daar woont er nog eentje die is 68. Ja en d'r 

wonen hier ook, tegenover, Harderwijkers zeg ik altijd. Dan zegtie buurman hier tegenover, nou wat 

bedoel je nou met Harderwijkers? Nou die naast jou wonen zeg ik dan. We hebben ooit kennis 

gemaakt, maar ze doen hun bek niet open. Nee waar ze vandaan komen weet ik niet. Nou wel heel 

vreemd. Daarnaast wonen die, die zijn er vorig jaar komen wonen. Daar is nog één kind geboren, en 

die andere was er al. Ja heel langzaamaan krijg je wat, ja weer wat contacten. Ja en het 

leeftijdsverschil is ook veel te groot. Die knapen zijn 5, 26. En die kinderen, die ene kan amper lopen. 

Nee nou hou ik er ook niet van om op straat te gaan zitten, met die kinderen. Ja en daar verder op 

daar wonen mensen... Maar ja er gaan er ook regelmatig mensen dood. Ja hier verderop in de straat 

was er ook eentje dood, die had de bak buiten gezet. En die was daarna thuis dood. Tsja, de buurt he. 

Kijk ik weet dat die mensen hier wonen en ik weet hoe ze heten en ik weet hoe oud ze zijn maar ik 
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weet niet wat ze mankeren. Ik bedoel uhm, ja, het is van dat soort buurtpreventie. Dan komt dat ding 

af en toe langs en dan proberen ze eens in te breken of dan wordt er een auto in de fik gestoken. Of 

dan wordt er weer dit en dan weer dat. En dan wordt het allemaal rondgebazuind. Dus die 

buurtpreventie is er wel, maar het contact is er niet. Want dat gaat via de telefoon en op een 

gegeven moment komt er een vrouw en die vraagt wat moet ik nou doen met dat ding als ik het niet 

wil doen. Nou ja de stop er uit trekken zei ik. Haha, helemaal verkeerd! Maar ja... En vind u dat 

jammer? Denkt u dat zou leuk zijn als we dat contact wel hadden? Nou, wij zijn nooit zo die mensen 

geweest die heel de buurt platgelopen hebben. Dus uhm, nou ja, ik kan hele verhalen vertellen over 

wat hier gebeurd in de buurt. Bijvoorbeeld die man in de straat had eerst een vrouwtje, die moest 

weg maar die wilde haar sleutel niet geven. Dus moest de politie komen en alle sloten vervangen. En 

toen hadtie weer een ander vrouwtje, daar was dan een kind bij. En toen dat kind hier kwam wonen 

sprak ze alleen maar Italiaans. Want die vader was een Italiaan, en toen op een gegeven moment 

ging ze hier naar school en toen ging ze Nederlands praten. Hij beschouwde het gewoon een beetje 

als een soort stiefdochter. Nou is ze weg, en is er weer een andere. Ergens uit de buurt van Breda. 

Claudia. Brabant. Nou hier tegenover is het nog een mooiere soap. Toen wij hier kwamen wonen 

toen woonde daar een man en een vrouw. Zij liep op krukken. En was altijd in de tuin aan het werk. 

En hij deed niks, hij liep altijd met een verrekijker te kijken. Ja, echt! Op een gegeven moment waren 

ze weg, toen komt er daar een hele lange kerel wonen 220 zoiets. En een klein vrouwtje. Die hebben 

daar een jaar of wat gewoond. Toen komt er een man en een vrouw wonen met drie dochters. 5, 6, 

7, 8, jaar zoiets. Hij was dierenarts en werkte aan de universiteit in Utrecht. En zij, zij was ook drs 

ergens in. Nou op een gegeven moment, die kinderen werden groter en ze gingen een beetje uit 

elkaar die twee. En hij op een gegeven moment werd hij prof. En dat was helemaal tegen het 

verkeerde been aan bij haar. Want ja zij had prof moeten worden. Maar ja hij werd prof. Nou toen 

werd, toen ging op een geven moment werd er gescheiden. Nou ja zij moest de deur uit. En op een 

gegeven moment had ze een verbod om hier nog in de laan te mogen komen. De twee kinderen 

bleven bij pa wonen, en één kind ging bij haar wonen. Nou ja toen waren ze ook al 12, 13 zoiets. En ik 

kwam ze wel eens tegen in de trein. Want ze werkte bij de IBN in Rijswijk en ik werkte toen nog in 

Heemskerk. Ik ging ook met de trein. Ik kwam ze dus wel eens tegen. En toen kwam zij op een 

gegeven moment naar Driebergen station. En toen zei ik tegen d'r je weet toch dat ik met de auto 

komt, je had wel even de laan over kunnen steken dan had je mee kunnen rijden. Ja zei ze, Ben heeft 

me het huis uitgeschopt. Nou, een paar keer de politie geweest. Toen ging ze de gordijnen allemaal 

weghalen, want ze ging in het centrum wonen. Ja en zei de gemeente geef me niet eens een huis. 

Toen zei ik jij verdient veel te veel, je kan zelf een huis kopen. Dus die had een laanverbod hier. En 

ook wel eens een andere daar een mevrouw die daar woonde. Mary. En Mary had altijd een stuk of 8 

broden extra in de vriezer. Want zij ging boodschappen doen en hij ging boodschappen doen. Dan 
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haalden ze allebei een brood. Ja, dus dat soort verhalen. Haha. Daar wonen ergens Helga en Pierre, 

nou niks tegen Helga, niks tegen Pierre. Nou ze kwamen hier wonen. En Helga moest per se in de 

Gaal van Janlaan wonen. Want Pierre had een huis gekocht in Harderwijk. Haha. Zo zo, allerlei 

verhalen.  

Ja ik woon al zo een beetje het langste hier in de laan, en sommige nog ietsje langer. Misschien een 

half jaar langer. Maar ja ook die worden steeds ouder en die kunnen ook steeds minder. En dan ben 

ik intussen ook, je ziet het ook... Ik had pas een begrafenis in Westervoort, mijn zwager was dood. 

Die had zes jaar platgeleden, die kon niks. Maar komen daar van die vrouwen... Ken je me niet meer? 

Nou Joost mag het weet wie het mag zijn. Want je bent daar al 60 jaar weg. En toen je die nog 

kenden waren het jonge meiden. En nou ben ik een oude kerel en zijn dat oude wijven. Ze zijn net zo 

veel veranderd als dat ik veranderd ben. Nou ja ken je me niet meer? Nou ik zou niet weten wie ik er 

bij moet zoeken. Nou ja dat is heel stom.  

Met de auto bent u nog best wel mobiel? Ja ik kan nog alle kanten op. Ja om dat te kunnen doen, 

moet mijn rijbewijs verlengd worden, dus ik kan nu weer vijf jaar vooruit. Ja als ik dat niet zo 

hebben... Ik kan me voorstellen dat bij mensen van mijn leeftijd, of soms jonger of ouder, dat die al 

afgetold zijn. En dat die totaal geen, omdat je nergens heen kunt. Ook vaak financieel slecht zijn. 

Daar heb ik dan geen last van. Dat zie ik ook wel eens gebeuren, dat ze financieel aan het randje 

zitten. Ja dadelijk komt er weer een nichtje uit Australie. Die komt naar haar oom in Utrecht en die 

komt dan vaak ook een paar nachtjes bij mij. Nou ja die ook al 60 en al weduwevrouw, al 3 jaar. En 

die ene zoon woont in Campigna (?) en zij woont in Tasmanie en die andere zoon woont in Utrecht. 

Ja hoe wil je met je kinderen om gaan? Ja... Dan begint het dus echt vroeg al. Zijn bij u de lichamelijke 

dingen van de afgelopen jaren of zijn dat dingen die al langer gelden?  Een jaar of vier geleden moest 

ik plotsklap naar het ziekenhuis. Ging ik daar om 4 uur heen, om 6 uur had ik onderzoeken en om 9 

uur lag ik op de OK. En de volgende dag om 9 uur lag ik weer op de OK. En toen kwam ik op een 

gegeven moment bij de specialist en die zei ook, het was allemaal kantje boord. O, nou ja, dat was er 

ineens... Vorig jaar heb ik nog een onderzoek gehad in het St. Antonius. M'n hart was goed, m'n 

longen waren goed. Alleen die kortademigheid was niet goed. En wat ze er aan kunnen doen, ja 

helemaal niks. Ja volgens die artsen kan ik wel 90 worden. En die longen ach ja meneer, ja als je dan 

meer kortademig wordt dan hebben we wel van die dingetjes. Dus kom dan maar een keer langs, dan 

hebben we misschien wel wat. Dus ja dan kom je bij de huisarts en dan blijkt dat ze niet al je bloed 

onderzocht hebben in het ziekenhuis en dan blijkt dat je ook nog bloedarmoede hebt erbij. Dat 

zeggen ze dan, in het ziekenhuis, niet. Ja dat is stom. Wat een rampenplan. En ja de KBO, dan gaan ze 

naar het ziekenhuis, dan gaan ze het beoordelen. Maar degene die het ziekenhuis gebouwd heeft die 

halen ze daar niet bij. Ik heb in het Wilhelmina gewerkt, ik heb bij de VU gewerkt, ik heb in hoe heet 
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het, in Deventer gewerkt en ik heb in Nijmegen gewerkt. Tsss... En ik heb nog in het Roesink 

gebouwd, in Enschede, dat is wel het grootste revalidatiecentrum in Nederland. Dus ja dus ik zeg 

tegen iemand die plotsklaps, nou als je dan ziet hoe dat er uit ziet, slecht! Bij het Antonius, 

ziekenhuisbacterie. Hartziektes op alle afdelingen. Net als andere ziekenhuizen. Diakonessen, je werd 

geopereerd en dan moet je weer leren poepen zoals altijd. En dan hebben ze daar heel het bed 

ondergepoept, en nog een keer op weg naar de douche, nou en 's avonds lag het er nog. En dan als je 

dat dan hoe heet dat in de douche zelf de handen niet kwijt kunt omdat daar een vuilnisbak staat 

omdat je daar het scheerapparaat en je handdoek op kwijt kunt, want er hangt ook nergens een 

schappie waar je iets op kunt zetten. Dan denk ik ook, nou sorry hoor mensen daar wordt niet naar 

gekeken bij de beoordeling van de KBO. Dat moeten ze echt wel iemand weten die echt verstand 

heeft ervan. Nou deze onderwerpen daar hebben ze dus geen verstand van. Ja dat weten ze dus niet. 

En ik heb ze dat al een keer doorgegeven. Nou het blijkt dat als je niet in Den Bosch woont nou dan 

ben je afgebrand.  

In principe kan er veel gewonnen worden. En dat gaat niet alleen om mij alleen, er zijn nog een heel 

aantal andere mensen die een bepaalde kennis hebben en die best wel wat kunnen doen. Ik kan best 

wel naar een of ander ziekenhuis om dat te beoordelen. Al doe ik er een dag over, dat maakt toch 

niet uit? Ja de kennis is er wel maar het wordt niet gebruikt. En dat geldt voor de afdelingen nog 

erger. Nou ja dat is... Ik was een keer bij de provincie in Utrecht en daar ging de voorzitter van de 

vereniging van Houten, die ging dood. Dus daar gingen afgevaardigden naar toe, bla bla bla. Een 

maand later ging de secretaris dood, van diezelfde afdeling. Ze konden nooit iemand krijgen voor het 

bestuur zeiden ze. Toen die twee dood waren stonden er acht. Dus dat gaf mij dus een geval van 

hallo hoe kan dat nou? Hoezo staan er, als die twee dood zijn, ineens acht? Als je hier naar de Meren 

gaat, die hebben een oud hoofd onderwijs, die is voorzitter van de KBO, en die zegt jij moet lid 

worden, jij moet lid worden, jij moet lid worden. En die blijft baas. Die is al 25 jaar voorzitter. En dan 

denk ik, ja hallo dat kan toch helemaal niet? Ja, het is niet zo dat iemand goed is of iemand slecht. 

Daar praat ik helemaal niet over. Maar alleen het idee al! En er zijn een hoop mensen die hebben, die 

willen dat helemaal niet dat iemand zo lang voorzitter is. Of secretaris. En officieel kan het eigenlijk 

niet. Dat staat in de reglementen dat het niet kan. Maar het wordt wel gedaan, onder het mom van 

'we kunnen niemand krijgen'. En dat is vaak lastig. En daar loop je als vereniging tegenop. En het blijft 

ook vaak in een bepaald kringetje, van mensen die elkaar kennen. De vereniging is groter dan dat 

kringetje. Alleen het is moeizaam, want ja, ik ben ook voorzitter geweest van Vak Wonen in Zeist. En 

op een gegeven moment loop je daar vast omdat de verhalen die de ronde doen voor normaal 

wonen en voor ouderen wonen stroken niet met elkaar. En dan loop je vast als oudere. Want ja hallo, 

dit dat kan helemaal niet. Maar ja, je zit hier niet voor ouderen wonen, je zit voor Vak Wonen. Op 
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een gegeven moment zei ik toen nou ja dan stop ik er mee. Dit gaat tegen mijn ouderdom in. En voor 

hetzelfde denk ik, ik ben jarenlang voorzitter geweest voor ?, maar dat is opgeheven omdat we geen 

bestuursleden meer konden krijgen. En dan ga je rondvragen bij de gemeente, maar op een gegeven 

moment hef je de vereniging op. Maar ja goed, uhm, als er niemand is die het overneemt en je kan 

geen jongeren krijgen dan valt alles in het niet. En ja dat zie je bij veel verenigingen. Bijvoorbeeld hier 

in Zeist daar had je een mannenkoor. Die mogen blij zijn als ze nog 60 leden hebben. Ja en ze zijn 

allemaal oud. Want de dirigent is ook 80, of wordt 80. Het is ook niet vaak of jongeren er wel bij 

komen, maar het is ook zo dat zo'n man ook maar blijft dirigeren. En die zegt hallo, dit is mijn koor. 

Ja, hallo dat zal best zijn, maar op een gegeven moment moet je toch oprotten. Ik zeg het wel 

allemaal heel zwart wit, maar ja. En daar heb ik weinig invloed op. Op al die verenigingen heb ik 

weinig invloed op. Het zou dus fijn zijn als dat meer wat opener is? Uh, ja, ja, wat is open? Ik ben van 

huis uit katholiek en er was een pastoor en die vertelde je wat je moest doen. Alleen mijn grootvader 

die zei tegen de pastoor dat je kan oprotten. En vroeger mocht je geen kerstboom in huis hebben als 

je katholiek was. En mijn grootvader had al 30 jaar een kerstboom. En dan kwam de pastoor en die 

zei 'kom es, er staat hier wat verkeerd in de kamer' ja zegt mijn grootvader 'dat had ik ook al gedacht, 

maar die kerstboom blijft staan'. Hahaha. En zo was ie toen al tegen de pastoor en dat kon al 

helemaal niet. Ja en hij was recalcitrant. En dat recalcitrante dat zit deels in de familie ook. Ja en zo is 

dat ook met de bisschop, hoe heet ie Herman Woorts? Ik weet niet of je die kent?  Nee die ken ik 

niet. Nou daar ging ik een keer mee naar Rome en toen was ie nog geen bisschop. En toen zei hij, 

moet ik hier ook betalen? En ik zei, jij hebt toch ook een portomonnee? Haha. Dus die betaalde met 

die wijn mee. Ja, toen moest je eigenlijk geen pastoor op kapelaan tegenspreken, maar ja dat was er 

voor mij nooit bij. Toen heb ik ook een kapelaan, die ging altijd zoeken waar die jongens met die 

meiden altijd waren. Toen had ie me een keer ontdekt, ik dacht verrek hoe kan je mij ontdekken 

hoewel het daar zo donker is dat je geen hand bijna voor u ogen kan zien? Dan moet je in die 

struiken gelegen hebben? Nou, en nu ga ik naar u vader en moeder. En ik zei, o? Ja je liep met twee 

meisjes. Ja, dat kan wel twee meisjes, ach. En ik vroeg ben je daar al geweest? Ja op de Hommelse 

markt, daar was het feestweek. Ik zeg, vorige week had ik daar tien meiden achter me aan. Dat 

waren vriendjes en vriendinnetjes van die twee meisjes die jij zal bedoelen maar ik had er wel tien 

alleen als jongen. Nou, hij had het niet meer. Dat, ja, ik vind dat zo stom. Gewoon om het feit dat je 

niet mag tegenspreken. En vroeger was dat natuurlijk nog veel erger.  

Wil je nog eten? Of nog een beetje koffie? Nee hoor, dankjewel. Laten we zo verder gaan. 

Meneer loopt even weg naar de keuken 
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Moet je nog veel vragen?  Ja ik wil wel nog een paar dingen vragen. Over het ouder worden, was u 

een aantal jaren geleden al heel erg bezig met het ouder worden? Wat ga ik doen bijvoorbeeld? Of 

was het meer van dag tot dag leven? Nee, want ik heb nog twaalf jaar mantelzorg gedaan voor mijn 

vrouw. En ja dan wordt je er eigenlijk vanzelf mee geconfronteerd. Want uw vrouw was ziek? Nee. 

