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Bij Viattence staat de mens centraal, niet de aandoening en niet 
de ziekte. We kijken wat iemand nog wél kan en waarvan iemand 
een glimlach op zijn gezicht krijgt. Daarbij is het levensverhaal 
essentieel; wij willen weten wat voor hem of haar belangrijk is. 
In dit magazine, dat we uitgeven om de opening van Hofje 
Wendakker in Heerde te vieren, staan openhartige interviews 
met tien bewoners. Verhalen die zij ons zelf vertelden, verhalen 
waardoor wij weten wie zij zijn.
 
Ook bij mensen met dementie is een diepgaand gesprek moge-
lijk. Bij Viattence doen we ons best om ‘dementees’ te spreken: 
we verdiepen ons in het leven van de bewoner, stellen open vra-
gen en gaan mee in de beleving van die persoon, op dat moment. 
De uitspraken – soms fragmentarisch, verbazingwekkend of 
zelfs bijna poëtisch – krijgen dan context en dus meer begrip.  
En dat begrip, dat resulteert in goede zorg. Wie zijn leven lang 
boer was en altijd om half vijf opstond, doet dat ook op Hofje 
Wendakker. Dat zit immers in zijn systeem. Dan zeggen onze 
nachtdienstmedewerkers niet ‘ga maar weer lekker slapen’. We 
maken ontbijt voor de boer en lopen mee naar de moestuin - 
even kijken hoe de groenten er vandaag bij staan. 
Deze manier van leven is mogelijk op Hofje Wendakker, omdat 
de bouw aansluit op de behoefte van bewoners. De woningen 
hebben slaapkamers boven en woonkamers beneden, een ruime 
tuin met een moestuin, kruidentuin, vijver en dierenweide. En 
voor iedere woning een eigen terras. Bewoners hebben zicht op 
andere woningen, want menselijke nieuwsgierigheid is van alle 
leeftijden.  
 
Ons hofje vormt het eerste deel van een nieuwe wijk. Nieuw in 
de zin van nieuwbouw en nieuw in de zin van ‘vernieuwend’. 
Toekomstige buren zijn van harte welkom op Hofje Wendakker. 
Om in de kruidentuin dille voor hun avondeten te plukken bij-
voorbeeld. Andersom is het de bedoeling dat ook onze bewoners 
onbezorgd een ommetje maken in de buurt. We hebben plannen 
voor een app met gps. Blijft een bewoner dan spontaan ergens 
een kopje thee drinken, dan geeft een buurman dat via zijn mo-
biel door aan onze zorg. Een ‘inclusieve samenleving’, heet dat in 
moderne termen. Of gewoon ‘naar elkaar omkijken’, zoals onze 
bewoners dat van vroeger uit gewend zijn. Zo’n buurt slaagt als 
we nieuwsgierig zijn naar elkaars verhaal. Dit magazine maakt 
daarmee een begin. Alle tien de verhalen laten zien hoeveel her-
inneringen en levenswijsheden onze bewoners in pacht hebben. 
Geniet ervan.  
 
Laurent de Vries, 
bestuurder Viattence 

Nieuwsgierig 

zijn naar elkaars verhaal
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‘Ik ben 
zoals ik 

ben’als ze de tijd kon terugdraaien, zou 
ze losser zijn geweest. dat is de 
moraal van het levensverhaal van 
hennie borgers. openhartig vertelt 
ze over het keurslijf, eigen keuzes 
maken en loslaten.

‘Mijn man kwam uit een oerdegelijk gereformeerd gezin. Een kerkelijke familie tot en 

met. Stijver kon niet. Als ik bij mijn schoonouders was, had ik me netjes te gedragen. 

Wie aan het woord was, moest ik laten uitspreken. En ik hoefde me niet te vertonen 

in een broek; een vrouw hoorde in een rok. Ik probeerde in hun straatje te passen. 

Al kon ik me natuurlijk niet volledig veranderen; ik ben zoals ik ben. Ik ben nooit voor 

honderd procent door hen geaccepteerd.’

Lachen
‘Maar mijn man stond achter mij. Hijzelf was lang niet zo stijf als zijn ouders. Sterker 

nog, als hij bij ons thuis kwam, had hij het enorm naar zijn zin. Ik had één zus en zes 

broers. Met al die jongens in huis was het natuurlijk lachen. De een maakt een grap, 

de ander ligt in een deuk en een derde ligt te janken. Bij wijze van spreken dan. Mijn 

man was een echte heer, dus de grapjes gingen vaak over hem. Over het nette 

jasje dat hij altijd droeg bijvoorbeeld. Hij kon daar heel goed tegen, vond dat leuk en 

gezellig. Bij ons werden grappen gemaakt die hij thuis niet kon vertellen.’

Eigen manier
‘Mijn man en ik ontmoetten elkaar op de zondagschool van de kerkelijke vereniging. 

Hij studeerde toen voor dominee. De jaren dat we verkering hadden, voordat 

we trouwden, vond ik moeilijk. Ik leefde in een keurslijf. Toen we eenmaal waren 

getrouwd, werd het anders, makkelijker. Ik hoefde minder mijn best te doen om 

door mijn schoonouders te worden geaccepteerd.’ 

‘Toen we na onze bruiloft zelf een dochter en een zoon kregen, lukte het mijn 

man heel goed om de kinderen op zijn manier op te voeden, zonder de strenge 

gewoonten van zijn ouders.’

‘  laat  
het los, 
het is  
haar  
leven’ 
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Loslaten
‘Al leefden we toen ook weer gedeeltelijk volgens de regels van 

anderen. Als domineesgezin lagen we onder een vergrootglas. 

Ik weet nog dat onze dochter veel bij het gezin van de koster 

op bezoek ging. Ze kon goed met de zoons opschieten en 

kwam daar graag. Daar werd binnen de kerk over gepraat, 

want de koster lag niet zo goed bij een deel van de kerkraad. 

Toen hebben mijn man en ik haar gezegd dat ze daar maar wat 

minder naartoe moest gaan. Als ik de tijd terug kon draaien, 

zou ik daar losser mee om zijn gegaan. Als dat kind het daar 

leuk vindt, waarom zouden wij haar dan tegenhouden?’ 

‘Jaren later konden we onze kinderen beter loslaten. Toen mijn 

dochter op zichzelf woonde en niet meer iedere zondag netjes 

naar de kerk wilde gaan, probeerde mijn man haar in eerste 

instantie om te praten. Maar ik zei ‘laat het los, het is haar 

leven.’’