Oud. Op. Letterlijk. En ja, daar kan je verder niks aan doen. Het is eenmaal zo. Het heb je met 

mensen. Mijn vader was ook op. En de hond die we hadden, die was op een gegeven moment ook 

op. Dat geldt voor mensen eigenlijk hetzelfde. En ja, je zag ze oud worden en ja, ze kon het niet 

meer. Moeizaam. Dus was dat betreft werd ze er helemaal geconfronteerd. Het hele huis hebben we 

aangepast. Het aanrecht. De slaapkamer. De lift. Weinig drempels. Om naar buiten te kunnen, 

gemakkelijk... De auto verhoogt, een rolstoel, alles heb ik in huis. Een rollator. Dus ja zo konden we 

zo goed mogelijk... Ja ik weet niet wanneer ik het zelf nodig heb. Dus ja ik ben er wel mee bezig 

geweest. En nog. En ik zie het ook met de kennissen die ik heb in de laan en vrienden enzo, dat het 

aftakelingsproces eigenlijk toch bezig is. Dus ja, zo gaat het. Ik kan ook niet veel meer. De 

schoonzuster van mijn vrouwskant is de enigste die ik nog heb, maar die wordt ook stervensdoof en 

die heeft dan het geluk dat er een paar kinderen in de buurt wonen. Maar ook daar gaat het snel 

achteruit. Ja je ziet, het probleem is, je ziet alleen mensen wegvallen er komt niks bij. Ja, als je jong 

bent dan sta je daar niet bij stil. Ik ook niet. Ik wist wel een man van 90 en de vrouw van 80 en die zei 

wel eens, ja voor jullie zijn we allebei oude mensen maar voor mij is het een andere generatie. Ja, als 

je het zo bekijkt is het natuurlijk ook wel zo. En dat hou je toch. Je eigen generatie, als ik zie wat ik 

vroeger op de lagere school had, is meer dan de helft dood. En van de middelbare school is meer dan 

driekwart dood. Nee, d'r blijft maar weinig over. Ja en als je zegt, d'r komt verder niks bij.  

Dat mis je? Nou dat weet ik niet. Kijk als je hierzo zit dan zie je de hele opbreng dat zie je niet, en als 

je in een bejaardenhuis zit dan zie je he die leeft ook nog. Maar daar heb ik op dit moment totaal 

geen behoefte aan. Nou als je kijkt hier er zijn mensen die willen dat als ze 75 zijn en sommige zijn 

90, nou ja als je het zo bekijkt dan heb je nog jaren... En ja, dan is er één directeur waar dan tien 

bejaardenhuizen onder vallen. Wat daar nou voor leuks aan is dat weet ik niet? Volgens mij niks. Dan 

zeggen ze wel dat die bejaardenhuizen dat is iets voor de ouderen, maar laat de ouderen dan zelf de 

directie voeren. Er zijn er genoeg die dat kunnen. Daar wordt nooit aan gedacht. Dan, hoe heet dat, 

ouderen die hebben een functie gehad ooit en er zijn er voldoende die nog zelfs die functie kunnen 

uitoefenen. En dan hoef je geen directeur te hebben van buitenaf. En dat kost ook veel minder. In die 

optiek heb ik nog nooit iemand horen praten. Dat is één van de mogelijkheden. Ik wil niet zeggen dat 

dit de mogelijkheid is, maar als je het niet probeert dan heb je het nooit bij het rechte eind. Dat moet 

je uitzoeken of uit laten zoeken of een keer doen. Gewoon in één of ander verzorging of 

bejaardenhuis. Ja, gewoon proberen met een gekozen bestuur door de bejaarden zelf. En die kun je 
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in dienst nemen, of dan kun je de mensen die daar werken gewoon in dienst nemen, de 

verpleegkundigen, schoonmakers.  

Ik vind het wel een mooie oplossing. Of in elk geval het proberen waard. Ik bedoel de kennis is er, en 

de ervaring. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Ja! Want als ik hier gewoon hier zit te 

zijn dan zie ik er vallen er 10 onder 1 directie. Wat zie je dan? Die directeur moet vier ton hebben. En 

wat zie je? Niks. En wat gebeurd er? Niks. Dat is zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Ik vind dat 

een hele hoop mensen die kunnen, die oud zijn, die hebben een bepaalde functie gehad en die 

hebben verantwoording gehad, die kunnen best een advies geven. Ja en als je, ja daar kun je daar 

dan een aantal regels voor opstellen. En dan kun je ondersteuning vragen van de verpleeggroep. Dan 

kun je in die bestuurslaag, en daar zitten wat part twee verpleegkundigen en misschien moet er wel 

een huisarts bijzitten, vanwege calamiteiten. Maar om nou een arts elke dag in het bestuur te 

hebben zitten, die moet ook opgeroepen kunnen worden. Maar die verpleegkundigen die kunnen 

wel in dat bestuur, want die werken daar. Het is goed om het dichtbij de mensen te houden 

inderdaad. In de ouderenzorg ook. Je zou juist de ervaringen van mensen moeten kunnen inzetten, 

dat is juist waardevol. Ik vind dat je dat vaker kan gebruiken. En zeker van de mensen die net 

gepensioneerd zijn, 7, 68 zoiets. En er zijn ook mensen van mijn leeftijd bij die het goed kunnen. En 

als je dan leest dat er nog één of andere cardioloog is van 94. En zo heb je ook die dokter die in Den 

Bosch woonde, die heeft ook zijn beroep tot zijn 90ste ingevuld. En als je Frits Wolkenstein ziet, dan 

heb je dat ook niet. Ja en uh, Hannie van Leeuwen. Ja, en zo kun je er nog wel een aantal opnoemen. 

En ik vraag echt niet meer een topsalaris hoor. Dus wil je dan kosten besparen, dan moet je eigenlijk 

volgens mij die weg op. En uh, ja, maar wie ben ik? De enige die... Het meest stomme is dat wat ik 

opper, dat dat na jaren uitgevoerd wordt.  Ja dat zou mooi zijn! 

Ja, dat kan je ook bij de KBO neerleggen. Ik bedoel dat hoeft ook niet zo exact te zijn. Je zou 

misschien ooit een werkgroepje moeten hebben die dingen uitzoekt en ja, je moet eigenlijk zo 

bejaarden of verzorgingstehuizen hebben die dat willen doen. En dan iets van verpleegkundigen. De 

echte verpleegkundigen, niet de bejaardenverzorgsters, echte verpleegkundigen die heeft daar dan 

een onderdeel in. Ja, die bestuurders zitten dan in het bejaardenhuis. En of ze met iedereen contact 

hebben, dat is nog maar de vraag. Dat ligt aan de mensen zelf natuurlijk. Ja ze zouden in ieder geval 

met iedereen contact kunnen hebben. Ja de ene wat meer als de ander. Ja verschillende mensen 

erin, de ene is wat makkelijker en de ander wat moeilijker, wat afstandelijker. Ja maar zo heb je toch 

meer inspraak.  

Ja we hebben ooit bij de Haagse Hogeschool een cursus opgezet voor bouwkostenkunde. En daar 

was ik ook één van de aangevers. En op een gegeven moment gingen we kijken waar kunnen we die 
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cursus geven? Toen kwamen we bij diverse dingen uit. Bij het bouwcentrum, maar die wou niet. Dat 

was te duur. En bij hogescholen. En op een gegeven moment hadden we contact met Den Haag en 

toen kwamen we daar in oktober. Nou die zegt, we beginnen in januari, maar we hebben niks! Geen 

docenten, geen stof, en we zijn wel in januari begonnen. Nou we hebben de docenten erbij gezocht, 

degene die leiderschap ging geven, we hebben het leiderschap aan één van de professoren die er bij 

kwam gegeven. Nou en in januari zijn we begonnen.  Ok, wat mooi. Ja dus wat dat betreft heb ik wel 

voor hetere vuren gestaan. Nee, ja, het kan, maar het enigste is je moet je vrij opstellen, in de zin van 

op het moment dat je ergens naar toe gaat moet je voor jezelf een aantal aantekeningen hebben, die 

mag je rustig rondbazuinen. Dat is jouw idee. En op jouw idee kunnen ze gaan schelden, negatief en 

positief. Aanvullen. Niet zeggen mijn idee is dit, want ik denk, maar volgens mij is er nog meer, en 

geef maar jullie commentaar. Want als je niks hebt dan krijg je niks. En als je wat hebt, hebben ze 

altijd commentaar. En van dat commentaar kun je dus gewoon leren van ik ben niet de beste, nee 

met gezamelijk zijn we de beste. Daar mondt het een en ander van uit. Maar ook die negatieve 

kanten moet je bekijken, niet alleen de positieve. Ja, dan ben je ineens een heel stuk verder. Terwijl 

met de KBO gaat het dan op een gegeven moment over bouwen, ja sorry hoor, maar waar hebben 

jullie het over? Maar niemand heeft een rapport over genomen, nou op een gegeven moment heb ik 

het rapport overgenomen en overal vraagtekens bijgezet. En daar kunnen ze 3 tot 6 of 7 maanden 

verder. Ja het is wel vervelend wat je allemaal hebt opgeschreven. Ja als je het niet wil dan moet je 

het weglaten. Maar dan kan je ineens wel weer verder, dat praat wel makkelijker. Maar je moet er 

wel van te voren bij vertellen 'het is niet mijn idee, het is iets wat ik opgezet heb en er kan vanalles 

mee gebeuren, linksom of rechtsom'. Dat is namelijk handigste. Daar kom je verder mee, je moet niet 

van die mensen hebben die zo zwart-wit zijn, daar kom je nergens mee. Dat is alleen maar hemels, 

maar dat bestaat niet. Je moet over alles kunnen praten. Nou weet ik allemaal nog wel, de eerste 

keer toen had ik twee vrouwen op de cursus. Nou dat was me een verademing. Ja, dat had ik nog 

nooit gehad, altijd alleen maar jongens. En, maar die vrouwen die gingen andere dingen vragen. 

Godver, wat moest ik daar nou mee? Ja en op een gegeven moment, die vrouwen, en zeker als het er 

een paar zijn, dat kwekt alleen maar rond. En dan moet je daar toch wel als docent op in kunnen 

spelen. Dat was de eerste keer nog wel lastig. Ja en dan kwamen ze ook nog op een gegeven bij de 

Haagse Hogeschool. Ja en die waren afgestudeerd, die kwamen van Delft af. Ja ik heb ook in Delft, 

hoe heet dat, ik heb geen ir of dr of hoe heet dat, maar ik heb lesgegeven op de universiteit in Delft. 

Ja je wordt dan uitgenodigd als gastdocent. Ja wat dat betreft willen ze in Delft ook mensen die 

kennis hebben. En ik vond het wel knap dat ze dat konden daar.  

Hoe laat moet je weer weg? Ja als je nog vragen hebt kun je me altijd even bellen. Heeft u nog dingen 

die u nog graag wilt zeggen? U heeft heel veel verteld. Het is toch niet dat ik je verveel ergens mee? 
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Want dat leeftijdsverschil... Ik weet niet hoe oud dat je bent? 25, en je verveelt me zeker niet! Ik ben 

juist geïnteresseerd in de verhalen die je te vertellen hebt. Heeft u nog een tip over wat jongeren 

zouden moeten weten over ouder worden? Ja ze moeten al die trottoirs niet zo vol bouwen. Met 

fietsen enerzijds, of met uh, hoe noemen ze dat, hier in Zeist ook. Dan heb je net een pad om te 

lopen en dan hebben ze rechts en links tafeltjes. Ja en dat noemen ze dan terrasjes, maar je kan er 

bijna niet meer doorheen. En als je dan pech heb en de ober komt dan wordt hij nog kwaad ook  hij 

doet dan net of dat stukje stoep van hem is, terwijl het gewoon een stukje trottoir is. Ja dat soort 

dingen, daar erger ik me wel aan. En andere dingen waar jongeren geen benul van hebben. In Zeist 

hebben ze een draaideur in het gemeentehuis, daar kan je met de rolstoel niet doorheen. Als je nou 

even naar het ziekenhuis gekeken hadden dan hadden ze gewoon de draaideur kunnen nemen die in 

het ziekenhuis zit, want daar kun je wel met je rolstoel doorheen. Gewoon een grote draaideur, ja die 

kost dan wel 50 duizend euro meer. Ja dat zal wel, maar dan kun je er in ieder geval wel in. Ja en dat 

soort dingen. En zo heb ik nog wel meer allerlei dingen. Ja voor jou is een stoepje makkelijk, maar 

voor ouderen niet. Op een gegeven moment heb je een heleboel mensen die kunnen met de rollator 

het stoepje niet op meer. Ja en dat is ook weer een kwestie van luisteren naar elkaar? Maar ja men 

luistert er niet naar ook niet naar, ook die architecten niet. Ik heb uh alles uitgezocht, tien jaar nadat 

ik het had uitgezocht belde er één of andere kerel op en hij zegt meneer u hebt dat en dat toen 

uitgezocht. Ja... Hij zegt van wanneer is dat? Ik zeg van '79. Oh en waarom weet ik dat nu pas? Ik zeg 

dat weet niet niet. Dat was in '95. Ja dat vind ik stom. De onderhoudskosten van gebouwen, ja je 

hebt dan onderhoud dat is dan CV, electra, water, belasting. Dan wat kosten aan onderhoud 

omgeving, wat kost ramen wassen, wat kost vloeren wassen, wat kost uh zo'n dat en dat. En dan had 

ik zo wat schema's gemaakt. En dan hadden ze wat hoogwerkers nodig want anders konden ze de 

ramen niet wassen. En dat zie je daarna ook, dat soort gebouwen. Dan moet het glas niet op het 

noorden maar op het zuiden, maar dan is het zomers niet 30 graden als het op het noorden schijnt 

maar 60. En dan kunnen die mensen niet door die glazen gang lopen, want die verbranden bijna. Ja, 

het is zoiets, allerlei van dat soort stommiteiten. Maar nou men wil het niet weten. En dat heb ik ook 

bij universiteit proberen aan te geven, en bij de gemeente, dat ze wel degene die opgeleid worden 

dat ze wel die het werk uit gaan, dat die wel de kosten van het onderhoud bepalen dan degene die 

het maken. Ja dat is ook een hele discussie. Maar het wordt ook wel toegepast. Ik weet niet of je 

Schiphol Oost kent? Dat stalen gebouw met wenkbrauwen? Dat is een gebouw dat staat vol met 

ideeën die ik had. Ja want die wenkbrauwen die zijn zo gemaakt dat het vanuit de regen schoon 

spoelt en dat er geen zonwering nodig is. Dat was een architect die met mij werkte aan het idee. Of 

het allemaal helemaal gelukt is, dat is een tweede, maar het idee was er. Ja ik heb geen idee of je dat 

van Schiphol af kunt zien, het ligt aan de andere kant van Amstelveen. Schiphol is ook helemaal 

verplaatst. Schiphol Oost, dan had je daar de balie daar kon je inchecken. Dat is allemaal weg al. Ik 
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weet niet of er nog helikopters zitten, dat kan. Maar het wordt steeds groter en groter. Lelystad ook. 

Mensen gaan steeds meer vliegen. Nee ik ga niet meer... Ja wel gedaan, ik ben naar Australië vier 

keer geweest. Hoe heet dat via Amerika terug gekomen, via San Fransisco. En we zijn ook een keer in 

Vancouver geweest. En daar hebben we dan weer een rondreis gemaakt. Ja, lol he, we vlogen daar 

naar uh hoe heet dat, Rome. Verder hebben we alles met de trein gedaan. En met de bus. En 

toendertijd had je boot die vaarde van Gutenborg naar Amsterdam. Tegenwoordig gaat ie nog wel 

verder naar IJmuiden maar hij gaat niet meer van Gutenborg af. Hij gaat nog wel ergens van 

Duitsland naar Helsinki. We hebben toen ook een rondritreis gemaakt in Engeland. Dan had je één of 

twee dagen, de ene auto ging zo rond en de andere ging zo rond. En we gingen allemaal op dezelfde 

boot heen en op dezelfde boot terug. En overdag kon je doen, en 's avonds moest je je in een hotel 

melden. En overdag kon je zien dit en dat. Ja was wel heel leuk ja. Maar dat is nu...? Nou ja nu, ik heb 

al zoveel gezien, het is wel mooi geweest. Ik zit hier midden in het bos. Er staan nog vier huizen en 

dan is het bos. Ja dat is... En zelfs de tuin is al een bos.  Ja inderdaad, hartstikke groen. Ik denk dat ik 

heel veel heb aan al uw verhalen.  Ja je zal nog wel meer mensen krijgen. Want ja iedereen heeft zijn 

eigen verhaal toch. En maak je er nog een stukkie van in de Nestor? Ik heb ook een keer in de Nestor 

gestaan, met die lift. Nou dat lezen mensen toch. Fotootje erbij, leuke jonge meid. Moet je doen. 

Bedankt voor het idee, dat is inderdaad best leuk. Dankjewel! 
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RESPONDENT 4 

Respondent 4 is een vrouw en woont in Werkhoven, een dorp wat iets lastiger met het openbaar 

vervoer te bereiken is. Maar ze heeft aan de telefoon zeer duidelijke aanwijzingen gegeven waar ik 

welke bus moet nemen. Het is een zeer warme dag wanneer ik naar haar toe reis. Bij aankomst in 

haar huis heeft ze alles netjes op orde. De tafel waar we samen aan kunnen zitten staat klaar. Met 

een luxe stoel waarop ik plaats kan nemen. Ze heeft netjes het krantenbericht uit de Nestor geknipt 

waar mijn oproep in stond. Ook ligt er een notitie blok klaar met vragen die zij zelf heeft. Ze heeft 

koffie gezet maar we vinden het beide zo warm buiten dat ze voorstelt om maar direct limonade te 

gaan drinken.  

Mevrouw woont in een rijtjeshuis met vrij uitzicht over het platteland. Het huis en de tuin zijn piekfijn 

verzorgd. In de woonkamer ook een bed, ze geeft aan dat het voor haar lastig is om naar boven te 

gaan, vandaar dat ze sinds kort ook een bed beneden heeft staan. Mevrouw is 78 jaar oud en woont 

alleen. Ze heeft één dochter die af en toe langs komt. Verder is ze actief bij de plaatselijke 50+ 

vereniging, en probeert ze veel uitstapjes te ondernemen.  

Ik heb een aantal vragen, maar vind het vooral leuk om verhalen te horen. Dus vertel alles maar wat 

u wil vertellen, en dan kan ik daar denk ik wel eens mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u het 

ervaart om ouder te worden en of u daar heel bewust mee bezig bent.  Ja, ik ben er heel bewust mee 

bezig, want ik kom uit een familie waar ze alleen met de botten zitten. En geen tabletjes en we 

worden allemaal heel oud. En mijn broers en zussen zeggen dus al dat ik 110 wordt. En dat zei mijn 

overleden man dus ook. En aangezien ik helemaal geen tabletjes gebruik en eigenlijk het leven, of 

mijn lichaam gezond is en ik ook nog gezond probeer te leven. Gewoon door iedere dag te wandelen. 

Want dat zei vanmorgen ook de vee arts van mijn huispoes, die zei 'u ziet er nog zo fief uit' en ik zei 

'nou dat lichaam is niet zo hoor'. Uhm, ja, probeer ik daar een gevulde dag agenda te hebben wat ik 

lichamelijk aan kan dan he. Want als ik een grote dag uit ga, vorige week heb ik dus mijn vriendin 

begeleidt, die is blind, maar die had van de blinde instituut een dag en dan moet ze een begeleider 

hebben. Dan hou ik er al rekening mee dat ik een dag van te voren me eigen heel kalm houd. En een 

dag erna. Dus ik ben drie dagen kwijt om één dag uit te gaan. Maar ik ben er bewust mee bezig om 

me attent te houden, om mijn attenne uit te houden, wat is er allemaal te doen. En mijn grenzen heb 

ik inmiddels door al die operaties, heb ik al steeds meer naar binnen gevoegd. Want vroeger zat ik in 

Limburg, nou laat ik zeggen al zes jaar terug. En ik kon toen nog naar Friesland reizen. Dat is gewoon 

al niet meer mogelijk dus ik moet het hier in de dichte Rijnstreek halen, of de Rijnheuvel. Ik kan hoog 

uit met 30 35 kilometer rijden, kletsen want ik heb nog die kaken, en dan moet ik weer terug. En dan 

ben ik gebroken. Ik kan dus ook niet verder. Toen het wat zwak was, toen heb ik mijn broer gevraagd, 
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goh we moeten naar Nieuwegein, wil jij rijden en dan gaan we dus naar mijn zwager toe. Mijn andere 

familie dus. Ik ben er bewust mee bezig om dat in te plannen en om dichtbij me hier me dingetjes te 

zoeken wat ik nog kan en om uhm te plannen dat ik ook een dag rust heb en niet dat ik met een 

chagerijnig gezicht op een feestje zit. Dat ik denk pfff... Nee! Nee beter doe ik het dus een beetje een 

week van te voren plannen, zo ongeveer om de dag. Dat als ik ergens naar toe ga dat ik daar blij kan 

zitten. Ik heb dus vorige week ben ik dus voor het eerst bij die therapeut voor de kaak geweest. En ik 

zit ook nog bij de rugtherapeut. Uh, ja dat gaat goed, maar ik moet een hele hoop handelingen doen 

en bewegingen om die spieren weer op sterkte te krijgen. Dus als ze aan mij vragen 'hoe gaat het?' 

nou dan zeg ik perfect, ik heb een kaaktherapeut en ik heb een rugtherapeut. Maar.... ik ben er zo 

druk mee bezig dat ik twee hobby's achter in die kast heb gestopt. Dus je moet ook afscheid kunnen 

nemen. En daar ben ik inmiddels ook mee bezig. Ik denk, in godsnaam, ik heb, nou ja afscheid, ik heb 

ze ver weg gestopt, misschien dat ik ze van de winter wel weer op kan zoeken, maar er is ook heel 

veel kans dat ze nooit meer voor de dag komen, want die oefeningen die spieren die zijn verrekt, het 

wordt nooit geen 100% want je bent oud. Het lopen moet ik constant bijhouden, want je bent oud. 

Dus uh ja ik ben er bewust mee bezig ja. Ik ben er bewust mee bezig. Mijn ruimte, mijn stukje land is 

kleiner geworden. En u kunt dat wel accepteren nu? Inmiddels wel ja, want ik ben beter als dat ik 

geweest ben. Ik liep met twee stokken en ze wisten niet wat ik had. En dat is onzeker, dat gewoon 

mijn huis helemaal vuil werd en het werd een rommel. En toen ben ik naar de WMO gegaan en daar 

kreeg ik hulp en daar kreeg ik geweldig Wendy 1. Ja dat is Wendy 1, want ik heb ook al Wendy 2. En 

Wendy 1 en die zei na een half jaar, mevrouw * ik durf het haast niet te zeggen maar het was hier 

smerig! En het was een rotzooi. En ik zei ja het was zo. En toen ik geopereerd werd, na een jaar na de 

operatie zag ik het nog geestelijk niet zitten en dat zeg ik gewoon tegen die specialist en die gaf me 

een ergotherapeut. En daar heb ik zes of zeven keer een gesprek mee gehad en die gaf het voorbeeld 

van een bloemetje kopen en toen ging ze eens even opnoemen wat voor een energie dat dat voor 

mij kost, met die rug. Eer dat ik een bloemetje gekocht had. Want dat is niet joh even naar die 

winkel. Nee! Je moet je schoenen aantrekken, je moet je sleutels opzoeken, die ben je natuurlijk 

weer kwijt. Je moet je portemonnee opzoeken. Je moet. Je moet. Je moet. Ze zeg logisch dat jij 

doodmoe ben. En een auto instappen is nog steeds een, dat blijft pijnlijk. Dat kost mij gewoon heel 

veel denkvermogen. Om voorzichtig die auto in te komen om niet mijn rug voor de rest van de dag 

een pijntje te geven. Ik heb vanmorgen die poes dan naar de vee arts gebracht. En daarnaartoe heb 

ik hem dan zelf gedragen, maar die vee arts zei 'ik breng hem wel in de auto'. Ik heb iets gedaan 

waardoor ik een bepaalde plek voel en die gaat wel over. Maar het is altijd rekening houden. Dus ik... 

En toen die ergotherapeut, toen ben ik tot het besef gekomen, ja neem nou de dingen die je het 

liefste wil om dat te gaan doen en laat een hele hoop maar zitten. Dus ik heb gewoon lijstjes gehad, 

deze hele tafel lag zat met lijstjes. Wat is mijn voorkeur? Nou dat is natuurlijk die rug. Dan komen de 
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kleinkinderen. En dan komt het huishouden, ik wou graag in een schoon en opgeruimd huis zitten. Ik 

heb nog steeds hulp hoor, maar waar ik vorig jaar 4 maanden mee heb zitten tobben is dat ik dus 

Wendy nummer 2 had. Want die zorginstanties en een hulp die klikt dan wel dan niet. En m'n 

huishouden zag ik weer vuil worden. En daar kreeg ik toch wel een beetje de kriebels van en werd ik 

verdrietig van. Heeft Wendy 1 het een beetje opgeknapt. En nou heb ik dus weer hulp. Dus ja die 

Wendy 2 dat klikt gewoon, en die doet het misschien wel wat anders maar je moet ook incalculeren, 

want niet iedereen is hetzelfde. En nu kunnen we het samen heel goed vinden en dan begin ik weer 

heel blij te worden. En dan begin ik weer meer gevoel te krijgen, omdat je hersenen helderder 

werken, krijg je er weer een halve hobby bij zal ik maar zo zeggen. En die rug dat blijft nummer 1 en 

dat weet mijn dochter ook heel goed. En dan komen de kleinkinderen, want die zijn nu op vakantie, 

maar ik ben er toch wel een halve dag of een dag mee bezig geweest. Want, heel idioot, ze 

handwerken, die van 12 en die van 9, die van 9 is een jochie, en die wil handwerken en dat is z'n 

derde jaar en oma gaat stramien kopen. En die jongen heeft een voorschilderij'tje. En dat meisje 

zegt, kan ik zelf niet wat tekenen? Ik zeg nou ga je gang maar dus loop maar naar de computer. Maar 

welke kleuren moet je hebben? Ja, ja, hoeveel kleur heb je oma? Nou oma heeft er 20. Nou, dan 

willen ze alle kleuren hebben. Ik denk hoe moet dat grietje heel dat hartje vullen? Dus ik heb 

allemaal kruisjes zitten maken en ben ik dus allemaal blokjes overal al begonnen. Maar ergens ben je 

daar een dag mee bezig omdat je ook niet 100% door kan werken. Maar ik had een, zondag had ik 

twee blije gezichtjes en ze snapten ook nog aardig is, nou dan is mijn dag weer goed. Ja, dan kom ik 

maar niet aan de kranten en dan kom ik maar niet aan de Libelle, omdat die kleinkinderen op de 

tweede plaats staan. Je moet gewoon doelen gaan stellen. Wat wil je? En dat doe ik met de 

therapeut dus ook. Die zegt eigenlijk hoef jij niet op die banden, want het is veelsteveel wat jij doet. 

Jij bent constant moe. Ik ben ook een paar keer overziek geweest. En dan ben ik ziek van moeheid. 

Dat snappen andere mensen dus niet. Jij moet dat wandelen eens laten zitten, want jij loopt thuis 

wel. Want ze weet ondertussen wel dat ik een bezige bij ben. Dan denk ik, ja je heb eigenlijk gelijk. 

Dus ik ben nogal praterig, dus ik leg het ook voor bij de therapeut, ik leg het ook voor bij de huisarts, 

zo van nou zit ik daar mee, hoe moet ik dat oplossen? Alles is niet op te lossen, maar je moet zelf ook 

wat terug nemen.  

En u maakt het wel bespreekbaar en dat vind ik al heel goed om te horen, want dat doet niet 

iedereen. Nee, daar zitten heel veel mensen mee van het niet bespreekbaar maken. Maar ik denk dat 

ze ook, dat is het jammerste, ze denken alleen dat ze zelf ziek zijn. Maar onze leeftijd mankeren ze 

allemaal wat. Want die buurvrouw waar ik het net over had, die denkt dat ik geweldig loop... Ja ik 

loop 10 meter geweldig, en dan moet ik al incalculeren en m'n pas kleiner maken en dan wil ik mijn 

rondje lopen, maar ik sta dan 4 of 5 keer te rusten. En dat is dan de moeheid op de spieren, niet op 
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de longen, echt de moeheid op de spieren. En doordat ze dus niet bepaald willen luisteren of niet in 

willen zien of niet lezen. Uhm... denken ze dat ik alles kan. Maar dat is niet zo! Kijk, en ik, als ik het 

dus tegen mijn vriendin heb, die dan toevallig ook een S-bocht heb, maar dan op een hele andere 

manier, die begrijpt het. En die andere twee, die in de zorg zitten, die begrijpen het ook. Die zijn dus 

zo uit het werksysteem. Die snappen het dat een rug wel zes soorten pijntjes kunnen geven, maar je 

hoef ze niet alle zes te hebben. En ik denk dat dat ook mee speelt... Praten en dan niet klagen, maar 

praten dat je er iets wijzer van wordt. Zo zie ik het dus. Maar je moet zelf ook terug nemen met het 

ouder nemen, want je kan het ook niet, maar je moet terug nemen en je moet keuzes maken. Waar 

voel ik me eigen het fijnste bij? Maar ik weet dat ik nu maar één ding op een dag kan doen, bij mijn 

dagwerkzaamheden en mijn wekelijkse werkzaamheden. Want die heb je en die heb ik ook op een 

rijtje staan hoor. Uhm, dat ik het lijstje nog afloop, van heb ik alles wel gehad? Want ik wil niet 

hebben dat mijn bloemetjes verpieteren want daar zit ik heel de dag naar te kijken. En ik wil hebben 

dat mijn poes geborsteld wordt, want dat is een prachtbeest. Dus dan moet je hem ook mooi houden 

anders heb je hem voor niks die poes. Dat gaat eerst voor en dan komt eigenlijk pas buiten die vier 

muren. En dan ga ik kijken binnen de Werkhovense grens. En dan kijk ik eens goh nou heb ik een 

weekend leeg en is er nu wat te doen? En zomers is dat minder omdat je dan iets meer buiten kan 

lopen. Ik kan dus buiten lopen en ik heb er dus behoefte aan. Maar 's winters kan ik dat minder of is 

dat gevaarlijker, ja en dan zijn die sooses er. En dan ga ik ook van het standpunt uit: ik weet dat het in 

het weekend stil is. Ik weet dat de kinderen hun eigen bezigheden hebben. En trouwens de dat koffie 

drinken dat ik heb ik verplicht bij mijn schoonfamilie moeten doen, pfff... Ik eis het dus niet. Vijf 

dagen kan ik de deur uit en twee dagen werk ik. Dus ik draai de zaken om. En dan hoef ik niemand te 

verplichten van waarom kom je niet koffie drinken? Nou ja ik heb toch maar één kind. En dat 

verplicht ik dan niet eens bij dat ene kind, want zij heb ook een weekend. En de tijd is heel anders. En 

vijf dagen kan ik de deur uit. Als ik dat wil. Je hebt goed alles op een rijtje en... Ja en ik weet dus dat ik 

hier een heel eind kan blijven zitten. Want als ik die verpleeghuizen zie, mijn moeder heb 10 

maanden op bed gelegen dus dat is een prachtig voorbeeld. En ze zeggen dat ik ook precies op mijn 

moeder lijk, met al die botten en ook met het karakter. Dus ik weet op een keer dat ik ook kan liggen. 

En de ander die lacht er om. En ik heb de blokfluit spullen, die gaan niet weg, want liggend kan ik 

blokfluit spelen. Maar borduren zal heel moeilijk worden. En dan kan je zeggen 'onzin, waarom denk 

je d'r aan?', nou ja ik denk er aan. Want ik kan precies de sporen waarschijnlijk gaan volgen. Ze zullen 

iets meer tegenhouden, want mijn moeder heb nooit geen therapie gehad met die drie heupen. 

Maar ik heb van het begin af aan die therapie mogen krijgen. Mijn moeder heb nooit geen hulp 

gehad met de spataders, maar ik heb in het begin heel veel hulp gehad met de spataders. Door 

blijven lopen, door blijven lopen, en daarom loop ik nog. Want ik ben 21 keer aan die spataders 

geholpen en 5 keer geopereerd. Dus als mijn moeder in deze tijd had geleefd dan had ze ook nog 
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gelopen, want dat was ook een doorzetter vrouw. Maar de tijd is anders. Maar mijn toekomst ben ik 

eigenlijk nu aan het inplannen, van als... Dat is allemaal verbrand hout he, maar het kan. En niet 

meer zullen zien, nee dat gaat er niet meer komen.  

Ok, dus je bent er wel echt mee bezig wat later gaat komen? En wat wil ik nog doen? En doelen 

stellen zoals u al zei. Toch?  Wat kan ik doen als ik meer zit? Wat kan ik doen als ik meer lig? Want die 

tv, vooral 's zomers daar hoef ik natuurlijk niet naar te luisteren. Nee, want ik heb met mijn 

schoonzus afgesproken om met z'n tweeën die weet dat, te klaverjassen. Nou is mijn doel natuurlijk 

om met die kleintjes te klaverjassen, maar die oudste van 15 tsja... Maar die van 12 en 9 die zullen 

het nog wel een jaar of drie doen. Als ik een keer een vriendin op visite heb of ik ga naar een 

vriendin. Stok kaarten mee en je bent weer even een uurtje bezig. En in die tijd kan ik babbelen. Ik ga 

het dus eens doen. Het was al drie weken terug besproken, maar ja ik ben ziek geworden. Dan wordt 

het verschuiven. Maar het staat op mijn programma, want dat kan je met z'n tweeëen doen. En dan 

is het voor mij ook fijn, met z'n tweeën is het rustiger in de hersens. Want als je met z'n vieren zit te 

klaverjassen, dan is het veel drukker. Want die drukte moet ik ook niet aan m'n kop hebben. Ik ben er 

duidelijk mee bezig. En waarschijnlijk komt het ook omdat ik al een jaar of tien aan het tobben ben 

dat ik ook al voortijdig een hele hoop dingen niet meer kon. Want het is in 2009 begin 2009 is het al 

begonnen dus het is onderhand al... Maar in '08 en '07 liep ik ook al bij een orthopeed. Toen kon ik al 

niet meer. En dan wordt je al geremd, toen was ik heel verdrietig, van waarom? En ik heb er last 

van... En die eerste heupoperatie in 2009 nou dat was een ellende, want ik kon die therapie niet, en 

achteraf heeft die rug in de klem gezeten. Maar ik werd toen al geremd dat ik niet mee kon doen en 

dan ik zucht 'ik ben zo moe, ik ben zo moe'. Dus soms is dat toch nog eens een voordeel. Want er zijn 

er ook een paar van 84 of 85 die alles kunnen en nou ineens worden ze ziek. Dus, ja, maar ik heb er 

geprobeerd er mee om te gaan. Ik heb geen keuze. Het is in wezen tien jaar terug al begonnen, ik ben 

hier 2004 gaan wonen. En in 2006 ben ik al een keer onverwachts omgekukeld. Dat ik versteld stond 

van waarom val ik? In wezen zat er toen al iets niet goed. Ik draaide te vlug en ik zit er nu nog mee, 

maar nu heb ik er mee leren om gaan. Als ik moet draaien, dat ik altijd wat vast moet houden. Maar 

dat wist ik toen niet. En ben ik 2008 geloof ik begonnen, en in 2009 zat het aan die heup. Dus ik ben 

al heel lang aan het tobben, dat ik moest zeggen, nee ik kan het niet. En om nou te zeggen, nou joh 

'geef me een klap op me harses' of op m'n hoofd. Nee dat wou ik ook niet. Want ik, er zijn dan toch 

nog genoeg dingetjes die ik leuk vind. En ik wou niet weg voor m'n dochter en de kleinkinderen. Er 

zijn genoeg dingen waar ik dankbaar voor moet zijn en er is zo veel, er wordt zoveel georganiseerd. 