Goed gesprek
‘Tegenwoordig is de maatschappij vrijer. Getrouwde vrouwen 

blijven bijvoorbeeld gewoon werken. In de tijd dat ik nog 

verkering had, had ik ook een baan, in de administratie. Daar 

vroegen ze me of ik cheffin wilde worden. Maar dat ging 

dus niet, want in die tijd betekende trouwen, stoppen met 

werken. En als vrouw van de dominee was het mijn taak om 

mensen te ontvangen, die voor een goed gesprek bij mijn 

man langskwamen. Omdat ze huwelijksproblemen hadden of 

kinderen die dwars waren. Voor zulke vraagstukken kwamen 

ze naar mijn man. Bij ons in huis was altijd tijd voor een goed 

gesprek. Tussen mijn man en de mensen van de kerkelijke 

gemeente, maar ook voor onszelf onderling.’ ❙

Hennie Borgers: ‘Tegenwoordig is de maatschappij 

vrijer. Getrouwde vrouwen blijven gewoon werken.’ ❙

‘ bij ons in 
huis was 
altijd 
tijd voor 
een goed 
gesprek’
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‘Thea 
wil ik 

wél 
elke 
dag 

zien’ 
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et is eind jaren zestig. Albert Peters werkt 
als metselaar aan een bouwproject op een 
psychiatrische instelling. Via het raam van de 
keuken heeft hij oogcontact met Thea, kokkin in 
de instelling. Thea blijkt de liefde van zijn leven; 
in september 2019 zouden ze hun vijftigjarig 
huwelijk vieren.

Dat het tussen hun tweeën serieus is, weet hij al snel na hun 
eerste ontmoeting, want hij heeft vergelijkingsmateriaal; vóór 
Thea was er een andere dame. ‘Die leerde ik kennen via een 
contactadvertentie. Maar dat is niet goed gegaan. Die vrouw 
wilde veel te vaak afspreken’, blikt Albert lichtelijk geërgerd 
terug. ‘Eén keer in de week vond ik zat. Of ik met Thea wél 
iedere dag wilde afspreken?’ Hij schiet schuldbewust in de 
lach. ‘Ja, met Thea kon ik dat wel.’
 
Albert en Thea zijn 48 en 43 jaar wanneer ze elkaar leren 
kennen. Hun huwelijk blijft mede door hun leeftijd kinderloos. 
‘Mét kinderen was het beter geweest, want als je vrouw dan 

weg is, ben je toch niet alleen’, zegt Albert. ‘Maar ik vind het 
moeilijk om hierover te praten.’
Hoewel meneer en mevrouw Peters ieder op een eigen 
afdeling bij Viattence wonen, kunnen ze elkaar zien wanneer 
ze willen. Met regelmaat wordt Thea in haar rolstoel naar 
Albert gereden. Een kneepje in elkaars hand, een lieve 
blik en een simpel maar oprecht ‘hoe gaat het’ brengen de 
echtgenoten weer samen.

H

De nuchtere metselaar 

Albert Peters onthult het 

geheim van vijftig jaar 

gelukkig getrouwd zijn. 

‘Altijd lichtelijk toegeven.’ 

Albert en Thea zijn 48 en 43 jaar 

wanneer ze elkaar leren kennen.  ❙

Een kneepje in 
elkaars hand, 
een lieve blik
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In de bloei van hun leven maken Thea en Albert veel samen 
mee. Zij maakt voor hem zijn grote hobby duivenmelken 
mogelijk. ‘Ik had geen rijbewijs, maar Thea wel. Samen gingen 
we met de duiven op pad. Nummer 83, dat was een goeie. Die 
vloog snel terug. Waarom die zo goed was? Omdat de man 
die met ze omging ook zo goed was’, zegt hij met twinkelende 
ogen. ‘Alleen het beste was goed genoeg voor ze’, vertelt hij 
verder. ‘Ik gaf ze goeie mais. Het dier moet het namelijk ook 
kúnnen doen voor de baas. Dankzij goed voer, zag je bij die 
van mij niet eens dat ze weggeweest waren. Bij andere duiven 
hingen de vleugels slap na een lange vlucht.’ 

Op de vraag wat het geheim is van zo’n lang huwelijk, 
glimlacht Albert. ‘Altijd lichtelijk toegeven’, zegt hij. En dan, 
serieuzer: ‘Op latere leeftijd ging ze dementeren. We hadden 
goede buurtzorg, maar thuis wonen ging niet meer: zag ze 
op televisie dat er kippen werden geslacht, dan zei ze ‘ik heb 
vandaag geen eieren hoor, want de kippen zijn er niet meer’. 
En liet ze het eten aanbranden, dan gaf ze mij de schuld. Ze 
wilde het wel goed doen hoor, maar ze had het allemaal niet 
meer door. Dat vond ik best moeilijk. Ik geloof dat je daar als 
man een hoop geduld voor moet hebben.’

‘Het voornaamste vind ik dat we het goed naar ons zin hebben 
met zijn tweeën. Natuurlijk was er wel eens een kleine ruzie. 
Dat was naar, maar als we dan weer samen hadden gegeten, 
waren we alles weer vergeten. Praten is de oplossing. Dan zit 
je bij elkaar en zeg je, waar ging het nou eigenlijk over? Dan 
kijk je elkaar aan, en weet je het allebei niet.’ ❙

Thea is vlak na dit interview overleden, twee maanden voordat 
Albert en Thea hun vijftigjarig huwelijk konden vieren. 

‘Praten is de 
oplossing’ 

Albert Peters: 'Nummer 83, dat was 

een goeie duif. Waarom die zo goed 

was? Omdat de man die met ze 

omging ook zo goed was.' ❙
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Het is 1945. Zutphen, de woonplaats van Greta Dolfing is 
zwaar getroffen. Plots zijn daar de Canadezen. Het is veilig! 
Inwoners lopen vol van blijdschap de straat op. Zo ook Greta 
en haar ouders en zusje. ‘En ineens was er een splinterbom’, 
vertelt ze. ‘Totaal onverwacht. Er vielen een heleboel doden. 
Mijn ouders waren zwaargewond en bij mijn zusje was haar 
linker onderbeentje eraf.’  
Het leven van Greta, toen dertien jaar, verandert op slag. Het 
kind-zijn is voorbij; vanaf dat moment draagt ze thuis de 
zorg voor drie oorlogsinvaliden. ‘Mijn zusje Hennie kreeg een 
houten klos aan haar been. Dat bungelde als ze liep. ‘Klik-
boem’ hoorde je bij iedere stap. Ik vond het zó erg, want ze 
was nog maar zo klein. Ik heb er nooit aan kunnen wennen.’  
Het gezinsleven draait om de revalidatie van zusje Hennie. 
‘Ik moest veel met haar oefenen, zodat ze haar benen weer 
leerde gebruiken. En mee naar het zwembad, ook weer om 
te oefenen. Voor controle en behandeling gingen we elke keer 
weer naar het ziekenhuis.’

Zorgen
Zorgen voor en zorgen maken om het zusje. Dat wordt voor 
Greta vanzelfsprekend: ‘Het werd me niet gevraagd; ik deed 
het gewoon. En hulp aan een ander vragen, dat kwam niet in 
me op. Ieder had zijn eigen narigheid; we kwamen allemaal 
net uit de oorlog.’ 