En nou bent u ook weer bezig, tuurlijk ik heb dat oproepje gelezen. Nou ja ik kan wel of niet bellen en 

dan kan Leontien bepalen of ze wel of niet wil komen, maar je ben weer bezig. En al is het misschien 

wel een ander helpen, maar je ben zelf toch ook wel dat wat ik zei, nou ik wil wel eens weten waar 
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de ander z'n dagen mee vult. Wat doen die er nog bij? Omdat ik op z'n tijd veel meer een patient 

wordt, een mens die iets meer aan thuis gebonden is omdat mijn afstand rijden ook niet meer ver is. 

Ja dat snap ik ook dat dat voor u ook interessant is, wat er bij andere mensen gebeurd. Ja, ja, wat 

gebeurd er bij andere mensen? Al lees ik dat ook in de Nestor, al komt die hier 4 of 5 maanden later. 

Dat is geen probleem, dit blijft een probleem. Zoals bij de buurvrouw... Ja, zegt ze heel wijs, ik kan 

helemaal naar Dordrecht rijden. Nou zeg ik, dat kan ik niet. Maar je kan toch gaan zitten zegt ze. De 

S-bocht zit op de hoogte van de armen en met die rugoperatie hebben ook mijn armen en benen 

vastgezeten. In het begin waren ze nog één à twee jaar spastisch, laat ik het maar zo zeggen. Het 

werd wel steeds minder, maar ze waren wel spastisch. En toen ik uit die operatie kwam, dat ik na 

drie weken nog geen naam kon schrijven of hij vloog weg. En dan zeg ik, je ziet het toch? Ja, kan je 

nou niet doordenken? Die rug die zit aan die armen vast! 

En u heeft hier in de omgeving gewoon genoeg te doen, toch?  Ah, joh, er is hier in de omgeving 

zoveel te doen! Maar je moet er zelf naar toe gaan! Want op een gegeven moment zei ik ook tegen 

een vriendin als ik op een keer met de rollator moet lopen dan is er nog genoeg te doen. Donderdags 

is er een groenteboer, vrijdags is er een visboer, zaterdag is de kaasboer. En dan gaan we 's 

maandags naar de bakker en dan gaan we dinsdag naar het winkeltje. Je moet het wel zoeken en 

iedere dag even gaan stappen. En dan dinsdag is er ook nog soos als je daar interesse in heb. Nou en 

dat kaarten daar hou ik dus ook niet van want dan moet ik daar van 1 tot 5 zitten, dat duurt veels te 

lang. Maar als er dus een onderwerp is vanwege educatie van de gemeente dat ze daar subsidie van 

krijgen, wat voor onderwerp, ga ik er wel naartoe. Dat is de soos. Dat is de Werkhovense soos. Daar 

ga ik dan wel naar toe, want dat is koffie drinken en een babbeltje maken en dat is dan hooguit 

driekwartier doen ze een verhaaltje vertellen en je zeg nog andere mensen goeiedag en je vertrekt. 

En inmiddels weet dat bestuur dat, nee ** kaart niet. Nee, de zomerschool zit op Houten en die doen 

in deze zes weken iedere dag een uitje. Heel leuk. Dus je kan vier dagen in de week kan je mee, een 

ochtend of een namiddag of sommige midden op de dag. En, uhm, dat is precies die zes weken dat ze 

al die zonen en dochters vertrekken. Maar in ieder geval het wordt heel leuk georganiseerd. Met een 

vriendin, die kom uit Raalte, doen we vrijdag deze dag. -mevrouw laat foldertje zien van de 

zomerschool- Kijk, daar ken je dus op zien... Vijfentwintig maal. En daar kun je ook aan mee doen. En 

ik doe dus nu aan drie dingen mee en ik heb dus echt mijn agenda erbij gehaald. Van, ik wil maar één 

ding per week, maar er zijn ook weer natuurlijk familie of zoiets, dat heb je. Dus die week niet, want 

ik kan maar één ding per week aan. Dus zij koos die boottocht en daar heb ik alles om heen zitten 

plannen en bedenken.  *mevrouw laat een folder van de zomerschool zien* Wat leuk he, en voor wie 

is dit? Voor 55plus.  In heel de omgeving?  Ja, het is in wezen van Houten, want ze worden natuurlijk 

gesubsidieerd. Ik heb altijd al meegedaan en ze praten niet over subsidie. Ik mag mee doen. Ze 
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komen me nu zelfs hier halen. Ik zeg God, wat een service. Ik zeg ik dacht ik naar het kantoor moest 

komen. Nee hoor, we komen u ophalen. En het kost nog niks ook. En dan zeggen we dat gaat niet, 

want mijn auto loopt ook niet op water. Ik heb dus een doosje Merci gekocht, en dat doe ik leuk 

inpakken. Want ja, dit is gewoon fantastisch. Nou dat doen ze al een jaar of zes, zeven. En allemaal 

heel verschillende dingen. En toen ze begonnen, met ik denk 700 personen. En vorig jaar zaten ze al 

aan de 1200 die mee doen. Nou en Houten dat is met nog 3 dorpen, en ik heb altijd meegedaan. 

Maar daar doe ik al 16 of 17 jaar mee gymen. Ook voor 55 plussers. Nou en dat gaat toch wel op een 

soort, iets voordeliger... Want ze worden gesubsidieerd nog een klein beetje. Dat is gewoon 

fantastisch. Maar dit deed ook Bilthoven en ook Den Dolder, maar die zijn er weer mee opgehouden 

vanwege subsidie. Maar hier draait het ook 100% op vrijwilligers en ze schijnen er redelijk mee rond 

te komen.  

Ja het scheelt inderdaad ook weer per plaats wat voor dingen er georganiseerd worden. En u heeft 

dus een aantal vriendinnen met wie u dit doet? Vast? Ik ben meer voor alleen, want dan heb je veel 

eerder contact. Want je ben alle twee voor hetzelfde doel en dan ga je iets meer praten. Maar deze 

vriendin die hoorde mijn mooie verhalen en die zegt 'mag ik daar ook aan mee doen?' Ja ik zeg dan 

stuur ik jou volgend jaar het boekje en dan zoek jij maar iets op. Dus die kom donderdag 's avonds 

naar mij toe uit, bij Zwolle, want die woont in Raalte bij Zwolle. En dan slaapt ze hier een nachtje en 

dan gaan we naar de boottocht en in de loop van die volgende vrijdag en dan gaat ze weer met Felice 

mee terug. Want treinreizen is voor haar vrij moeilijk, ook vanwege slecht zien. Maar ja ik zeg ja je 

mag mee en dan ben ik de gastvrouw, want ja ik zie dus beter. En ze wil geen warm eten, en dat vind 

ik hier ook fijn want dan hoef ik niet te koken. We eten gewoon brood. We passen ons alle twee aan 

om die boottocht te doen. Maar voor de rest doe ik het eigenlijk alleen, want dat vind ik zelf dat ik 

kan gaan en staan waar ik wil. Want ik ben natuurlijk al 23 jaar alleen. Daar word je een beetje 

egoïstischer. En daar heb je mensen om mee te praten. Of ze zeggen in één keer wat en dan krijg je 

gesprekken. Want het is niet dat ik de zaak open hoor, want ik zeg je ik ben er voor die boottocht. 

Maar een ander begint soms te praten. Want er zijn meer mensen die alleen komen? Ja, er zijn er zat 

die alleen komen en sommige die met z'n tweeën komen, dat is helemaal geen probleem. Dat vind ik 

wel... Doordat je, dat zal ook wel met twintig-jarigen zijn, maar doordat we allemaal oud zijn en we 

lopen allemaal een beetje krom en kreppig en we hebben grijze haren, wordt het toch één kliek. 

Want we hebben allemaal hetzelfde, zitten we op die boottocht. Want we zijn dan oud en we 

hebben allemaal onze nukken en kromme tenen enzovoorts. Maar we willen nog wat. Dat idee krijg 

ik wel eens. Want op die gym ook, ik ben altijd een hele sporter geweest, voor dit doen. En nou kan ik 

niet zo hard meelopen. Nou heeft die juffrouw gezegd, nou ga jij aan de buitenkant lopen en dan 

kunnen die andere, die veel sneller lopen, die kunnen dan aan de binnenkant lopen. Nou ja, dat 
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accepteren ze gewoon. Ik kan dat niet, terwijl een ander dat weer niet kan. En dat vind ik soms dat je 

dat meer begrip voor elkaar heb. Die dan dat gaan doen hè, want een ander die dat niet doet die 

heeft er al geen begrip voor. Want die er geen begrip voor heb, die blijft thuis, want die willen niet 

oud zijn, maar ze worden net zo oud. Dus, ja, uhm, maar in ieder geval dat is wel, ik heb jaren gehad 

dat ik soms twee dingen in de week deed. Maar dat kan niet meer vanwege mijn lijf en nu wordt het 

dus één ding en we willen nu drie weken en we hebben zes weken dat we dat kunnen doen. Nee *** 

want je hebt je wel eens voorbij gelopen en dan is de lol er van af. En als je thuis komt moet je je 

potje nog waken en je heb nog een hondje en je moet je poes nog verzorgen. En nu mijn dochter dus 

op vakantie is moet ik ook weer haar poes en haar huis verzorgen en dan zeg ik, nee dat is nummer 

één.  Ja, dat is wat boven aan het lijstje staat. Dus zo zie ik het, en zo zal het in de toekomst ook 

worden, maar alleen dat het minder wordt, zoals ik zal zeg dat ik die twee hobby's heb weggestopt. 

Misschien van de winter weer. En ik begin ook een automatist te worden he, want ik moet klakken, ik 

moet zingen, en ik moet leren mijn tong als een rolmops op te vouwen, ik mag niet afbijten, ik moet 

tegenwoordig met mes en vork eten. En als ik een keer die vork vergeten ben... Nee *** naar de 

keuken lopen. En dan denk ik wel het is sterrepiet, ik moet lopen. En het is niet anders dan denken, 

maar dan denk ik 'ik loop' en ik kan niet anders dan zonder stokken lopen. Nu zijn die stokken wel 

verruild, dat als ik een langer stuk wil lopen dan doe ik Nordic walking. Daar heb ik dus les in gehad 

en die zei ook 'jij zit zo met die stabiliteit, naam die stokken voordat je dus valt'. En dat vooral voor 

een langere afstand want ik word zo moe omdat ik alle spanningen zet. Nu kan ik met die stokken 

lange stukken lopen en als ik een klein stukkie loop dan kan ik gewoon zonder stokken. En dat blijft 

dus ook bovenaan staan, want ik vind het heerlijk buiten in de natuur en ook 's winters met de 

sneeuw. Dus ik zit er dus niet mee. Nog niet! Ja ik heb met dat rugoperatie heb hier zes maanden een 

ziekenhuisbed gestaan en ik kon misschien wel naar zes zeven weken mocht ik weer naar Driebergen 

voor de therapie dus ik kon toen wel weer rijden. Maar voor de rest was ik dus gewoon uitgeteld en 

ik heb voor heel veel dingen gewoon nee moeten zeggen. En doordat ik de zusters in huis had en 

doordat ik de therapie had en vond ik mijn afleiding. Ik kon mijn verhaal kwijt. En dan inderdaad wel 

jouw klachtenverhaal met de therapie, maar dat was bij mij toen nummer één. Als jij maar praten 

kan en als je dan maar je mensen op kan zoeken die daar gehoor aan willen geven en dat deden hun. 

En ik zat er dus mee van moet dat zo lang duren? Ja dat duurt gewoon. Het duurt zo lang. Die hebben 

een idee van hoe dat gaat, het duurt zo lang. Ja ik zie het niet als een bezwaar.  

Ok, dat is fijn toch. En dacht u daar jaren geleden al 'als ik later oud ben, dan...'? Nou, uh, ik had in 

ieder geval een heel dankbare moeder, dat mens was ook met niks tevree. En toen mijn man is 

overleden toen heb ik wel eens gedacht van waarom heb je me in de steek gelaten, ik wou dat ik uit 

het raam viel. Maar dat is gewoon uit gemis. Maar anders, nee, ik kan niet zeggen... Wel toen ik dus 
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een hele hoop dingen niet meer kon toen werd ik verdrietig, maar niet dat ik zeg van uhm ik wil weg, 

dat was dan mijn dochter op nummer één. Maar wel waarom kunnen ze het niet vinden. En niemand 

begrijpt me, want ik riep ik ben moe ik ben moe. Ik was verdrietig om het onbegrip. En ik kan niet 

zeggen dat ik bij de dokters onbegrip had, maar ze wisten het ook niet. Tot op een gegeven moment 

zo'n specialist zegt 'maar die klachten die dat jij heb die horen niet bij de heup. We gaan eens even 

een rugfoto maken'. Nou en dan kom je bij een neuroloog en dan zegtie 'nou ik snap niet dat jij loopt' 

en ik zeg ja ik loop. Maar die snapte het ook niet, maar na die rugscan toen wist hij niet wat hij zag. 

En hij vroeg aan me 'hoe gaat het', en ik zeg 'slecht' en hij zeg 'ja dat kan ik me voorstellen'. En ik 

dacht: Eindelijk! Eindelijk! Eindelijk is er misschien wat.  En toen daarna kwam het begrip? Ja, ja, dat 

begrip... Nou die neuroloog die vond ik nors. Maar toen kwam de neurochirurg en die wist het 

precies en toen kwam ik bij deze rugchirurg en die zei als je je eigen nu niet laat opereren dan ben je 

binnen een half jaar verlamd. Nou, ik dacht die springt er bovenop. En ik denk dat hij me wel kende 

want ik was ook een beetje resoluut. En dan ga je dus vechten voor je eigen gezondheid. Dus ja en 

dan krijgt dan vechtsysteem en dat heb ik nu nog. En niet van jongens ik moet hier of daar naartoe, 

nee ik wil blijven lopen. Want we moeten allemaal ietsje dichterbij, allemaal wordt ons wereldje 

kleiner, want we worden oud. En op een keer zitten we in het verpleegtehuis en dan kan je het ook 

goed hebben want daar doen ze ook heel veel voor je. Je moet wel de zaak relativeren en 

accepteren.  En dat lukt dus zoals ik nu van u hoor. Ja, kijk, mijn moeder moest weg van de boerderij 

vanwege... En brommen en brommen en mijn zusje die de zorg had, die zei 'ik breng ze niet weg, 

want dan krijg ik het op m'n sodemieter' en uhm mijn broer moest ze wegbrengen en de eerste vier 

weken dan zat daar echt een chagrijnig mens, nou ja logisch. Maar ze heb haar vriendinnetje 

gevonden in het verpleeghuis en toen had ze een vriendinnetje in de vorm van een verpleegster. Nou 

ze heeft het gewoon geweldig gehad, ze voelde zich er thuis, ze was daar blij. Ze had ook daar waar 

ze woonde geen vriendinnetje, want ze kon niet meer weg. En dan moesten toch die schoondochters 

veel doen en de dochters ook en die deden dan veel het praktische en die schoondochter zal wel 

even het geestelijke doen, met de wees-gegroetjes. Maar ze pakte niet op wat mijn moeder miste. En 

dat kan eigenlijk ook de familie niet doen. Familie kan dat dus eigenlijk niet, je moet vreemden in 

huis halen. En daarom ben ik blij met de buurtzorg en de WMO. Ik had al voor mijn doen heel jong al 

hulp van de WMO. En dan kan je wel zeggen, ik heb wel zes jaar zitten vloeken met verschillende 

hulpjes. En dan vloek je een keer, inwendig, en je bromt een keer naar het kantoor. Je hebt wel een 

af-reactie op andere mensen. Want ieder mens heb ook z'n goeie dingen. Want ze kunnen er ook 

niks aan doen als de karakters niet klikken. Familie heb je, maar vriendinnen kun je zoeken.  Ja en dat 

is dus ook belangrlijk, om ook dus buiten de familie contacten te hebben. Ja en dat had mijn moeder 

dus niet, maar dat was toen allemaal zo. Waar wij nu wel de kans voor hebben, maar mijn moeder 

kreeg daar dus de zuster voor en een vriendinnetje. En dat mens was dus dankbaar en de zusters 
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vochten er om om haar te wassen. Maar ja, ze was gewoon dankbaar en ze had een glimlachje, want 

we hebben d'r 10 maanden op bed moeten eten geven. Eten, drinken, in het begin ging dat goed en 

later werd dat steeds minder. Maar ik weet wel dat dat mens altijd een glimlachje terug gaf ook al 

kon ze niet meer praten. En je zegt ja, je gaat er naar toe en je gaat haar weer rode peertjes geven, 

tot die laatste zondag dat ik haar nog een keer kietelde dat ik zeg 'smaakte weer goed he'. Nou dat 

glimlachje staat nog steeds op mijn lens hoewel ze op woensdag is overleden. Hoewel je op dat 

moment gelijk dacht: 'ons lieve Heer, haal ze'. We zijn van huis uit katholiek. Mens, onze lieve Heer, 

haal dat mens, dit is toch geen doen... En toch dat glimlachje want ze was gewoon dankbaar. Want ze 

wist het wel, maar ze kon het niet meer uiten. Dus dat zijn dankbare dingen, maar je moet ze wel 

zien. En je moet wel je vriendinnetje hebben wat op dezelfe rails ligt. En daar hebben we bij deze 

leeftijd meer kans voor om ons vriendinnetje op te zoeken doorgaans genomen en dat je niet moet 

wachten op iemand van je familie want familie, een enkele keer wel, maar het is moeilijker. Nee, 

want mijn moeder is van 1907 ja die trokken achter die man aan en alles lieten ze eigenlijk achter. En 

dat is met onze leeftijd is dat half. Laat ik zeggen heel voorzichtig half. En dan is er ook nog onze 

leeftijd die dus niet het achterste van hun tong laten zien. om het uit te bouweren soms met 

klasgenoten. Maar nu die jeugd begint gelukkig veel meer te vertellen wat op je hart ligt. En dat moet 

dus meer zijn. Dat is goed ja. En dan hoef je nog niet te klaren. Maar hoe is met jou en hoe met ik? 

Dat is een goede tip dus voor de jongeren? Voor de jongeren, maar ook voor deze ouderen dat ze 

niet moeten gaan zitten nokken maar dat ze moeten praten en dat dan de juiste persoon in hun 

leven komt. Want ze houden dus ook met die bejaardenhuizen, dat proberen ze dan he. Dat is iets 

waar ik het dus helemaal niet mee eens ben. En natuurlijk die verzorging is uh uh met weinig 

mankracht is het slecht, maar ze kunnen ook niet hun vriendinnetje opzoeken. Want hier kunnen ze 

hun deur niet uit. Als je vastzit en je kun niet meer lopen. Wie hebben ze dan? Hier op de telefoon? 

Maar als je in het bejaardenhuis zit en er wordt gezamelijk koffie gedronken kunnen ze ook een keer 

een klik krijgen al is het maar met de overbuurvrouw. Meer niet. Pas stond er een artikel in de krant, 

ja, dit systeem is ook niks goed. Want nou moeten ze op een keer op 40 plaatsen moeten ze koppies 

wassen en als je ze allemaal in zo'n huis stopt, die willen, dan doe je daar in één keer 40 kopjes 

wassen. Dus dit wordt op een gegeven moment veel en veel duurder om thuis de mensen te 

verzorgen. Het is krankjorem, want er is ook zo'n mens die was heel makkelijk maar daar kwamen de 

zusters dan ook 6 keer op een dag. En die kinderen waren ook nog eens heel druk, kijk daarom was 

die combinatie heel goed. Maar dat mensje, die was een beetje dement aan het worden, en die was 

heel veilig. Die zette je op een stoel neer en die bleef gewoon zitten. Dus ja die kan je dan thuis 

houden. Maar in wezen, als je dan gaat zitten rekenen. En als je dan gangen heb en daar komen die 

zusters langs dan kunnen ze altijd wel even in die deur schieten van even bij mevrouw kijken of dat 

ze nog op die stoel zit. Dat stond ook eens in de krant he, en ja je hebt eigenlijk gelijk. En dan kunnen 
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wij nog een keuze maken, willen wij alleen blijven zitten of gaan we gezamenlijk, gedeeltelijk 

samenwonen? Want al die huizen worden afgebroken of er wordt weet ik veel wat van gemaakt.  Ja 

zolang de keuze maar vrij is voor iedereen.  Ja, ja, misschien dat je ook die artikels erbij haalt van 

Hugo Borst. Ja dat mens zet je in een huis neer want dat kan je thuis niet hebben. Dus er moeten 

huizen blijven, maar geef de mensen de kans en sluit die huizen niet.  Ja wel dat de mogelijkheid er in 

ieder geval is. Ja, al die huizen worden bewoond en we hebben woningtekort. En al die zusters lopen 

d'r drie vier keer op een dag binnen. Want je zit ook met dat vervoer. Ja zo denk ik er dus over. En 

vooral toen die professoren het uitlachten, toen dacht ik ja man je heb gelijk! Nee maar in de jaren 

'50 of '60 had je ook die ontwikkelingen. Toen moesten ze allemaal naar een bejaardenhuis en nu 

moeten ze allemaal weer thuis blijven. Dus voor mijn moeder was het een oplossing dat ze weg kon, 

ze was het er niet meer eens, maar het was de beste oplossing. Het ging daar gewoon niet, vanwege 

dus familiair. Want ze werd ook geholpen al door zusters. En daar vond ze dus haar vriendinnetje in 

de vorm van een zuster en dan was ze blij. Dus het is even zoeken wat past er het beste bij. En ik had 

hier ook mijn vriendinnetjes, ik heb ook vier keer die buurtzorg in huis gehad. Nou in ieder geval ik 

had hier voor ook, en je had er ook mensen bij waarbij je dacht 'goh, leuk ze is er'. Maar je had er ook 

bij, dat je dacht pff nou die man... Dat hou je.  Ja dat hou je, iedereen heeft een ander karakter. Ja, en 

de ene die wast links en de ander die wast met zeep en die haal het er niet van af. Dat neem je dan 

maar op de koop toe, maar op dat moment is er iemand die jou een klein stukkie helpt. En als je lag 

komt ze je opbeuren. Dus zo moet je het zien. Je moet ook de positieve kanten er van inzien. En niet 

alleen het negatieve. Ik heb hier zes maanden op dat bed gelegen, maar ik was blij dat die zusters 

kwamen en dat ze mijn bed kwamen verschonen. Nou en dan lag ik daar, en dan ging het vanzelf, 

maar bij wijze van spreken je moet ook de positieve kant er van in zien. Want als mijn dochter dat 

had moeten doen, mijn dochter wellicht gedaan. Maar die heb twee linkerhanden. Wat betreft zorg 

dan. Maar ze kan wel goed optellen, twee en twee is vier. Nou dat is dan haar keuze. Als die mij had 

moeten verzorgen, nou dan... Nou ja keihard, en nokkig, nukkig. Het ligt haar niet. Ja, dat zit er in. 

Nou bij wijze van spreken wees blij dat die zusters er zijn want die doen het met liefde en daar heb je 

alsnog genoeg keuzes tussen. En dat is precies met die hulpen. Je kan een hele goeie hebben en die 

begon dan en dan zei ik ook, ik ben een pietje precies. Helder op de hoekjes. Dat zou ik graag willen, 

maar dan ga ik niet voor snelheid. Want als je alle hoekjes en plintjes moet zuigen dan kan je niet 

zeggen, ik moet dit en ik moet dat en ik moet dat en ik moet dat. Maar wat je doet, doe je goed. Ze 

doet het. Maar er waren er bij dat ze een enkele keer kwam en dan had ze het hele huis. Maar ja, 

dan ging ik er later met m'n vingers eroverheen en dan denk ik ja logisch dat jij het in één keer klaar 

heb, maar dat is eigenlijk niet mijn keus. Jullie moeten naar mij luisteren. Maar ja voor één of twee 

keer... Ze zijn vreemd, ja, dan ken je er niet meer beginnen. Daar kan je pas de tweede of derde keer 

mee beginnen. De derde keer kun je zeggen ja nou heb jij dat gedaan, maar ik heb liever. En ik kan 
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niet verwachten dat je voor beneden en achter kan zijn. Het zijn maar twee uur dat je krijgt en die 

twee uur moet je benutten. En we gaan weer lijstjes maken. Niet dat ze elke keer de ramen zeemt. 

Want ik had die Wendy 1 en die wou niet anders als ramen zemen, ik zie Wendy dat doen we dus 

niet hè want er zijn ook nog andere dingen die moeten gebeuren, maar als het straks mooi weer is 

mag jij de ramen zemen. Nou daar was ze ziek van, van ramen zemen. Dan hield ik er wel rekening 

mee hoor, net voordat ze afscheid moest nemen, want dat is na twee en een half jaar dan moeten ze 

weer ontslag. En dat is nou eenmaal zo, want ze krijgen nooit een vast contract. Ik snap het dus ook 

niet... En die laatste maand heb ze alle ramen gezeemd, want dat was haar lievelingswerk. Nou dan 

hou je daar wel rekening mee, want ja het is haar liefhebberij.  En hoe vaak komt de hulp nu?  De 

hulp komt één keer in de week, twee uur. En ik heb er afgelopen januari nog twee uur bijgekregen. 

Iedereen zit in te krimpen en ik krijg er zomaar twee bij. Dus ik stond er versteld van maar ik heb ze 

met dankbaarheid aangenomen. Want dan kunnen we ook tien minuten thee drinken. Dus... Nee, 

twee uur, bij wijze van spreken, het is weinig want het duurt heel lang voordat ze... Eén keer in de 

vier weken kan ze maar naar boven toe. Maar er is ook een stukje vrijheid van je weg. Die twee uur, 

want je begint al van te voren, je zet dan alles klaar en het is mooi opgeruimd dan. En dan ben ik 

weer voor twee uur doodmoe. Dus een hele middag ben ik daar eigenlijk mee bezig. Een hele middag 

is jouw vrijheid weg. Nu heb ze drie weken vakantie. Heerlijk! Ja? Ja! Het is een heel leuk meisje, een 

leuke jonge dirve... Maar gewoon je hoeft die klok niet te zeggen. Ik heb ook het gevoel dat ik ook 

vakantie heb, want er komt niemand ik hoef die stofzuiger niet voor de dag. En ik heb dat ook tegen 

haar gezegd en ze zei neem de bezem als het te bont wordt. Dat kon ik ook tegen haar zeggen, dat 

weet ik inmiddels wel na die twee drie maanden, en dat vond ze prima. En ik heb ook het gevoel van 

vakantie en dan heb ik ook nog mooi weer erbij.  Ja!   

Ja leuke dingen. En dan goh Leontien, ik dacht dat is weer eens wat anders. Ja ik had er evengoed tijd 

voor, maar het is eens iets anders. En je moet in de vakantie, als je thuis bljif, dat schreef Marieke 

maar er is ook een boek over, je moet eens thuis blijven en dan moet je daar eens proberen een 

vakantie van te maken en dan moet je niet proberen dat geeikte dagprogramma of geeeikte 

weekprogramma. Je moet dan eens, goh nu ga ik dat nu ga ik dat doen. Mijn vriendin zegt ook, ik ga 

ook eten koken. Nee natuurlijk niet, als zij het al zegt doe ik het helemaal niet, maar je kan toch wel 

nagaan dat ik met haar naar de kersenboomgaard rij en ik ga... Er zit hier een Italiaan die heb gewoon 

in de schuur wat verkoopartikelen, maar die verkoopt ook ijsjes. Ik heb die twee jaar terug met mijn 

kleinzoon gezien. Die heb daar in de boomgaard, tussen muggen, wat bankjes neergezet. Nou dan 

gaan we een ijsje eten. Niet een terrasje want dat is te echt. We moeten het anders doen. Want ik 

denk als jij al zo vroeg komt, nou dan gaan we kersen halen en daar een ijsje eten. Het is hier in, in, 

het hoort allemaal onder Werkhoven hoor.  Leuk, het is allemaal dichtbij. Het is heel anders. Je moet 



91 
 

het andere opzoeken. Dus ja, dit is ook anders. En dan heb je het gevoel van vakantie, je doet het 

anders. Ja zo probeer ik het vol te maken. En dat boek zou ik ook lezen, ik zou nooit meer op vakantie 

gaan, maar misschien dat ze toch tips heb waarvan ik denk 'goh, hé...' zal ik dat volgend jaar eens 

drie weken kunnen doen. Want ik ga niet op vakantie want ik kan geen koffer dragen. Dat is 

natuurlijk onzin want dan kan je bij de KLM wel iemand vragen om die koffer te dragen. Maar ja het 

zit er niet in, we zijn het van huis uit niet gewend. En ik ben natuurlijk ook wel weggeweest, het is 

niet dat ik nooit over de grenzen gezeten heb. Ik heb ook meerdere malen in het vliegtuig gezeten. 

Maar niet dat structurele. Nee, maar als er hier in de omgeving leuke dingen zijn en het is lekker 

weer. Ja, en je heb ook de leeftijd, en ik heb geen kinderen meer die hier lopen te zeuren. Maar dat 

scheelt! Die Marieke die heb vier kinderen en die zegt gezellig samen gezellig met die koter van vier. 

Ja en daar moet ik dan steeds op letten, zit ie daar niet in, zit ie daar niet in. Maar ja die oudste was 

het er niet mee eens. Die zegt ik blijf nu deze drie weken thuis. Zo is het ook vaak zo je hoeft ook 

geen tent op te zetten. En in de meivakantie was het één en al regen, wat doet ze? Ze zet de tent in 

de kamer neer.  En nu heeft ze dus, schuift ze zo eens aan, en nu heb ze dus ook heel d'r koelkast vol 

met brie en wijn. Je kan ook wat verzinnen. Het is anders. Ja. En dan kan je je tijd besteden en ze zei 

dan als zij aan het spelen zijn, dat zijn dan momenten, dan kan ik een boek lezen. Ik ben nu anders 

bezig, zij komt ze krijg geen middag eten, maar we gaan wel een ijsje eten. En ik heb natuurlijk een 

paar receptjes van brood met iets anders dat doen we doen en we gaan samen bootje varen. Ja, ja, 

zo moet een oudere, dat je duidelijk zegt, goh, die drie weken zijn anders, ik heb ook een soort 

vakantie gehad. Want ik ken een vriendin, we zijn met z'n vieren, en die is lang genoeg harstikke 

blind, die is slechtziend, die gaat met mij naar die boot en dan heb ik er een. Oh mijn god, die is dit 

jaar al zes weken weggeweest en dan gaat ze ook nog eens vier weken naar Amerika toe. Nou daar 

ben ik niet jaloers. Want hoe ze woont, ze woont op een prachtige flat, maar ze heb helemaal geen 

contacten, ze zit zes hoog. Ja staan ze wel te lullen dan die buurvrouw, ze heb een keer verteld is dat 

ze geopereerd is aan een tunnelsyndroom, maar je heb wel contact. Zij zegt ik ben blij dat ik dat 

tweedehandswinkeltje heb, wat moet ik de hele dag op die flat doen. Ze hebben wel een hulp in huis, 

3 of 4 uur om dat flatje schoon te maken. Ik ruil niet met je, en ook niet met je jurkjes. Dus dat is 

gewoon een keuze waar vanuit je groot gebracht ben, hoe je ook groot gebracht ben.  Ja, dat is een 

deel van je karakter. Ja maar goed, ik ben ook in Suriname geweest en in ben in Nice geweest, uhm, 

ik ben twee keer over naar Engeland geweest. Daar heb ik dan een vakantie pleegkind wonen. Ik ben 

13 of 14 keer in Berlijn geweest. Dat was altijd wel een soort familie bezoek maar daar kwam dat 

vakantie pleegkind vandaan. Dat deden we ook weer... vroeger... toen [...] toen kon je kinderen voor 

zes weken in de vakantie verzorgen, nou daar begon ik al heel vroeg mee. Want mijn dochter was 

alleen, ik kwam tien elf jaar achteraan, en mijn dochter was vier en zij was vijf. En we gingen iedere 

keer naar Berlijn toe. Maar ik was er vroeger ook al met de politieke partij geweest. Maar dan ben ik 
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achteraf 13 keer geweest. En ik ben ook nog een keer in Duitsland geweest. En 3 jaar terug toen had 

ik zoiets nou nu heb ik het wel gehad met m'n ziek zijn en een vriendin ging, ja toen zijn we een 

weekje naar Malaga geweest. De laatste minuut. En daarvandaan is toen ook die rug gekomen. Want 

dat had ik al veel en veel langer, maar toen met die koffer dragen is die pijn er voor de dag gekomen. 

En voor de specialist was het toen kijk eens even. Maar ik zit nu ook al te plannen dat er natuurlijk 

volgend jaar wel weer een korte vakantie komt, maar op mijn manier en diegene die op mijn manier 

mee wil gaan die kan mee. Want ik wil met de trein. Vliegtuig heb ik zat gehad en nu wil ik met de 

trein. Ik wil naar Salzburg en dan heb ik gewoon die ene stad en naar het muziek en naar het park. 

Helemaal gepland hoor. Dus ja ik ben ook naar Lourdes geweest in die tijd dat mijn man leefde en, 

toen had ik mijn dochter nog niet, die andere drie konden naar oma toe en ik mocht dus ook mee. En 

dus niet dat contuele wat mijn vriendin heb, die moet dus 4 of 5 keer op vakantie. En zo zijn er meer 

hoor, zo zijn er mee. Maar die heeft dat terwijl ik zeg, goh, ik maak het hier best. Maar ik wou wel 

iets anders. En deze drie weken ben ik wel iets anders. En dan ga ik eens echt plannen, van uh, 

kersen kopen, met haar een ijsje eten, wie weet wat we vrijdagavond nog doen, dat zien we wel. 

Misschien dat ik ze wel een stukje op weg breng, want ze kan natuurlijk niet over Utrecht heen reizen 

ze ziet de borden niet. Misschien dat ik zeg 'ik breng je naar Amersfoort met de trein'. Dat ik haar een 

stukje op weg breng en weer terug kom, want ik vind treinreizen heerlijk.  Ja en dat is dan ook weer 

even wat anders. Ja, weer wat anders dan. En dat wist ze nog niet, maar dat zien we dan wel weer. 