Dat het Greta allemaal te veel wordt, blijkt uit het feit dat ze 
geregeld flauwvalt. De huisarts concludeert dat ze gebukt gaat 
onder de zorg. ‘Je hebt veel meegemaakt’, zei hij. ‘Jij moet 
er tussenuit. Je mag naar een pleeggezin in Zwitserland.’ Bij 
de herinnering aan die verrassende mededeling trekt Greta 
opnieuw een verbaasd gezicht. ‘Die pleeggezinnen hadden 
namelijk ook iets te maken met de kerk. Maar ik kwam in 
Zutphen nooit in de kerk’, zegt ze. ‘Het bleek samen te hangen 
met de HARK, Hulp Actie Rode Kruis. Daar had ik ook een 
pyjama van gekregen.’ Haar ogen flikkeren enthousiast bij die 
herinnering. ‘Van héél zachte stof. Die kleren kwamen van 
Amerikanen, zodat wij er weer bovenop kwamen.’ 

Een struise vrouw in kleurrijke kleding 

kijkt de journaliste uitdagend aan. Een 

interview, kom maar op, spreekt uit haar 

ogen. En dan, met een tikkeltje zelfspot, 

zegt ze luid en duidelijk: ‘Ik ben een oud 

mens hoor, 87 jaar, ik heb de oorlog 

meegemaakt.’ In het gesprek dat volgt, 

laat ze haar pantser zakken en vertelt 

Greta Dolfing over het oorlogsongeluk 

dat haar leven in één klap veranderde 

en bepaalde. 

‘Ik heb de 
oorlog 
meege-
maakt’
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‘Het 
kwam 
niet in me 
op om 
hulp te 
vragen’
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‘Ik geef 
mijn 
kind niet 
weg, 
zei ze’

Fluweel
Drie maanden lang was ze in het pleeggezin in Zwitserland. 
Daar kon ze kind zijn, tot rust komen en was er aandacht 
voor haar. ‘We woonden daar op een berg. ’s Morgens ging 
ik beneden verse broodjes halen, croissants. Die smolten in 
mijn mond’, blikt ze terug, met een genietend gezicht. ‘En voor 
mijn slaapkamerraam stond een perzikboom. De buitenkant 
van die perziken leek wel fluweel. Zulk eten, dat kende ik niet; 
ik kwam uit de oorlog. Op een dag vroegen mijn pleegouders 
zich af hoe het toch kwam dat de boom helemaal geen perzi-
ken meer gaf. Toen heb ik maar netjes opgebiecht… ze groei-
den er wel, maar ik plukte ze vanuit mijn slaapkamerraam en 
at ze allemaal meteen op. Ze konden er vreselijk om lachen.’ 
‘Mijn pleegouders vroegen me om bij hen te blijven wonen, 
maar daar was mijn moeder in Nederland het niet mee eens. 
‘Ik geef mijn kind niet weg’, zei ze. En natuurlijk wilde ik 
ook naar mijn familie terug, maar in Zutphen voelde ik me 
gewoon niet thuis. Ik heb nachten liggen huilen in bed toen ik 
daar weer was. Ik heb er nooit meer kunnen wennen.’

Cadeau
Al jong, op haar zeventiende, ging Greta het huis uit. Door 
de omstandigheden thuis ging ze ‘gewoon’ naar de huis-
houdschool, terwijl ze zo graag modeontwerpster had willen 
worden. Al snel ontmoette ze Henk, de man waar ze niet met 
en niet zonder kon. ‘Ik dacht altijd dat hij andere vrouwen 
leuker vond.’ 
Anderzijds gaf dit huwelijk haar het cadeau van haar leven: 
haar dochter Birgitta. ‘Mijn dochter is een schatje, echt waar!’, 

Greta Dolfing: ‘We gingen op 

vakantie naar de natuur. Daar kon 

Gitje lekker buiten spelen.’ ❙
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‘Wat ik zelf 
niet heb 

gehad, heb ik 
mijn dochter 
wel kunnen 

geven’ 

zegt ze vol liefde. ‘Een dotje. En ze had veel 
sjans als kind. Dan stond ik met de fiets bij 
het stoplicht, zij zat achterop, en begonnen 
mannen te toeteren. Wat is dat toch, vroeg ik 
me dan af. En ja hoor, dan zat ze te zwaaien 
naar die kerels.’ 
Vanaf de geboorte van Birgitta, bijnaam Gitje, 
staat alles in het teken van het jonge leven. 
‘Ik maakte verkleedkleren. Ik heb mijn eigen 
kimono eens vermaakt, zodat Gitje verkleed 
als geisha naar school kon. En we gingen op 
vakantie naar de natuur. Want daar kon zij 
lekker buitenspelen. Alles namen we dan mee: 
de cavia, het konijn, de kanarie, de goudvissen. 
Alles bij Gitje op de achterbank.’

Beschermen
Of het nu ging om de huisdieren die mee 
moesten op vakantie, of om haar dochter; alles 
wat haar dierbaar was, hield Greta dichtbij. ‘Ik 
geloof dat ik een erg strenge moeder was voor 
Gitje. Maar ja, ze was zo’n lief zacht meisje; 
ik was als de dood dat kerels daar misbruik 
van maakten. Ik gaf haar dan ook niet snel 
toestemming om naar een feestje te gaan, 
want daar had ik geen toezicht’, blikt ze terug 
op haar beschermende houding als moeder 
zijnde. 
‘Waar ik heel trots op ben’, besluit ze haar ver-
haal, ‘is dat ik zo’n lieve dochter heb gekregen, 
die ik tot gelukkig mens heb opgevoed. Wat 
ik zelf niet altijd heb gehad, heb ik haar wel 
kunnen geven.’ ❙

Greta Dolfing: ‘Waar ik heel trots op ben, 

is dat ik zo’n lieve dochter heb gekregen, 

die ik tot gelukkig mens heb opgevoed.’  ❙
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Grietje is 24 jaar gelukkig getrouwd met 

haar ‘Bats’ als hij overlijdt en zij achterblijft 

met hun acht kinderen. Zij voedt ze alleen 

op, met hulp van haar oudste dochter. Het 

verhaal van een weduwe, met een hart 

zo groot dat al haar jongens en meisjes er 

met gemak in passen.

Vier meiden 
en vier jongens,  
welke man 
trapt daar 
nou in?
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oe ik aan hem kwam? Dat weet ik niet 

meer, maar ik zal er zelf ook wel wat voor 

hebben gedaan. Dat kan niet anders. Als 

man en vrouw moet je immers voor elkaar 

klaarstaan’, zegt Grietje van den Brink als 

wordt gevraagd naar haar man Egbertus, 

die zij kortweg Bertus of – met Veluws 

accent - ‘Bats’ noemt.  

Bij hun huwelijk in 1947 kreeg ze geen ring, want daar 

was na de oorlog geen geld voor. Des te groter was de 

vreugde toen ze bij hun twintigjarig jubileum haar trouwring 

kreeg. Ze draagt ‘m nog steeds. 

‘Bertus was een lieve man’, vertelt ze. ‘Hij was makkelijk. 

Hij zag kleine streken van de kinderen door de vingers en 

leefde met ze mee als er iets was. Wanneer ik hem iets 

vroeg, zei hij altijd ‘ja’. En toen ik ziek was, liep hij heel hard 

voor mij.’