Maar iets anders dan anders. Dan heb je vakantie. Maar het blijft plannen en het blijft je ogen 

openhouden, de kranten lezen. En als je wil is er een hele hoop om te doen. Gewoon de computer, 

dat is op de soos in Bunnik, daar zit de voorzitter van de KBO. Ik weet niet hoe die man heet. Maar 

die doet daar ook een beetje voorzitter spelen. Hij heb altijd uitleg gegeven over de OV-kaarten, van 

de computers, nou die zal je onderop nog wel horen, met een smal gezicht, het is een mooie man 

hoor. Maar hij geef ons les in computers, les in brandbeveiliging, les in de OV-kaarten. En daar 

kunnen we dan 's morgens met onze computer heen of pc en als er een foutje in zit dan doet hij het 

weer uitleggen. En bij mij zit er een lelijk bureaublad op die is er door mijn ... is er een bureaublad 

opgekomen. En hij zegt dat wil ik best doen, breng hem maar een keer mee. En ik heb het daar in mei 

al over gehad, maar ik heb geen tijd. Omdat ik dus maar één ding op een dag kan, maar ja, als je daar 

naar toe gaat en je gaat er gewoon zitten luisteren dan hoor je dus wat er allemaal mogelijk is. Want 

daar heb ik dus een keer les gehad van de Rabobank, dat heb hij ook weer georganiseerd, hoe je dus 

moet bankieren. Niet dat ik ook doe, maar ik wil het wel weten. Maar je moet er voor open staan. En 

je moet er naar toe gaan. En je moet niet denken dat de grens dicht zit. Nee die grens is er ook voor 

ons. Maar als daar denkt van ja ik ben bang en wat moet ik daar en wat heb ik daar te zoeken en dit 

vind ik niet nodig... Tegenwoordig gaan de moeders, of de vaders, als ze in de zesde klas zitten een 

weekendje weg. Dan zijn ze klaar, zijn ze groot, weekendje weg. Nou dan vertel je dat, dan heb je je 
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hele camper volgestampt. En daar gingen dan moeder en dochter. Er zijn ook vaders en zoons en 

vaders en dochters. Dat is tegenwoordig een modetrend. En dan hoor ik weer zo'n buurvrouw, nou, 

pff, dat deden we vroeger niet. Nee natuurlijk niet, dat deed ik vroeger ook niet. Maar de tijd is 

anders. Ik heb nog vriendinnen die zus die doet het al 10 jaar, die gaan voor een dag of vier naar een 

grote stad. Maar mijn dochter heb ook gezegd, een keer bij de volgende school, ik ga met mijn 

dochter een weekendje weg of een weekje. En hij moet maar met de zonen gaan. Die hebben de 

volgende school nog niet bepaald. Maar ze hebben het een keer gezegd. Ik weet niet of het ook echt 

kan, want het moet ook financieel kunnen. Maar ja het is deze tijd, het is deze mode. En daar moet je 

voor open staan. En dan kan ik wel aan tafel gaan zitten zeggen en zitten borduren en zeggen het is 

niet nodig en het is gek. Mondje dicht! Want het is gewoon deze tijd. En daar moeten wij, ouderen, 

heel erg aan wennen. Die tijd gaat zo snel anders. Ja en dan moet je niet zeggen 'het was vroeger...'. 

Nee vroeger was toen en nu is het anders. 

Ja, en daar moet je dus aan wennen. Maar de dingen die door KBO georganiseerd worden dat zijn 

wel dingen waardoor je er aan kunt wennen? Ja dat je er dus niet alleen voor zit. Ja er zitten er dan 

een stuk of 8 koffie te drinken en dan zijn er ook altijd wel wat die er ook zo over denken. En er zijn 

ook wel wat die zeggen, net als mij, dat is deze tijd. En dan zegt ie meneer ook van die OV-kaart, het 

is deze tijd, we moeten mee. Kijk, dat interbankieren dat hoef ik niet te leren, want mijn dochter heb 

dat allemaal al in de computer zitten vanwege dat ziek zijn. Maar er zijn er ook genoeg bij die dat niet 

hebben. Maar je moet mee, want je kan niet zeggen 'ik vertrouw die aak niet' want dan zou die 

buurvrouw zeggen 'ik vertrouw het niet'... Maar die kinderen doen het wel. Dus het is wel te 

vertrouwen toch? En ze zijn er al zo'n 20 jaar mee bezig eer dat ze het eindelijk de lucht in gooien. En 

dan kun je daarvan wel zeggen nee, maar je moet er gewoon mee mee doen. Je zal er wel aan 

moeten wennen dat het moeilijk is om opnieuw dingen te leren. Maar als je het samen doet gaat het 

wel beter toch? Ja, mijn moeder had een grote bos haar en ze wilde dat verven, want grijs haar daar 

had ze de zenuwen van. En we zeiden, mam doe dat niet, maar hoe we het ook zeiden... Verven! 

Verven! Verven! Toen moest ze een keer naar de dagopvang, het was thuis niet te hanteren. Was wel 

te hanteren, maar het ging niet meer. Daar ging ze ook twee dagen in de week naar toe. Ik denk ik ga 

eens rustig kijken, maar ze was daar aan het mopperen, mopperen. En misschien na een jaar zegt ze 

'ik verf mijn haar niet meer, want er zitten allemaal grijze haartjes'. Nou we hebben het er nooit 

meer over gehad, over dat hele gemopper. Maar doordat zij zag dat er veel meer met grijze haren 

zat, en dat zag ze thuis niet, zag ze alleen maar die donkere koppen, op een keer verfde ze niet meer. 

Nou toen gingen wij beginnen van 'mama wat heb je een mooie kop haar'. Ze zag anderen van haar 

leeftijd en dat hoort erbij. En als ze thuis op die boerderij had blijven zitten met dat gemopper, want 

dan gaan ze er ook nog tegenin, hoe oud dat je ook ben. Dus om het te accepteren moet je eigenlijk 
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onder mensen zijn die hetzelfde... Ja die hetzelfde zijn, die ernaar luisteren... Want je bent niet 

alleen. Er zijn er veel meer die met hetzelfde probleem zitten. Positief of negatief. We moeten onder 

elkaar. En daarom zeg ik ook van die huizen. Je kan al die huizen wel sluiten maar al die mensen 

worden nog steeds egoïstischer en ze denken alleen maar aan hun eigen wereldje. En als ze dan in 

zo'n huis zitten zijn er tien verschillende mensen en laat ze maar een half uur brommen, het is 

moeilijk voor de zuster, maar dan gaan ze elkaar dus zien. Van 'O, zo kan het ook'. Ik ben het er niet 

mee eens om helemaal alleen te blijven. Ik zou hier alleen zitten en ik zou niemand spreken. Dan kan 

je wel zeggen ja ik kan bellen maar ik zie niemand meer. Hoe zie jij er nog uit? Maar dan denk ik ik 

word te oud in de spiegel, maar die ander wordt ook oud. Dus, uhm, ja je moet elkaar, net zoals 

vriendinnen elkaar opzoeken en die gaan een keer zonder die mannen en kinderen op vakantie, om 

een keer echt vrouwen horen te praten, waarover goed dat maakt niks uit. Nou dan zie je dus die 

verhalen. En zo hebben kerels ook die moeten ook altijd maar achter die wagen zitten. En die zitten 

dan wel te nukken van mijn vrouw doe dit, mijn vrouw doe dat. Maar een ander zit er ook mee. En zo 

is het ook met oma's. Zo is het ook met vijftigers. Wij mogen elkaar niet uit het oog verliezen. En we 

zijn al zo'n individualistische wereld aan het worden. We moeten elkaar zien. Ja. Uhm, ja ik heb er 

geen moeite mee. Ik zie dat de ander ook grijze haren krijgt. En ik zie ook dat de ander ook krommer 

gaat lopen. En als je dan ook nog het lef hebt, ik heb een vriendin die kan dan niet lopen, die moet 

eigenlijk ook een voetoperatie. En dan wat is er dan met jouw voet aan de hand? Want ik moet het 

weten, ik moet het weten. Dus ze heb het helemaal uitgelegd waarom ze niet kan lopen. Ze heb weer 

een andere schoen gekocht. Ik zeg 'o, nou snap ik het, en wat doe je?'. Ze zei ja wat kan er mee doen, 

dan huppel ik maar. Nee ze heb nooit gelopen, dus zij mist dat minder als ik. Maar ze kan gelukkig 

fietsen. Ze fietst van Werkhoven naar Amersfoort toe. Dus ze kan gelukkig fietsen. Maar lopen... Ze 

kan naar die boom toe en terug en dan is ze gewoon doodmoe omdat die voet niet... Die kan ze niet 

afwikkelen. Dus door die tweede operatie is het dus nog mis gegaan en ze hebben het uit kunnen 

leggen. Maar zij kan... Maar dan moet je gewoon zeggen ik kan gewoon niet meer lopen. En dan 

moet je zeggen ik kan niet lopen, maar ik kan nog fietsen. Ik zeg, ik kan nog lopen, maar ik kan niet 

meer fietsen. Ja het is bij mij een oefenkwestie vanwege die stabiliteit. Ik hoop dat die nog sterker 

nog want ik wil dan niet fietsen naar Amsersfoort, nee ik wil dus naar de school van mijn kleinzoon 

fietsen en sportgebeuren, het voetbalveld, en verder hoef ik niet te fietsen, want dat is nooit mijn 

hobby geweest. Nee, kijk, je moet niet gaan zitten zeuren van ik kan dit niet, ik kan dat niet. Nee, wat 

deed je vroeger? Nee ik heb het nooit gedaan. Nee, ik heb nooit gefietst. Dus ja waarom zou ik nou 

moeten fietsen? Nee dat moet je ook gaan zien... Ik kan niet verven, terwijl een hele hoop prachtige 

schilderijen maken. Maar heb ik vroeger ooit geverfd? Ik heb daar altijd een hekel aan gehad. Maar ik 

vind handwerken en borduren en breien als de dag breken, dat vind ik heel leuk. En als je dan praat 

over, als ik mijn ogen zou verliezen, dat zou ik heel erg vinden, want ik doe niets liever dan lezen. Ik 
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doe het in ieder geval heel veel. Ik vind, je moet niet dingen op gaan zoeken van uh uh uh ik zou dit. 

Nee ik zou wel willen fietsen, maar niet verder dan school. Dan haal ik mijn rollator voor de dag en 

dan ga ik lopen. Daar kan ik ook boodschapjes mee halen. En daar heb ik ook altijd mee gelopen. Dus 

zodoende en ik heb altijd heel goed auto kunnen rijden, maar ergens achteraf heb ik nooit afstanden 

kunnen rijden. Want die rug is niet van gisteren of vandaag hoor, die zit er achteraf al vijftien jaar dat 

mijn zusje zegt 'je moet eens dikker worden want die blouse hangt niet goed'. Dat die schouderblad 

stak toen al naar achteren. Ja dan moet je reëel zijn en zeggen ja ik heb het altijd al gehad. Nou weet 

ik waarom ik een hekel heb gehad aan autorijden. Maar daarmee heb ik een vriendin op Overvecht 

wonen en daar rij ik wel naartoe. Alleen maar om de grote weg te behouden, want dan moet je zes 

keer af en zes keer op. Dat is zo een idiote weg, dan weer snelweg op en snelweg af, dan weer rechts 

en dan weer links. En mijn schoonzus zegt waarom rij je dan niet zo in één keer naar Bunnik toe? Ik 

zeg nee want ik moet die snelweg blijven oefenen. Overvecht kan ik net blijven rijden. En op de 

terugweg waar moet ik vanaf? Ik zie ik blijf links/rechts blijven in die zin. Afslaan en weer op die 

snelweg komen, want ik wil dat behouden. Zo lang mogelijk. Ik hoef niet naar Groningen te rijden.  En 

inderdaad realistisch blijven over wat je wil. Ja wat je wel of niet... Ga kijken naar wat je vroeger 

deed. Wil ik dat wel? Nou ja vroeger op mijn werk moest ik fietsen, want ik ben pas met m'n 28ste 

getrouwd. Dus wat dat betreft was ik ook al een einzelganger. Toen heb ik wel gefietst. Maar niet om 

te zeggen ik ga tourfietsen. Ik moest naar mijn werk fietsen. Laat dat misschien 10, 12 kilometer 

geweest zijn, maar verders niet. Ik ben nooit geen tourfietser geweest, en dan zou ik nou ineens gaan 

fietsen? Nou ik dacht her niet. En die Sjaan heb ook nooit gelopen, want ze woon heel ver van het 

dorp af. En dan zegt ze ja 'ik zou ook wel willen lopen', maar ze heb dan ook die pecht erbij met die 

voet. Ja met die knobbel. Ja, wat is verkeerd? Ze hebben het gedaan zo goed mogelijk. En ja ze heb 

nooit gelopen. En dan moet je ook realistisch blijven van dat kan ik wel en dat niet. Maar men moet 

onder elkaar blijven. Laat die voorzitter maar op Bunnik blijven. En die zit ook heel veel in die KBO. 

Uhm, dus uhm, hij staat ook heel vaak in de kranten en hij heb ook heel veel voor de gemeente 

Bunnik gedaan. En die soos ook, die bijeenkomsten. En dan hebben ze ook nog de zon, ben ik ook wel 

eens geweest. Dat is een zondagse ontmoetingsmiddag, ook voor de mensen die zich eenzaam 

voelen. Dan kunnen ze een kopje koffie drinken, maar altijd met een onderwerpje. Hebben ze ook op 

dijk, zon, dus daar ben ik ook wel eens geweest. En je gaat zitten en op een keer komt er wel iemand 

bij je zitten die met je praat. Of er komt wel iemand die je kent, want ook in Opdijk zijn genoeg 

mensen die ik ken. Dan is er dus ook kerkdienst, wij hebben dus minder kerkdienst want wij hebben 

dus ook een kleiner dorp in een kleinere kerk. En dan wordt er dus ook meer familie dingen gedaan. 

En ouderen Heilige mis op een doordeweekse dag. Want dat is mijn gepaste tijd. En die zeg daar en 

dat is toegespitst aan de ouderen. Er wordt altijd koffie gedronken. Wordt hier ook in de kerk gedaan 

hoor. Maar dat is toch te vroeg voor mij, voor mijn lijf. Dus ik kom hier op een keer ook hopelijk in de 
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kerk maar ik heb ook de kerkradio staan. Om er bij te blijven. Maar daar doen ze het anderhalf uur 

later. En dat is dan vier keer per jaar. Een oudere pastoor nog, die ze nog hebben, een invaller. Het 

zijn alleen oudere mensen, leeftijdsgenoten, we drinken koffie, het gewoon een gezellige business. 

Maar het is maar één keer in de maand of 3 of 4. Maar het staat in het de krant. Ik kan er heen. En 

altijd kom ik wel een bekende tegen, maar ja dat kom omdat ik dat altijd al een beetje heb gedaan. 

En als er geen bekende is kan je ook gaan zitten en koffie drinken.  Ja dat is weer eens wat anders 

thuis. Ja zo is. Zo is het ook met kersenfeest, dat is een heel groot feest, dat hebben we vanuit 

Duitsland. En daar moest ook de kleinzoon optreden, ok, nou prima. Uhm, en nou, die muziek stond 

zo keihard, dat is jongelui hè zo na elven. Of nou half elf al. Toen zat er een buurvrouwtje naast me 

en die zei 'hard he', ik zei ja! Het is wel heel hard, maar als ik thuis zit zit ik ook alleen. Ja zei ze, als ik 

thuis zit gaat die tv alleen maar heen en weer, want zij heb dus nog een man thuis, nou dan kan ik 

hier beter blijven zitten. Want het is wel die keiharde muziek maar je ziet mensen en ze waren ook 

een beetje aan het dansen. En ik zei ik kan wel thuis gaan zitten maar ik zit dus alleen en het wordt 

schemer en je ziet niks meer. Je bent eigenlijk te moe om te gaan slapen, dus zei ze ook op de tv was 

een voetbalwedstrijd, daar blijf je ook niet voor zitten. Je neemt het beste uit het, uh, hoe noemen ze 

dat van een noot een deugd? Van een noot een deugd, van een deugd een noot ofzo iets. Nou ja wij 

bleven allebei zitten in ieder geval want als je thuis kwam was het ook niks. En ik ken wel zeggen ja 

het is hard, maar we zagen bewegen.  Ja, dat is leuk. Ja, en het is hier over de weg heen. Ik doe het 

dan met de auto. Andere komen fietsen. Er zijn mensen die komen lopen. Ja ik zou ook er makkelijk 

naar toe kunnen lopen, maar ja ik moet ook weer terug, dus ik pak de auto maar.. Ja en leven en 

jongelui en nee ik ga daar zitten. Het is toch zo en het is ook dat je altijd wel weer wat bekende ziet 

en soms heb je wel contact. En ik had nu met die buurvrouw, die buurvrouw het is een Werkhovense 

en we hebben verder niks met elkaar, maar dan heb je een babbeltje en we zijn samen even met 

keiharde muziek maar we blijven toch zitten, want thuis is het ook niks. Ik zit natuurlijk te kijken, ik 

denk dat er nog een stuk of vijf zaten die ouder zijn als ik, schatte ik een beetje. Maar die hadden 

daar connecties die ook in die muziek mee speelden. Nou dan kan ik me voorstellen dat je ook wel 

wil blijven zitten want jouw kind speelt mee. Ik had al lang weg kunnen gaan want mijn kleinkind had 

zijn voordrachtje gedaan. Maar wat moet ik thuis doen?  Ja en als je dat op die manier kunt 

accepteren, dit is het... Ja, nee, dan moet je naar de andere kant kijken. Want als je thuis komt wat 

dan? Dat is met heel veel dingen zo, van, wat moet ik dan? Plus we waren toch samen? We bleven 

zitten. En ik denk dat dat dus mensen voorgekauwd moet worden, of een voorbeeldje met een 

toneelstukje ofzo iets. Hier op de soos, of op koninginnedag, je weet bij de eerste twee regels als hoe 

het afloopt. Van dat vrouwke hoorde ik al dat ik heb zo een hekel daaraan want ik weet na de eerste 

twee regels al hoe het afloopt. Maar als je er zit, dan zie je ook andere mensen, je krijg een oranje 

gebakje, ze komen koffie brengen en het moment moet je vreselijk lachen om die domme dingen. 
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Domme kinderlijke dingen. Ok, maar je heb daar het moment anderhalf uur gezeten, je heb je eigen 

opgedoft. Want ik heb nog echt werkkleding, tuinkleding, uitgaanskleding en echte bruidskleding, 

daar ben ik van. Maar je heb je eigen opgedoft, je heb je ringetjes omgedaan en dan zeg ik ja oh god 

ja we weten precies hoe het afloopt. Je bent er uit geweest, je hebt je koffie gehad, je hebt links wat 

gesproken, je hebt rechts wat gesproken en die dag is gebroken.  Ja je hebt vulling. 