Pannen vol aardappelen
Grietje doelt op het jaar dat ze met tbc was opgenomen in 

het sanatorium. Ze was toen ook nog eens hoogzwanger, 

van hun vijfde kind, een meisje. Die is daar geboren. De 

baby werd ondergebracht bij tante Sas en oom Johan-

nes en naar hen vernoemd: Sannigje Johanna, roepnaam 

‘Sannie’. De vier oudste kinderen werden opgevangen 

door opa’s en oma’s en ooms en tantes. Vader Bertus, die 

zorgde dat er brood op de plank kwam, ging telkens bij de 

opvangadressen langs om te zien hoe het met de kinde-

ren ging en gaf tips over de opvoeding. 

Toen Grietje was genezen van tbc, kwamen alle vijf de 

kinderen weer naar huis en volgden nog drie geboortes, 

waarmee het totaal aan kinderen uitkwam op acht. Vier 

meiden en vier jongens. ‘Voor een groot gezin moet je veel 

eten hebben’, blikt Grietje terug. ‘Ik schilde elke dag wel 

een pan vol aardappelen. En de moestuin, daar heb ik heel 

wat groenten uit gehaald. Boerenkool en sla. Uit eigen tuin 

is het eten goedkoper.’

Wassen in een teil
Met het fotoalbum op schoot bekijkt ze foto’s van vroe-

ger. De kinderen die zich één voor één wassen in een teil, 

de kinderen rond een petroleumstel wachtend op een 

H

‘ elke dag 
een pan vol 
aardappelen’

‘

Vier meiden 
en vier jongens,  
welke man 
trapt daar 
nou in?

‘Als we al die kinderen een voor een bekijken, 

hebben we wel een uur werk’, zegt Grietje van den 

Brink met het fotoboek op schoot. ❙
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versgebakken pannenkoek, de oudste kinderen die 

poseren met een pasgeboren broertje of zusje. ‘Als we 

al die kinderen nu een voor een gaan bekijken, hebben 

we wel een uur werk’, zegt ze bij het zien van alle acht 

de vertrouwde gezichtjes. ‘Zo veel zijn het er.’ 

In 1971 overleed Bertus op 49-jarige leeftijd aan een 

hartinfarct. Volkomen onverwacht; de uitnodigingen 

voor hun 25-jarig huwelijk lagen al klaar. En hun jong-

ste dochter, Margreet, was toen pas twee jaar. Grietje 

kreeg hulp van haar oudste dochter Gerrie, die toen al 

23 jaar was. ‘Ze was al het huis uit, maar kwam langs 

om mee te helpen in het huishouden. Meestal vroeg ze 

me ‘wat moet er eerst gebeuren’?’ 

Maandag wasdag
De liefde voor haar kinderen hield haar op de been. ‘Ik 

was wel streng voor ze. Dat moest ook wel, met zo’n 

grote groep. Maar de kinderen konden het goed met 

elkaar vinden en als er eens iets was, namen ze het 

voor elkaar op. Ze hadden het thuis ook gezellig met 

elkaar. Om iets leuks te doen, hadden ze hun moeder 

heus niet de hele tijd nodig.’ 

Grietje richtte zich op de huishoudelijke taken. Op 

maandag wassen met de hand en de wringer en dro-

gen aan de waslijn. Op dinsdag strijken. Op woensdag 

de bovenverdieping schoonmaken. En zo wachtte 

iedere dag een taak.  

Toen alle kinderen uit huis waren, nam Grietje tijd voor 

haarzelf. Reisjes naar Turkije en Israël en uitstapjes met 

de leden van de vrouwenvereniging. ‘Lekker op pad, 

weggaan, want daar kwam ik voor die tijd niet aan toe.’ 

Een nieuwe man kreeg ze niet, want – zoals ze zelf zegt 

- ‘welke man trapt daar nou in, een vrouw met zo veel 

kinderen?’ ❙

‘ ik was streng. 
dat moest 
ook, met zo’n 
grote groep’
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‘Ik heb 
mensen 

gered en 
mensen 
op gang 

geholpen’
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e Sint Jozefkerk in Zwolle, daar was 
Karel maar liefst 19 jaar de parochie 
van dienst. ‘Het contact met de men-
sen, dat was het mooist. De gesprek-
ken voor huwelijken, bij begrafenis-
sen en in de gespreksgroepen. Ik heb 
mensen gered en mensen op gang 

geholpen’, blikt hij terug op de begeleiding die hij bood aan zowel 
volwassen als kinderen. Hij was er voor parochianen met levensvra-
gen of bijvoorbeeld huwelijksproblemen, maar ook voor kinderen 
waarvan ouders en school met de handen in het haar zaten. ‘De 
oplossing lag vaak bij de ouders; harder optreden’, zegt hij. ‘Aan mij 
de taak om hen daarvan te overtuigen.’

celibaat

Zijn inbreng in de gesprekken over relationele 
zaken zoals ouderschap, liefde en het huwelijk, 
baseerde Karel op de bijbel. Uit eigen ervaring 
kon hij niet spreken; voor zijn functie gold het 
celibaat. ‘Een liefdesrelatie was voor mij verbo-
den. Zou ik het wel doen, dan kon ik commen-
taar van de parochianen verwachten. Dat was 
een flinke barrière. Voor sommige collega’s in 
het land vormde het celibaat een struikelblok 
voor hun werk. Die ontmoetten op een gegeven 
moment een leuke vrouw en traden uit hun 
functie.’ Op de vraag wat Karel daarvan vond, 
antwoordt hij prompt: ‘Helemaal ‘accepté’. Het 
zou beter zijn als er keuzevrijheid was voor 
voorgangers, dat ze allemaal zelf konden bepa-
len hoe ze met het huwelijk omgingen.’

vriendschap

Vriendschap met een vrouw was er wel in 
Karels leven. 45 jaar lang was Stien (kort voor 

dd

Officieel is het ‘pastoor Gert Bouwman’, maar hij is 

beter bekend als ‘pastor Karel’. Karel komt van ‘Karel 

de Grote’. Die bijnaam kreeg hij, omdat hij naar eigen 

zeggen ‘in de lengte een beetje is doorgeschoten’. 