Je hebt een korte daginvulling inderdaad. En toen ik thuis kwam kon ik lekker naar bed toe en 's 

avonds is het eten en ik kon nog een klein wandelingetje maken. En dan heb je een hele leuke dag 

gehad want je moet je nog lachen om dat stomme gedoe, maar die mensen hebben zich wel 

uitgeslooft. Maar zij zegt, ik ga er niet naar toe, nou dan blijf je thuis zitten. Want zij zeg daar is niks 

te beleven. Ik vind van niet, er is zat te beleven. Maar je moet het nemen zoals het valt.  Ja, ik vind 

dat heel goed om te horen dat je er zo... Ik ga hier naar de kerk toe, voor een concert, althans 

concert... Er is wel eens een concert. Maar ik heb een vriendin die woont in Halfweg. Nee, wij gaan 

naar Amsterdam, naar het concertgebouw. Dat kost 10 euro per kaart, dan zegt ze nog heel leuk 

tegen mij 'dat wil jij niet betalen'. Dat kan ik ook niet betalen... Maar mijn concert is ook mooi. Dat is 

dus maar net, dan zitten ze daar, en dan gaan ze ook nog wat eten, en als ze thuis komen hebben ze 

alleen hun zusje nog maar gesproken. Ja dat is dus het verschil. Ik kan hier met de kunstbus mee, op 

de Ring instappen en dan gaan we naar de schouwburg toe. Nou zij ging naar het concert toe. Nou en 

ik ging naar het ballet, het klassiek ballet. En goed, ok, en daar kwam iemand naast me zitten, het is 

wel een Werkhovense die mee ging. Die had een kaart gekregen van haar werkcollega. En nou ja 

goeiedag ben je Werkhovense? Ja ik kom uit Werkhoven. Oh dus u bent diegene, nou ja ik wist er 

niets van af. Nou en we hebben toch gezellig zitten kletsen. Laat ze nou ook een boerendochter zijn. 

Dan ken je wel zeggen, haar concert is mooier dan mijn ballet, dat kan ik niet ontkennen. Maar toch 

ik heb er met open ogen naar zitten kijken en nu ben ik natuurlijk niet zo klassiek gewend als 

natuurlijk die dochter, die heb dat natuurlijk van vroeger al meekregen. Maar dat babbeltje... En ze 

zegt misschien dat we elkaar de volgende keer weer wel zien. Ik zeg meid je moet aan die collega 

vragen of je de lijst mag zien, en laat mij die kaarten kopen. Jij komt van Overvecht of van Lunetten 

en dan zitten we hier naast elkaar. Ze zegt wat een organisatie, anders sta ik in de rij! Hier is het één 

man en die haalt zo 20 of 30 kaarten, dat is een soort voorrang omdat hij die kunstbus heeft. En dat 

wordt ook gesubsidieerd een klein beetje en gereden door de gemeente. En dan krijg je kaarten in 

huis en je stapt in een bus en we zijn er. Ik zeg dat moet je even vragen aan die collega. Maar ja het 

gaat ook om dat babbeltje en het was voor mij een hele vreemde. En dat speelt ook een heel grote 

rol ook voor ons omdat wij dus ook veel minder mensen spreken omdat we geen collega's meer 

hebben, maar wij moeten wel onze collega's leeftijden op gaan zoeken en er zijn mogelijkheden zat 

als je maar je ogen open doet en wil. Ja, ja.. Maar daarom moeten ze die soos wel proberen wel te 
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organiseren. Maar wij moeten met onze leeftijd ook vriendinnetjes hebben en niet die kinderen.  Ja 

dus naast familie ook leeftijdsgenoten?  Ja dat is vaker met kinderen. Kinderen zijn er alleen wanneer 

hun tijd hebben, ook al heb je een hele lieve dochter. En dan hoor ik ze met kerstmis zeggen, en dan 

ben ik wel trots dat we met kerstmis met al die kinderen bij elkaar zijn en ik vind het toch wel leuk ja, 

en dan hoor je ze daarna ik ben al zes weken ziekjes maar ze zijn nog niet geweest. Nou, ik dacht dat 

je van die geweldige kinderen had? Ik heb dat dus niet he met kerstmis, dat ik aan een grote tafel zit. 

Want die stiefkinderen doen helemaal niet mee. Ik kan gelukkig met m'n dochter mee happen, een 

keertje voor het gevoel. Maar ik heb dat dus niet. Maar ik denk als er wat aan de hand is dan is mijn 

dochter er. En die dochter die kan me ook wassen. En ze heb blijkbaar geen strijkbout. Ja aan die 

schijnwoorden heb ik dus niks. Want wat gebeurd er? Dat was vroeger bij ons ook zo, dan komen we 

allemaal thuis, en wat gebeurd er? Mijn broers en zusters die gaan met elkaar zitten praten en mijn 

moeder die half doof was die hoort niks. Dat heb je ook nog eens als oudere, als ze allemaal bij elkaar 

zitten en dan met oude mensen of met het oude vadertje die zit een soort alleen. Dan denk ik dan 

gaan jullie toch even allemaal omstebeurt dan kunnen jullie allemaal even praten. Dus uhm, ja zo 

denk ik er over. Die soos die moeten blijven, vind ik hoor, want dan heb je je eigen leeftijdgenoten en 

dan ken je je eigen, je kinderen zijn ongeveer hetzelfde opgevoed als die andere kinderen. En de ene 

schiet meer als de ander. En zijn natuurlijk onduchtjes bij, maar dat hebben we allemaal. Vroeger 

hadden we ook onducht en nu nog. Dat individualiseren wat bezig is, wat dus mensen nu roepen, ja 

oudjes hebben het ook. Uhm, we moeten daar proberen voor te waken. In mijn ogen. Want er komt 

steeds meer eenzaamheid maar dat is ook door die individualisatie.  Ja, ja, dat denk ik ook. Vroeger 

was er toch nog geen eenzaamheid? Iedereen zat op straat! En al die huisvrouwen die waren thuis en 

ze konden even vlug om de hoek heen. En die boerderijen ook, al die vrouwen waren thuis en ze 

konden met elkaar even contact maken. Waar is dat nu?  

Ja, waarom zou dat nu niet meer kunnen?  Nee, maar ze hebben geen tijd. Daarom moeten die 

sporten er zijn en als ze ouder worden dan moeten die sosen er zijn. Als mijn dochter straks ouder 

wordt moeten die sosen er zijn, want dat over en weer dat heb je nooit geleerd. Terwijl wij hebben 

dus een heel klein beetje geleerd, moeder wel meer, maar wij nog een heel klein beetje. Maar ons An 

leert het dus niet want die is gewoon druk. Dat over de heining heen praten, zo noem ik dat dan. Dus 

die moet die gymclub hebben of die moet ook een keer die soos hebben, want ze heb een vriendin in 

Groningen wonen, want dat gaat allemaal uh... God mag weten waar ze allemaal wonen. En ze 

kunnen op een keer ook niet meer rijden, al wonen ze dan in het volgende dorp, dan moet je die bus 

hebben die ze eventueel naar zo een soos brengen waar ze dan weer contact kunnen maken. Zo zie 

ik het dan. Ik ben blij dat al zie sosen er zijn.  Ja, dat vind ik leuk om te horen. Ik heb nog niet veel van 

andere mensen gehoord over de sosen. Oh nee? Want die zomerscholen... Toen ik in '93 weduwe 
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werd en nou ja die vakanties... Ik voelde me toen eenzaam. Verdrietig. Ik weet niet ik was nijdig. En 

toen zag ik in de krant staan dat er in Bilthoven, was er een zomerschool. En toen heb ik mijn stoute 

schoenen aangetrokken. Ik zeg ik ga hier toch geen zes weken zitten en dan ken ik niet anders dan 

werken op die tuin enzovoort. En ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb Bilthoven 

opgezocht op de kaart en toen heb ik gevraagd mag ik als buitenstaander ook mee doen? Want er 

was een programma'tje, en een paar dingen erbij vond ik ook wel grappig. En toen hebben ze dat 

eerst gevraagd en ik mocht dus ook mee doen. '95 zat ik op de zomerschool. En toen is Den Dolder 

erbij gekomen, die had hele leuke programma's. En wat deden die? Die deden het bij eten, want 

mensen moeten contact hebben. Dus niet een ochtendje twee uur luisteren, nee dan heb je geen 

contact. Altijd hadden die een broodmaaltijd erbij. En toen is op een zeker moment Houten 

gekomen, in 2004 begonnen ze met Engelse jam maken en een geklutst ei. Nou, ik ga kijken, ik 

voelde me ook nog alleen en jong. En ik was nog redelijk goed nog. Hup, naar Houten toe, ik ging 

daar zitten en we zullen wel zien. Laat die jam nog heel lekker zijn ook. Eén of andere Engelse jam. 

Maar in ieder geval in de vakantie, om het te breken, om niet het gezeik van m'n dochter of die 

andere, jullie willen altijd dit en dat. Nee! Als ik thuis kwam kon ik wat vertellen. Vanmorgen belde 

mijn dochter dat het alarm was afgegaan bij hun huis, dat zit op dat systeem. En toen zei ik ja ik krijg 

vanmiddag een student uit Amsterdam en die praat over ouderenzorg en die wil wel eens weten hoe 

ik leef. En ja, je kan niet zulke verhalen vertellen. Ik vertel ook iets positiefs. Ik kan natuurlijk ook 

vertellen dat m'n rug zeer doet omdat ik die poes te veel heb gedragen, maar dat hoeft ze niet te 

weten. Ik kan ook wat vertellen, net zo goed als dat zij iets kan vertellen. Je moet niet die zeurderige 

oma worden. Dus, ja, je moet gewoon positief zijn, dan hou je contacten. Maar die zomerschool dat 

is gewoon ook een prachtige oplossing. En toen had ik er nog veel meer behoefte aan want je was 

net kort weduwe. Ik was zo blij, dat ik, ja, iets anders had dan alleen maar 6 of 8 weken alleen maar 

in dat grote huis. En die tuin waarin ik constant liep te werken, ja dat is ook niet alles. Dus dat was 

een hele oplossing. Daar was ik heel blij mee. En nu omdat ik nu kleiner ben gaan wonen, omdat ik 

dus meer dingetjes doe. En nou is het gewoon uitkienen wat kan ik wel en wat kan ik niet. In verband 

met mijn moeheid he... Want ik kan alles nog wel, maar ik moet gewoon nou heel goed plannen. Dus 

ja ik weet dat en ik ga er mee om en ik zit er niet om te mouwen. Maar die soos die moeten blijven 

en in mijn vizier ook de bejaardenhuizen.  

[...] 

U bent dus katholiek?  Ik ben van huis uit katholiek. En u gaat dus soms naar die ouderenmis?  Ja. En 

verder, is het geloof nog iets wat belangrijk is? En wat u ook steunt in het ouder zijn?  Ja, ja, ja, ik 

geef Hem geen schuld hoor. Want het is gewoon het tijdsbestaan dat een lijf niet 100% kan blijven 

tot 100%. Uhm, dat mijn Kees is weggegaan op onze lieve Heer boos was. En ik was ook niet op hem 
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boos, want hij had longkanker en hij rookte heel veel. Het was de tand des tijds dat hij daarbij zat. 

Dat hij die bacteriën had en dat die bij hem ontplooid zijn en door dat roken heeft er geen goed aan 

gedaan. En ook de stress en de zenuwen hebben er geen goed aan gedaan. Er zijn er zoveel die veel 

jonger gaan. Maar het alleen achterblijven, daar is weer een wennigsproces. Maar ik moest toch 

ineens weer overal aan wennen. Maar dat is met ieder tijdsbestek, toen ik hier ging wonen moest ik 

ook wennen. Toen de eerste schoonzoon binnenkwam moest ik ook wennen. En de tweede 

schoonzoon moest ik ook aan wennen. En als er een kleinkind geboren wordt, moet je er ook aan 

wennen. Het is allemaal een wenningsproces. Maar de meeste zijn blij, wenningsprocessen, maar dat 

overlijden was een vreselijke verdrietige wenningsproces. Want hij was echt aanwezig, ook in 

besturen. Maar en nu dat ziek zijn is ook een wennigsproces van verdriet. Mensen, wat kunnen 

mensen toch hard zijn... Wat heb ik toch een blauwe plekken en littekens op dat hart zitten. En dat is 

in wezen op een keer onbegrip is, maar dat duurt wel een paar jaar. Maar doordat ik dus mensen het 

zei, kreeg ik ook die ergotherapeute daar kon ik ook mijn verhaal aan kwijt. En dat is natuurlijk ook bij 

die sosen, niet zo opvallend, want daar heb je niet de geleerde, die zijn gewoon voor het dagelijkse 

leven, maar ik kom bij mijn therapeute kwijt van wat hebben ze mij toch eigenlijk een hoop onbegrip 

en harde blauwe plekken gegeven. Zo zit het leven in mekaar. En dan moet je op de andere zijde 

zitten en niet alleen klagen dat jij het zo slecht heb. En dat heb ik door de tijd ook wel geleerd om dat 

in Godsnaam maar te accepteren. Want je kan wel chagrijnig blijven, maar je hele leven is verpest. Je 

gaat toch niet dood! Wanneer ga ik door? Je heb niet eens een pil! En ik leer nog voorzichtig lopen 

ook. En als ik op wil staan moet ik vasthouden. Dat heb ik inmiddels geleerd. Ik ga niet dood dus 

probeer er dan wat van te maken. Van dat standpunt ben ik nu bezig. Nou misschien al iets eerder, 

maar het is wel een proces geweest van een jaar of 4, 5, 6, voor mezelf meer als voor een andere. 

Want ik hield mijn mond wel in, maar het lag wel bij de therapeute of bij de huisarts. Want je ga toch 

niet dood! Ze houden je wel in het leven nu, nog veel langer. Voor hetzelfde geld zit je in het 

ziekenhuis. En dan beginnen ze je weer op te peppen. Dus dan kan je beter niet zo chagrijnig doen, 

daar bereik je niks mee. En ik denk dat het ook waarschijnlijk komt omdat ik heel vroeg al oud ben 

geworden. Al heel vroeg heb ik moeten inleveren. Daar gooi ik het dus ook op, omdat ik al heel vroeg 

begon te tobben, dat ik het nu, uhm, dat ik er nu aan gewend ben. Terwijl een ander die 84, 85 is, die 

nou loop te chagrijnen... Nou heb ze hartstoornissen, die moet er nu aan gaan wennen. Nou ja, zo zie 

ik het een beetje. Ja ze heb al 3 keer ingeleverd, maar ze ga toch niet dood, want ze wordt steeds wer 

opgepept. En vroeger gingen ze dood. Mijn vader ging zo dood, die gaven ze een spuitje want er was 

toch niks meer aan te doen. Nou daar zaten we te wachten, tot ie een goeie... Ja ook een hartritme 

stoornis. Maar ja dat was toen, toen deden ze dat niet. Maar nu, mijn schoonmoeder is overleden 

aan een gesprongen aorta. Nou word je zo gecontroleerd dat haast die aorta niet meer kan springen 

want daar hebben ze al vanalles om heen gezet. Dus je gaat toch niet dood, uitgesloten mensen die 
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toch gaan. Want je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Maar ze houden je zo lang aan het leven.  Ja. 

En vindt u dat goed?  Nou ik heb ergens wel een papiertje liggen, dat als het eenmaal zo is, laat me 

dan langzaam dan doodgaan. Maar ik wil niet meer veel gebakkelei aan me lijf meer. Ja, ik kan het nu 

wel zeggen, maar ik mankeer niks. Dat kan ik nu wel zeggen, maar ik mankeer niks. Dus die zus van 

Jolein is weer weggebracht, gisterenochtend naar het ziekenhuis. Want die heb kanker, die heb 

nierdialyse, die heb dit, die heb dat. En ze wil ook nog blijven leven. Dus ik vind, dat kan je dus niet 

zeggen. Maar zij is ook nog aan het plannen. Want zij moet met die kleindochter van 10 nog naar 

Brussel toe. Dat zal wel lekker zonde zijn. Dus ik zeg plan alsjeblieft door, want je ga niet dood! Ja 

zodat je ook dingen heb om naar uit te kijken. En als het niet lukt, dan een beetje wijzigen. Maar blijf 

alsjeblieft plannen. Ik heb die kerkradio, nou dat wil niet zeggen dat ik in september weer in de kerk 

zit, of misschien komende zondag. Dat weet ik dus niet, dat kan makkelijk gebeuren. Als mijn lijf het 

goed doet dan trek ik mijn beste jurk aan en dan ga ik naar de kerk toe. Maar tot nog toe heb ik altijd 

andere dingen gehad, dat ik zeg ja ik kan wel naar de kerk ga, maar dan moet ik zo vroeg uit bed  en 

dan ben ik weer zo moe en dan kan ik dat niet doen. Dus was is nou de keuze? Zonder gevoel dat ik 

een stapeltje naaiwerk moest doen, daarom ga ik niet naar de kerk. En met m'n dochter koffie 

drinken. Wat is nou belangrijk? En niet dat ik nou al nieuws weet van het dorp, maar hij zit er mee 

dat hij z'n eigen alleen voelt. Ah joh, kom dan bij mij koffie drinken. Dus dat is het dan. Dan zeg ik, ik 

geloof dat ik meer plezier heb gedaan en dat onze lieve Heer dat ook ziet, dat je die broer even twee 

uur eenzaamheid heb ontnomen. Als dat ik in die kerk heb gezeten.  Dus dat is inderdaad weer dat je 

uiteindelijk moet kiezen. En m'n dochter gaat natuurlijk ver weg, naar Frankrijk he... Eerst naar Nice 

en dan met de trein, maar nou zijn zij met de auto hoor. Ja je kan ze toch niet thuis houden. Maar 

dan vertrouw ik er op, ik steek een kaarsje aan en dan denk ik bij m'n eigen, en dan zeg ik tegen 

Maria: 'Maria geef ze een helder gedachtegang dat ze dus actief blijven met het autorijden'.  Want 

niet Maria moet daar zuinig op zijn, ze moeten zelf zuinig  zijn. Maar er is een woordje van mij 'geef 

ze de helderheid dat ze actief blijven, dat ze rustig rijden, dat ze weer op tijd de volgende kenner'.  En 

dat weten ze ook. Goh, en dan staat dat kaarsje weer uit.  