En zijn functietitel ‘pastoor’ wijzigde hij zelf, naar 

‘pastor’. ‘Ik heb meerdere pastoors – met twee o’s - 

meegemaakt en dat waren potentaten. Zo wil ik niet 

zijn. Ik was in mijn werk juist een gelijkwaardige voor de 

mensen in mijn parochie. Een pastor - met één o - is 

een herder. Ik hield de mensen bij elkaar.’
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Christien) in zijn leven. Zij verzorgde het huishouden, ze gingen 
samen op vakantie en deelden lief en leed met elkaar. Vrienden 
en familie noemden de twee gekscherend ‘meneer en mevrouw 
Bouwman’ of ‘ome Karel en tante Stien’. Naast hun gezamenlijke 
vakanties, variërend van familietripjes in eigen land tot wintersport 
in Oostenrijk, ging Karel graag vissen. Op de Noordzee bijvoor-
beeld, waar hij samen met vrienden en familie emmers vol makreel 
ving.  
Met een grote lach op zijn gezicht denkt Karel terug aan de keer 
dat ze de vissen ophingen om ze te roken en na verloop van tijd 
alleen de koppen nog aan de lijn hingen. Verkeerd om opgehangen. 
Het mocht de pret niet drukken. Humor is belangrijk voor Karel. 
In de pastorie mondde menig afwasbeurt uit in een watergevecht 
met Stien en gasten die op bezoek waren. Die ontspanning was de 
tegenhanger voor de serieuze preken voor de kerk.

vertrouwen

Het overlijden van Stien in 2018 was ‘even wennen’, zegt Karel. ‘Al 
ben ik in mijn werk op overlijden ingesteld. Ik heb altijd verkondigd 
dat er een hemel is, dus daar hou ik me aan vast. Hoe die hemel er 
uitziet?’ Hij is even stil. ‘Vertrouwen’, antwoordt hij met één woord. 
‘Vertrouwen dat de woorden van Jezus en de profeten waar zijn. 
Dat vertrouwen binnen in mij moet brandend blijven, want ook ik 
ga een keer dood.’ 
Het ontbreken van vertrouwen bij sommige kerkgangers, was voor 
Karel het moeilijkste waarmee hij te maken kreeg in zijn carrière. 
‘Sommigen werden anti-kerkelijk, kregen een andere mening dan 
de mijne, wilden niet meer erbij horen’, vertelt hij. ‘Maar ik was 
juist aangesteld om de mensen erbij te houden, om ze richting 
hemel te helpen, om het maar even simpel te zeggen. Mensen die 

afhaakten, dat waren de grootste uitdagingen in mijn werk.’ Dat 
sommigen een andere weg kozen, komt volgens de pastor doordat 
‘de wereld vol afleiding en verleiding is.’

zinvol bestaan

Terugblikkend op de invulling van zijn leven, zijn werk als pastor, 
zegt Karel: ‘Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Het draait 
er in het leven om dat je een zinvol bestaan hebt. Ik heb mensen 
ontmoet die ook zin aan hun leven wilden geven. Ja, het was best 
een interessant leven.’ ❙

‘Deze 
wereld is vol 
afleiding en 

verleiding’ 

‘Het 
vertrouwen 
moet 
brandend 
blijven’

 'Een liefdesrelatie was voor mij verboden’. ❙ 
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Onderwijzer, dat vak zou hem wel 

passen. Zo besluiten de ouders van Dick 

van Altena. Zonder twijfel volgt hij hun 

advies op. Met volledige toewijding 

stort hij zich op zijn opleiding en 

daarna op zijn werk. Op een dag is het 

hem echter teveel. Hij krijgt een burn-

out, met honderd procent afkeuring 

als gevolg. En dan ontstaat er tijd, rust 

en ruimte voor zijn eigenlijke passie: 

schrijven.
 

Een kind van Hollandse ouders wordt in 1935 
geboren op het Indonesische eiland Java. Terwijl 
vader als hoofdinspecteur bij de plaatselijke 
politie werkt en moeder als onderwijzeres op 
een basisschool, groeit de jonge Dick van Altena 
op tussen de tuinman, wasvrouw, chauffeur en 
‘kokkie’ die het gezin van dienst zijn. Op straat 
spreekt hij de jongerentaal Pasar Maleis. Hij is 
helemaal thuis op Java. ‘Ik voelde me niet blank; 
de inwoners van Nederlands-Indië maakten geen 
verschil tussen de originele bevolking en Neder-
landers, uitzonderingen daargelaten.’

Wennen
Omdat Nederlands-Indië door Nederland werd 
overgedragen aan de Indonesiërs, vertrekt het 
gezin Van Altena in 1951 weer naar Nederland met 
het schip ‘Hr.Ms. Prins van Oranje’. ‘We mochten 
op Java blijven, maar uit angst om later gediscri-
mineerd te worden, zijn we toch weggegaan. Mijn 
ouders dachten bijvoorbeeld dat voor de Neder-
landers onder de nieuwe overheid andere rechten 
zouden gelden’, blikt Dick terug.  
Het is wennen in Nederland. Alleen al het klimaat 
is een belevenis. Waar Dick in Nederlands-In-

dië nooit het gevoel had anders te zijn, krijgt hij dat in Nederland 
ineens wel. ‘Mijn klasgenoten vonden mij maar een rare snijboon, 
want toen ik voor het eerst sneeuw zag, ging ik er op de grond in 
liggen rollen. Kou kende ik in Indonesië niet! Alleen uit de koelkast.’

De onder-
wijzer die 
diep van 
binnen 
schrijver is

‘Eindelijk 
niet meer die 

last op mijn 
schouders’
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Trouw 
Onbekend met de mogelijkheden op de Nederlandse ar-
beidsmarkt, besluiten vader en moeder Van Altena dat Dick 
onderwijzer wordt. ‘Mijn moeder zat in het onderwijs, net als 
mijn oom Wim en mijn tante Mien, moeders zuster. ‘Jij bent 
ook geschikt voor het onderwijs’, zei mijn moeder tegen mij. 
De vraag wat ík wilde worden, is mij nooit gesteld’, zegt Dick. 
‘Daar zat ik ook niet mee; ik werd wat mijn ouders wilden dat 
ik werd.’ 
Na het behalen van zijn diploma op de Kweekschool, destijds 
de opleiding om leerkracht in het basisonderwijs te worden, 
wordt Dicks loopbaan opnieuw van buitenaf bepaald. ‘In die 
tijd had je de dienstplicht. Wilde je die omzeilen, dan was er 
een alternatief: leraar Frans worden. Daarvan waren er in 
Nederland namelijk te weinig’, zegt Dick. 
‘Ik ging trouw naar mijn cursus Frans en ging aan de slag op 
de mulo. Het waren lastige klanten die daar op school zaten. 
Niets voor mij.’  
Als de ‘plicht’ van drie jaar klaar is, stapt Dick direct over 
naar het basisonderwijs. ‘De hemel op aarde’, zoals hij het 
zelf noemt. Er is bijvoorbeeld tijd voor handarbeid en andere 
artistieke activiteiten. 
Zijn volgende carrièrestap is een baan als schoolhoofd in 
Ermelo. ‘Het was een driemansschool. Drie leerkrachten 
stonden voor de klas, waaronder ikzelf. Daarnaast was ik als 
hoofd van de school verantwoordelijk voor alles wat bij het 
onderwijs kwam kijken.’

Burn-out
De combinatie van toewijding, betrokkenheid en werkdruk 
maakt dat Dick zich ‘rot werkt’, zoals hij het zelf zegt. ‘Een 
burn-out noemen ze het tegenwoordig. In die tijd heette het 

anders; toen gebruikten ze nog maar weinig Engels. Eerst ben 
ik een halfjaar thuis geweest, maar dat maakte weinig verschil. 
Want als ik thuis was, piekerde ik alsnog. Gaat het wel goed op 
school, nu ik daar niet ben, vroeg ik me dan af. Later ben ik 
afgekeurd. Dat ging niet zomaar; een psychiater heeft me een 
middag lang doorgezaagd.’ 
Hoewel hij zich schaamt voor het ‘thuis zitten’, en hij ieder 
dubbeltje moet omdraaien om de studies van zijn kinderen 
te bekostigen, voelt de afkeuring als ‘een zalige opluchting’. 
‘Eindelijk niet meer die last op mijn schouders’, blikt hij terug.

Schrijven
En er komt ruimte voor zijn passie: schrijven. ‘Columns, 
verhalen, erotische gedichten, haiku’s (Japanse gedichten)… 
van alles heb ik geschreven. Op bescheiden schaal. Ik schrijf 
nog steeds, hoewel minder dan vroeger. Waar ik het meest 
trots op ben, is mijn boek Snoefhanen, een verzameling korte 
verhalen. Dat boek heb ik in eigen beheer uitgebracht.’ 
Snoefhanen opent met het artikel ‘Geen stoorzenders meer!’, 
een kritisch betoog over de verstoring van de maatschappij, 
door het gebruik van de mobiele telefoon. Het is een thema 

‘Veel 
jongeren zijn 
overspannen. 
Geen wonder, 
met al die 
apparaten’

Dick van Altena schreef het boek Snoefhanen. ❙
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dat Dick nog steeds bezighoudt. ‘Tegenwoordig zijn veel jon-
geren overspannen. Dat is geen wonder, met al die apparaten. 
Als je de hele nacht ligt te vogelen met je telefoon en je gaat 
met een slaperig hoofd naar school, dan wordt het je snel 
teveel.’

Resoluut
Op de vraag of Dick niet liever schrijver had willen worden, in 
plaats van onderwijzer, antwoordt hij resoluut: ‘Nee hoor. Dat 
vak zag je vroeger veel minder. Dichters en schrijvers waren 
vaak armoedzaaiers.’ 

En op de vraag of hij geen spijt heeft van het vele harde wer-
ken als schoolhoofd, antwoordt hij direct: ‘Nee, ik had geen 
keus, die school moest draaien.’ 
Dat hij jaren later een delier krijgt, waarna hij de zorg van 
Viattence nodig heeft, is volgens hem overigens wel een 
gevolg van de hoge werkdruk en het vele piekeren tijdens zijn 
carrière. ‘Er zijn meerdere oorzaken voor het krijgen van een 
delier, waaronder stress. Ik geloof dat dat bij mij de oorzaak 
is geweest.’ 
‘Maar’, zegt hij, ‘bij Viattence ben ik op de juiste plek. Want al 
ben je huis en haard kwijt, hier kun je terecht.’  ❙

Dick van Altena groeide op op het 

Indonesische eiland Java. ❙

‘Dichters en 
schrijvers 

waren vaak 
armoedzaaiers’
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Opgewekt, vriendelijk en 
adrem. Dat kenmerkt Areke 

Spoelstra-Huigen. De 87-jarige 
schippersdochter beantwoordt 
vragen over haar leven op het 

schip en aan wal. 

‘Je moet 
er zelf wat 
van 
maken’
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an boord geboren en getogen. 
Bent u nooit overboord gesla-
gen? ‘Ik ben wel eens gevallen, maar 

dan zwom ik gewoon terug naar het 

schip. Ik kon goed zwemmen, dat had ik 

mezelf geleerd.’ 

Hoe was het om met uw ouders én zes broers 
en zussen in het vooronder te wonen? ‘Weinig 

ruimte, daar raak je aan gewend. Je moet gewoon alles goed 

opruimen. Makkelijk zat. Je hebt toch twee handen? We 

hadden ieder onze eigen bedstee en we wasten onszelf in 

het water overboord. Het was gezellig. Mijn vader en moeder 

zorgden voor een goede omgang met elkaar.’

Wat deed u, terwijl jullie voeren? ‘Schrobben, 

schoonmaken, zorgen dat het schip netjes was. En om me 

heen kijken. Naar de omgeving, het water. Heerlijk.’

Af en toe, wanneer het schip aanmeerde, ging u 
naar school. Altijd op een andere plek. Hoe was 
dat, in een klas vol vreemde kinderen? ‘Ik ken-

de ze niet, maar je moet er zelf wat van maken. (Maakt een 

‘kwekkende’ beweging met haar hand.) Praten met elkaar. 

Dan was het leuk hoor.’

Heeft u tips voor toekomstige schippers? ‘Het is 

zo’n beroep. (Steekt haar duim op.) Varen is leuk. En zodra je 

op het water bent: blijf varen, anders wordt het saai. Ook bij 

slecht weer. Gewoon doorgaan.’ 

‘Je moet 
er zelf wat 
van 
maken’ A

‘Blijf 
varen, 

anders 
wordt 

het saai’ 
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U koos voor het beroep van verpleegster. 
Waarom? ‘Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Het is 

mooi om mensen te helpen. Wassen, aankleden, ha-

ren kammen, dat deed ik voor ze. Ze konden het zelf 

niet. Ze waren verlamd. Sommigen werden beter, 

maar niet allemaal. Het overlijden hoort erbij. Soms 

miste ik ze daarna wel; ik had toch een band met ze 

opgebouwd.’ 

Een baan aan wal, dat was vast en zeker 
wennen? ‘Nou, dat was zó!’ (Steekt weer haar 

duim op.) ‘We waren met verpleegsters onder el-

kaar. Ik was het niet gewend om onder de mensen 

te zijn. Ik had aan boord mijn broers en zussen om 

me heen, maar dat waren altijd dezelfden. Op het 

werk kwamen ineens allemaal nieuwe mensen in 

mijn leven. Gezellig.’

Wat wil u de nieuwe generatie zieken-
huismedewerkers meegeven? ‘Hou je hoofd 

erbij. Je bent met mensen bezig.’

Wilde u zelf eigenlijk geen schipper wor-
den? ‘Zeker wel! Dat wil ik nog steeds.’ 

Naast uw werk als verpleegster vond 
u nog andere manieren om mensen te 
helpen hè? ‘Ik heb altijd gebreid, voor anderen. 

Als kind al. Ik maakte kleding voor mijn zusje. En ik 

breide altijd voor arme kinderen, aan de andere kant 

van de wereld.’

Met uw eigen gezin woonde u in een 
huis. Hoe was dat voor u? ‘Ik heb de kinderen 

opgevoed in huis ja. Dat was best leuk, maar ik was 

liever aan boord geweest. We woonden in de stad, 

omdat mijn man Thomas bij de politie werkte.’

Hoe leerde u Thomas kennen? ‘Ik woonde 

toen nog aan boord en ging zwemmen. Hij lag daar 

ook met een schip; hij was marinier. Het was zo’n 

kerel! (Steekt nogmaals haar duim op.) Daarna ging 

hij twee jaar naar Curaçao met de mariniers.’