En wat voor achtergrond heeft u voor religie? Ook katholiek. Oh ja, kijk dat heb ik ook... En ik geef ze 

ook kruisje op de voorhoofd, want kusjes mag ik inmiddels niet meer geven. En een kruisje op het 

voorhoofd voor een goeie reis. Ze worden er even aan herdacht.  

[...] 

Nee ik ben geen kerkganger, maar ik dat is vanwege mijn lijf, maar ik ben wel geloof ik toch wel 

gelovig. Een kruisje geef ik, ik zet een kaarsje aan en ik ben vijftien jaar lectrice geweest. En daar ben 

ik vanwege mijn gezondheid me op moeten houden, want ik kon niet meer zonder stok lopen. En ik 
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heb vijftien jaar bij de Caritas als voorzitster gespeeld. Dus, ja, de kerk is toch wel belangrijk. En mijn 

man had dat ook heel heel sterk. En het is ook weer een gemeenschap waar je bij hoort. Ja! Ja! Dat is 

ook weer een gemeenschap ja. De kerken beginnen steeds meer te sluiten maar wat wij hier dus hier 

doen, of althans de mensen, om die kerken in ieder geval doordeweeks een keer open te houden. 

Dat vertelde ik mijn broer ook nog. Maar we hebben geen pastoors meer, maar er is nog wel één 

katholieke mis, dan is er een mis van woord en communie dienst door vrijwilligers. En wat we dus nu 

doen is hem ook één keer open voor een rozenkransgebed. Om hem open te houden doordeweeks 

op één ochtend. En we doen het niet meer 's avonds. En dat rozenkransgebed dat lees ik dus weer, 

één keer in de maand. Daar hebben ze mij weer voor gevraagd. En ik zeg dat kan ik dus bijpoten. 

Want dat is lopen en we gaan daar zitten en dan merk ik duidelijk wel dat ik er heel moe van ben. 

Maar dat heb ik er dan voor over. En dus uhm, het is ook een gemeenschap, ja. En dan zijn we hier 

bezig met het dak van de kerk. En er wordt zoveel georganiseerd om geld binnen te halen, want het 

zijn allemaal vrijwilligers die het doen. Dat je zegt, waar komen jullie toch vandaan? Iedereen die 

draagt op zijn manier een steentje bij. Dus het is een gemeenschap en het zou heel jammer zijn als 

die dus op een keer helemaal zou sluiten, want een hele hoop ouderen die gaan niet shoppen naar 

een andere kerk toe. Die doen dan gewoon niks. En ik zelfs loop ook wel eens te denken, ja als de 

katholieke kerk stopt dan ga ik gewoon naar de protestante. Kijk want dat is weer een gemeenschap. 

Wat maakt dat nou uit of je nou wel of niet een kruisje maakt? Het is gewoon de gemeenschap van 

een oudere en daar loopt ie nog niet zo hard terug. Maar in ieder geval, hoe lang blijftie? Maar als ik 

het zo begrijp dan zal de protestante langer open blijven als de katholieke. Maar de vrijwilligers die 

doen er vanalles aan om hem in ieder geval toch open te houden in het weekend. En nou is ie nog 

maar één keer. Maar in 't Gooi waar mijn broer vandaan komt is ie maar één keer in de 14 dagen 

meer open. In het weekend. En daarom zat hij nou zondag op Werkhoven en toen wou hij koffie 

drinken. En toen dacht ik later ook, nee, jij moet komen koffie drinken. En dan ben ik dus mooi 

aangekleed en ik ben dus gewoon uitgerust en ik kan jou netjes koffie geven. En we kunnen twee uur 

even gezellig kletsen en jij hebt een break op de kale zondag en dan kan hij weer naar huis. Maar dan 

heeft hij ook wat gehad. Ja niet gehad, maar in ieder geval hij heb ook z'n dag. En daar moet je vind ik 

ook wel eens aan denken. Je moet niet aan jezelf denken maar je moet soms ook aan andere mensen 

denken. Ik heb dus heel veel mensen om me heen. Hij heeft er bijzonder weinig. Mannen hebben al 

weinig mensen om zich heen, dus misschien dat hij er nog minder om zich heen heeft. En dan moet 

je daar als zus toch gewoon iets meer voor open staan en denken ja morgen kom ik aan de beurt. 

Dus, ja, wij hebben gewoon gezellig zitten praten. En hij had even een leuke ochtend, tenminste ik 

hoop het. Dus, zodoende. En dat moeten we dus ook wel eens iets rekening mee houden. Die 

mevrouw ook met het tunnelsyndroom... Maar toch blijf ik godsamme luisteren, want zij heb die 

behoefte. Het wordt tien keer verteld, haha... En het is ook weer niet dat je zegt 'jongens, jongens...', 
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want het heb totaal geen inhoud. Maar ze heeft in ieder geval wat te vertellen. En ze wil gewoon d'r 

uitlaatklep hebben. Nou, dan gaan we gauw naar binnen toe want staan is moeilijk voor mij. Je heb 

even je hart kunnen luchten en dan gaan we weer verder. En kijk, dat hebben jongelui waarschijnlijk 

nog steeds sterker: niet naar elkaar luisteren, maar wij ouderen hebben er ook last van hoor. En ik 

denk, wij denken dat we het druk hebben. We hebben het ook druk want wij lopen langzaam. En wij 

worden ook opgejut door de jongelui, tenminste dat gevoel krijg ik wel eens, omdat je niet helemaal 

digitaal bent denken dat we daar ook nog aan mee moeten doen. En dat kost tijd. Ja, maar oma heb 

jij geen facebook? Ik zeg nee ik heb geen facebook. Ja maar oma je moet appen. Nou zat mijn 

kleindochter te wachten op antwoord... Nou heb ze gisterenavond ingesproken ja nou wil ik wel eens 

weten hoe het met jouw been is. Ja ze heb het druk. En dan zeg ik ja dat is toch niet mis met die 

benen, ik zou het niet van d'r over willen nemen, want ze wordt ingespoten met botox. Want die 

benen zijn ook spastisch. Ik denk ja, god, ik ben er vorig jaar mee naar therapie geweest. Dan moet je 

appen zei iemand, maar ja, ja dat kan ik niet. Ja en wij worden dus ook opgejut en dan denken we dat 

we het druk hebben maar je hoeft niet opgejut te worden, want wij horen niet bij dat digitale. Wij 

70-jarigen niet, de 60-jarigen die moeten digitaal worden. Anders kom je er toch een keer achter. 

Want die mensen worden ook 90. 80, 90. Die moeten al oefenen in het digitaal worden. Ik hoef niet 

meer te oefenen, althans, denk ik. Maar ik heb het geluk dat ik een dochter heb die het voor mij over 

wil nemen. Maar de buurman die is net zo oud, die van de Herenstraat, die zat daar echt nog een 

keer op dat internetbankieren, nog een keer een persoonlijke uitleg. Als jij geen nazaat heb die het 

voor je wil doen, dan moet je het toch zelf doen.  Ja en dan is het ook fijn dat er mensen zijn die je 

daarbij kunnen helpen.  Ja! En dat vind ik van de soos, er wordt zoveel gedaan! En ook, ik las iets over 

een OV-kaart, ik zeg oh God meneer, kan dat nou niet anders? En nog een keer uitgelegd en nog een 

keer uitgelegd. En hij zegt nee dat is voor... Daar heb jij niks mee te maken. Maar je heb toch zeker 

wel je OV-kaart nog? En die 40% abonnement? Ik zeg ja die heb ik nog wel, maar ik heb alleen die 7 

reizen afgezegd, omdat ik veelste weinig reis en dat is ook 26 euro per jaar. Maar ik heb nog wel die 

40% en hij zegt oh ja dat heb je goed gedaan. Dus ja je kan, bij deze voorzitter die zit ook in het KBO 

bestuur, ja op dat punt kan je heel veel aan hem vragen, dat geluk hebben wij op Bunnik. Ja die man 

wil je echt heel graag helpen, waarom zou je dan niet met vragen komen? Ja die man wil jou helpen 

en dan moet je ook met een vraag komen. Want ik kan dat bureaublad ook makkelijk door mijn 

dochter of kleinzoon laten veranderen. Maar ik denk nee die man wil dat ook doen. En dan heb hij 

ook iets te doen en dan zitten we niet onbenullig koffie te drinken en dan kunnen we op dat moment 

iets digitaal doen of een duidelijke vraag beantwoorden. Dus zodoende. Ja, leuk. 

Ik hoop dat je er wat aan hebt.  Ja, goeie tips, want je moet het accepteren en je moet kiezen en wel 

die keuzes maken en er is veel mogelijk. Dus mogelijkheden aangrijpen. Ja je moet de mogelijkheden 
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aangrijpen en er is hier ook een goeie busverbinding. Daar ben jij uitgestapt, die rijdt eigenlijk ieder 

kwartier. Kijk als ik met dat probleem zit dat ik eigenlijk niet meer zou kunnen dan kan ik met uhm 

met de bus. En dan zit hier ook nog een vrijwilligers hulpverlening en die hebben ook een particuliere 

chauffeur. Wij zitten hier op Werkhoven heel, heel, goed! Gemeente Bunnik dus. Wij zitten hier heel 

goed, maar er moet gewoon meer van geprofiteerd worden. En dan zeggen ze ja het kost geld. Ja 

onzin, als ik mijn auto start dan kost het ook geld.  

  

En wat voor leeftijden heb je verder gesproken?  Nou nog iemand van 75 en de oudste was 94. En de 

rest eigenlijk daar tussen in.  O ja, en woonde zij ook nog op zichzelf, die van 94? Ja, ik spreek alleen 

mensen die nog op zichzelf wonen.  Ja, kijk, dan moet ik nog 20 jaar mee! En heb je nog tips? Hoe zij 

dat deed? Want ik moet toch nog 94 worden. Nou zij had heel veel contact met jonge mensen, maar 

dat was ook logisch zei ze, want er zijn maar weinig mensen ouder dan ik. Maar vooral contact van 

mensen rond de 75 of 65. En dat scheelt best veel, want ik heb als 25-jarige eigenlijk weinig contact 

met mensen van 45.  Ja dat is wat ik zeg, als je 70, 75 bent dan wordt je nog vrienden van elkaar. 

Maar als je 95 bent dan heb je op een gegeven moment niemand meer. En dan kan ze wel 94 zijn 

maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal oud. En de ene die kan lopen en de 

ander kan fietsen, maar in onze doelgroep, ja we moeten wat. Hoe moeten we die dag volmaken? En 

jij heb veel meer speelsigheid om links en rechts en onder en boven te gaan, maar dat hebben wij 

niet meer als we 75 geweest zijn. Want ja ik kan dan een klein stukje lopen maar ik kan niet fietsen. 

Ik heb wel een paar kennissen en die zijn duidelijk jonger, even kijken, die zijn rond de 50. Ja, Ina, 

Marian, Marion, die is 40. Dus er zijn er wel een paar die dus 30 jaar jonger zijn. En waar ik toch één 

keer per jaar koffie ga drinken en een kerstkaart. En die komen bij mij ook één keer per jaar. Maar 

overwegend is het allemaal mijn leeftijd omdat dat je doelgroep is. Vorige week hadden m'n dochter 

en schoonzoon een feestje, en daar zag ik allemaal 40 jarige lopen. En zij moeten het bij de jongeren 

zoeken. Maar als ik dat hoor dan is het natuurlijk ook een prettig karakter. Ja was ook een heel open 

karakter.  Ja en dan spreek je ook vooral de positivisten. 

[...] 

Voor mannen is het moelijker he? Ja. [...] Ja op een keer kun je ook niet meer bij dat voetbalveld 

staan en dan raak je ook die contacten krijgen.  Mannen hebben dat minder he, dat contact leggen. 

En dat contact houden vooral. Die denken dat gaat vanzelf, maar dat is niet zo, want je moet er zelf 

heel veel voor investeren. [...] Je moet je eigen laten zien!  Ja ook al zijn het dingen die je vroeger niet 

deed, ja misschien was je vroeger alleen maar aan het werk, dus dan kan je nu andere dingen doen. 

Dan ga je nu bridgen. Het kan wel. En je kan het wel leren. Ja je moet je eigen gewoon melden en dan 
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ga je zitten, maar ze moeten weten dat je er bent. Eén keer in de 4, 5, 6, weken dan kan ik wel en dan 

laat ik m'n neus zien. Ze moeten weten dat ik er ben. En dat is met de vergadering van de KBO ook 

zo. En dan denk ik wat heb ik gehoord en gezien? Dat kan ik ook in de krant lezen. Nee... ze weten 

dat ik leef. Ja dat moeten die mannen over die drempel heen brengen, ze moeten ook zelf lager. Dat 

moet dus duidelijk gemaakt worden.  En ik weet niet of het helpt... Nee maar het kan toch zijn dat ie 

er van de winter nog een keer zit en in ene keer aan Leontien denkt. Ja laten we het maar zo zeggen. 

Want geloof maar dat die dagen lang duren horen. En mannen zijn nog redelijk snel met hun 

huishouden, want wij vrouwen hebben toch meer frutsels. Maar dat is het voordeel, wij hebben het 

recht aan het aanrecht. Want wij zijn altijd bezig, althans als je dat wil. Maar mannen zijn heel 

anders, die laten alles staan. Staat de hele week die hagelslag op tafel. Ja, ik zou het toch opruimen, 

ik heb toch morgen ook weer nodig. Wij ruimen het op, want wij willen die opgeruimde tafel hebben. 

Nee voor mannen is het toch stukken stukken moeilijker. Ja dat verschil tussen mannen en vrouwen, 

valt wel op. Maar het is wel leuk dat ik door beide wordt benaderd.  [...]  Mannen zijn duidelijk heel 

anders. Jongens zijn ook anders. Ja mannen zijn heel anders, vooral als ze oud worden. Ze doen 

eigenlijk heel weinig tot niets, alleen het hoognodige. Dat heb ik natuurlijk ook met mijn broer, die is 

nu ook zeven jaar weduwenaar. En ik het begin dacht ik ook 'joh ga er toch uit, je kan nog autorijden'. 

Ja wat moet ik doen? En ik kan heel veel voorkauwen, maar als ze de pest erin hebben... Ze moeten 

het zelf ontdekken, je kan ze een hint geven, maar dan heb je het gehad.  

[...] 

Heeft u zelf nog dingen die u graag wilt vertellen? Nee... We moeten samen blijven, samen knokken 

tegen die... Ik ben het niet eens dat die huizen gaan sluiten, want dan raken we onze vriendinnetjes 

kwijt. Want die van 94 ook, die heb gelukkig nog wat buren om zich heen, en die gaat er dan ook nog 

uit, maar dat is natuurlijk een karakter trek. Je moet natuurlijk een keuze houden, want ik ga hier niet 

weg. Maar ja hoe ben ik op een keer? Maar ik weet het dus niet... Dan ben ik misschien blij. Ja mijn 

moeder die woonde in het bejaardentehuis en die werd gehaald voor gezamenlijke dingetjes. Wat ik 

altijd heel fijn vond. En ik zei ook altijd als ik oud word dan ga ik daarnaartoe. Het is voor mij gewoon 

een mooi huis. Het zal ook wel veranderd zijn, want de tijd is veranderd. Maar voor die tijd zij ik altijd 

ik ga naar Houten toe, naar het bejaardenhuis. En dan kan je wel zeggen 'ik wil niet', maar nee, je 

wordt oud en je gaat echt niet dood. Dus probeer de tijd in te vullen zoals jij dus aan kan, lichamelijk, 

en jouw interesse en laat je niet ompraten. Daar word je chagrijnig van. En dat is ook met die jongelui 

zo. Je kan wel zeggen ik heb dat en dat en dat geleerd en daar moet ik in gaan werken, maar het 

werk is wel wat anders. Is dat jouw interesse? [...] Ja dat is heel belangrijk, en daarom moeten wij als 

ouderen, want we komen op een gegeven moment allemaal alleen te staan, maar allemaal een groep 

vormen van, ik noem het maar de vrienden of de vriendinnen, is het niet de soos dan is het toch het 
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bejaardenhuis, als ze dus niet meer alleen de deur uitkunnen. Dat speelt een hele grote rol, daar blijf 

ik wel bij. En als ik dus op een gegeven moment niet meer kan, dan ga ik in een huis zitten. En dan 

kunnen ze wel zeggen je zit opgesloten. Maar je heb een gezamenlijk koffie drinken. En dat is het 

voornaamste. In mijn ogen. En die sosen die mogen niet weg. En dan kan je wel zeggen die voorzitten 

die wordt geen 100, maar dan is er wel weer een ander. Ik hoop dat je er wat aan heb. Ik ben blij als 

ik een ander kan helpen. Waarom zou ik niet helpen? Dat is tijdsbesteding. 

 

 

 