Hoe hielden jullie contact, toen hij aan 
de andere kant van de wereld zat?  ‘Brie-

ven schrijven. Wat erin stond? Dat ga ik niet vertellen. 

Dat is tussen ons!’ ❙

‘Je
bent met 
mensen 
bezig’ 

Areke Spoelstra met haar dochters. ❙
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De man  
met twee  
rechter- 
handen

27



het verhaal begint in de ze-
ventiger jaren, bij CN Rood, 
een bedrijf dat (medische) 
apparatuur verkoopt aan 
onder andere ziekenhuizen. 
Joop merkt op dat een deel 
van de verkochte appara-
tuur, van verschillende mer-
ken, kapot retour komt. ‘Het 

moet worden getest vóórdat het wordt verkocht’, besluit hij. 
En zo wordt Rood Testhouse geboren, met Joop Weishaupt 
als directeur. 
Dag en nacht gaat het testen door, voor allerlei merken. De 
componenten die het apparaat laten functioneren, worden 
in het testhouse op de proef gesteld en pas daarna in het 
product verwerkt. ‘Het was echt een succes hoor’, blikt hij 
terug. Veel woorden heeft hij niet, maar zijn glimmende 
ogen onderstrepen de voldoening die hij uit zijn werk 
haalde.

met elkaar

Op de vraag hoe het bedrijf onder hem in achttien jaar 
tijd uitgroeide tot een team van meer dan honderd man, 
antwoordt hij met handgebaren. De vingers van zijn rech-
terhand spreidt hij uiteen. Met de wijsvinger en duim van 
zijn linkerhand pakt hij de vingers één voor één zachtjes 
vast. ‘Met elkaar’, zegt hij erbij. Zoals vijf vingers een hand 
maken, zo maakten zijn teamleden het bedrijf. ‘Een hechte 
club.’

Zijn trouwe partner binnen Rood Testhouse is Henk 
Bijsterbosch uit Wapenveld. De twee gingen Europa door 
om klanten te werven voor Rood Testhouse. ‘Mede dankzij 

Zijn 
handen 
zijn altijd 
bezig

Joop Weishaupt (73) is de man met twee rechterhanden. 

Ontwierp zijn eigen huis, in de vorm van een zeshoek. Was 

altijd aan het klussen en timmeren. En vond voor ieder 

technisch probleem een oplossing. Het hoogtepunt van 

zijn technische en commerciële creativiteit is de oprichting 

van Rood Testhouse, het bedrijf dat tegenwoordig 

beursgenoteerd is en internationaal opereert onder de 

naam RoodMicrotec. Door zijn dementie is hij beperkt in zijn 

woorden, maar uit de dingen díe hij zegt, blijkt de liefde voor 

zijn geesteskind Rood Testhouse. 

Joop Weishaupt met een schilderij van zijn hond. ❙
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‘Wij 
tweetjes, 

daar komt 
geen speld 

tussen’

Henk kregen we grote merken als klant’, zegt Joop.
Rood Testhouse groeit hard. Die groei wordt bekroond met 
de Koning Willem III award, die Joop in 1985 ontvangt uit 
de handen van prins Claus. ‘Claus.’ Bij het uitspreken van 
die naam glimlacht Joop en trekt hij zijn wenkbrauwen 
bewonderend op. 

toekomstvisie

Als de techniek zich begin jaren negentig in een razend 
tempo doorontwikkelt en Joop juist in de laatste jaren van 
zijn loopbaan zit, stopt hij bij Rood Testhouse. ‘Ik ging niet 
meer zo vlot’, vertelt hij.
Een project in de zorg komt ervoor in de plaats. Joop heeft 
namelijk een toekomstvisie: domotica maken het werk 
en het leven in de zorg makkelijker. Die visie komt uit. En 
zodoende werkt hij zijn laatste werkzame jaren aan domo-
tica, oftewel automatisering voor woningen, zoals het met 
één druk op de knop openen van deuren.

Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw. Voor 
Joop is Janneke die vrouw. Hij zei het haar laatst nog: ‘Wij 
tweetjes, daar komt geen speld tussen, wij houden van 
elkaar’. 
Ze zijn achttien jaar wanneer ze elkaar leren kennen. Ze 
gaan ieder naar een andere kerk, maar bezoeken al snel 
dezelfde kerk. Samen. Joop heeft altijd gezegd, ‘naar haar 
heb ik gezocht en haar heb ik gevonden. Ik heb erom gebe-
den. En mijn gebeden zijn verhoord’. 
Vier dochters – met een periode van dertien jaar tussen de 
tweede en de derde – zijn hun grote trots. Kleinkinderen 
volgen en inmiddels is een zevende kleinkind op komst. 

Janneke beschrijft Joop als een liefdevolle, maar strenge 
vader. ‘Regels. Die had hij. Dat is omdat hij zelf thuis ook 
streng is opgevoed. Pas toen zijn moeder dementie kreeg, 

werd ze zachter voor hem. ‘Nu heb ik een moeder, echt 
een lieve moeder. Zo had ik haar altijd willen hebben’, zei 
hij daarover.’

Als Joop halverwege de zestig is, wordt zijn eigen geheu-
gen minder. Het thuis aanleggen van elektra gaat ineens 
een stuk langzamer. En als hij iets gaat pakken, vergeet 
hij waarvoor hij ook alweer opstond. Tegenwoordig woont 
hij bij Viattence in Heerde. Daar is hij nog altijd de man 
met twee rechterhanden. Spulletjes in zakken steken of 
zakdoekjes oprollen tot balletjes; zijn handen zijn altijd 
bezig.  ❙

Joop en Janneke Weishaupt. ❙
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‘Wat heb ik
het fijn gehad
met die man’
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Twintig jaar na zijn overlijden denkt Lammy 

Westerweel nog iedere seconde aan 

haar David. Haar lieve echtgenoot en de 

vader van haar twee dochters Marion en 

Sylvia. Met hem beleefde ze haar hoogste 

pieken en diepste dalen, waaronder het 

veel te vroege overlijden van kleine Sylvia.   
 
 
‘Ik leerde David kennen bij mijn atletiekvereniging, AV34 in 
Apeldoorn. Hij woonde eigenlijk in Den Haag, maar in de oorlog 
was het er daar niet best. Dus kwam hij naar het oosten van het 
land. Hij kon goed hardlopen; het was net een ooievaar, zulke lange 
benen had hij. Toen hij lid werd van de atletiekvereniging, zag ik 
hem geregeld. Na de training bracht hij mij iedere keer naar huis. 
Zo kregen we verkering. Ik was een jaar of zeventien. Ik was erg 
trots op hem, vooral toen hij oostelijk kampioen hardlopen werd. 
Mijn ouders vonden hem ook leuk. Mijn moeder maakte grapjes 
met hem. Dan zei ze: ‘hij kan niet eens plat proaten.’ Zijn antwoord 
was dan: ‘Dat ben ik ook niet van plan, ik vind het maar raar, dat 
taaltje van jullie.’ Vervolgens zeiden mijn ouders u tegen hem, 
omdat hij zo netjes sprak’.
 
‘We deden allerlei leuke dingen. Op vakantie of een stuk fietsen. Ik 
verzon van alles om samen te doen. En hij vond alles goed. ‘Maar 

jij moet het ook leuk vinden’, 
zei ik dan, om te kijken of hij er 
wel zin in had. ‘Ach meisje’, zei 
hij dan, ‘ik vind alles leuk’. Het 
is jammer dat ’ie niet zo oud is 
geworden. 
Onze oudste dochter heet 
Marion. Dat was een lieverdje 
hoor. Een heel rustig kind. Ze 
kon goed leren. En ze vond 
alles op school leuk. Later is 
ze op kantoor komen werken, 
bij de krant. Ik werkte daar als 
koffiejuffrouw. Ik had gevraagd 
of ze daar voor haar ook een 
baan hadden’. 

Tweede kind 
‘Ons tweede kind, Sylvia, was gehandicapt. Ze kon niks. Toen ze 
werd geboren merkten we dat niet direct, maar na een jaar dachten 
we dat ze blind was. Dat leek zo, omdat ze je nooit aankeek. En als 
je haar iets voor hield, pakte ze het niet aan. Dus gingen we naar de 
specialist. Maar in het ziekenhuis konden ze niks voor haar doen.
Eigenlijk is Sylvia altijd een baby gebleven. We moesten haar voe-
ren. Al spuugde ze het een uur later weer uit. Ik werd er wel eens 
moedeloos van. Maar dat liet ik niet merken. Ze was niet lastig en 
lag altijd in haar bedje, gewoon bij ons in de kamer. Praten kon ze 
ook niet. Ze reageerde wel. Als we in onze handen klapten, werden 
haar oogjes groot. Dat vonden we mooi. 
Hoe het kwam dat Sylvia gehandicapt was? Ik weet het niet, maar 
ze werd wel drie weken te laat geboren. ‘Ach, die komt vanzelf’, 
zeiden ze vroeger. ‘Dat komt wel goed.’ Ik hoor het ze nog zo zeggen. 
Maar het kwam dus niet goed. In de laatste weken voelde ik ook al 
niks meer in mijn buik. Het leek wel een zak zand’. 

‘Sylvia 
is altijd 
een baby 
gebleven’ 

‘Wat heb ik
het fijn gehad
met die man’
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‘Anderen zeiden vaak tegen ons dat we Sylvia maar weg moesten 
brengen. Zo’n kind, dat is zo’n gedoe. Maar daar wilden wij niks 
van weten. Wij wilden haar thuis hebben. Mijn man had haar vaak 
op schoot. Hij hield van lezen en terwijl hij door de krant bladerde, 
hield hij haar vast. We deden er ook van alles mee. In bad, kleertjes 
aandoen en met haar in de wandelwagen op pad. David maakte een 
extra stuk aan een wandelwagen, zodat ze daar ook in paste toen ze 
groter werd. Ja, eigenlijk waren we er echt gelukkig mee. Het was 
zo’n lief kind. Met haar mooie krulletjes. 
Door haar handicap werd ze snel ziek. Toen ze dertien was, is ze 
aan longontsteking overleden’. 

‘Ik heb Marion nooit willen belasten met haar zusje. Soms zorgde 
mijn schoonzus Herma voor Sylvia en dan gingen David en ik met 
Marion op vakantie. David was erg geïnteresseerd in reizen. Dan 
haalde hij foldertjes en schreef hij alles op, zoals dingen die we kon-
den bekijken. Joegoslavië was erg mooi. Daar waren veel waterval-
len. Het water kletterde daar zo naar beneden, van de berg af.  
Toen David ziek werd, schrokken we. Hij was een grote sterke 
man, hij had nooit iets. Maar ineens had hij een ernstige ziekte; 

zijn immuunsysteem werkte niet 
meer. ‘Immuunsysteem’, dat 
woord vergeet ik nooit. David zat 
te vloeken toen de dokter hem 
erover vertelde. Hij dacht, daar 
ga ik dood aan. En dat was ook 
zo. Een paar jaar later was hij er 
niet meer’. 
 
‘Nog altijd ben ik de hele dag in 
gedachten bij David. Hij mopper-
de nooit en hij werd nooit kwaad 
op me. Ja, ik heb echt een fijn 
leven gehad met die man.’ ❙

‘Hij dacht, 
daar ga ik 
dood aan. 
En dat was 
ook zo’

Lammy Westerweel: ‘nog altijd 

ben ik de hele dag in gedachten 

bij David’. ❙
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op het 
platteland 
van Oene

Een 
Hilver-
sumse 
dame,

33VIATTENCE HOFJE WENDAKKER



oe leerde u uw man Wim ken-
nen?
‘In mijn jeugd woonde ik in Hilversum. 

Op zondagmiddag liep ik met mijn 

vriendinnen altijd even door het dorp. 

Iedereen deed dat. Hij ook. Er was ver-

der toch geen barst te beleven. Op zo’n 

zondagmiddag zag ik hem voor het eerst. Later kwam ik 

hem weer tegen, in de kerk, en zeiden we goedendag. Zo 

kregen we verkering.’

Hoe waren uw schoonouders?
‘Met mijn schoonmoeder kon ik heel goed opschieten. Die 

kletste altijd zo gezellig. En mijn eerste auto kreeg ik van 

mijn schoonvader. Die zei ‘je hebt je rijbewijs, hier heb je een 

auto. Dan ben je niet meer afhankelijk’. Het was een Fiatje.’ 

In mei 2019 overleed Wim. Hoe is het zonder 
hem? 
‘Ik mis hem. Mijn man was heel vriendelijk en hij was dol op 

onze kinderen. Soms nam hij ze zelfs mee op een werkdag. 

Hij was vertegenwoordiger van gereedschappen en ging 

bij klanten langs. De kinderen bleven in de auto wachten, 

maar die mensen zeiden dan, haal ze maar op. Kregen ze 

natuurlijk weer wat lekkers.’

Hoe heeft u uw kinderen opgevoed?
‘De opvoeding heb ik gedaan zoals het mij goed leek. Op-

voedboeken las ik niet. Wat daarin staat, is zo streng. Dan 

denk ik, die zijn gek! Natuurlijk, als de kinderen groter wor-

den, moet je wat strenger zijn. Maar als ze om zeven uur 

naar bed moeten, en het wordt kwart over zeven, hebben 

we pech gehad. Niks aan de hand.’

Wat was in de opvoeding het verschil tussen u 
en uw man? 
Lachend: ‘Hij verwende ze enorm. Als de kinderen nieuwe 

kleren wilden, vroegen ze dat aan hem, want hij keek niet 

naar prijskaartjes. Ik verwende ze ook, maar op andere 

manier. Ik kleedde ze en waste ze. Qua regels was mijn 

man strenger. Kwamen de meiden te laat thuis, dan haalde 

vader ze op! Daarin was ik niet zo strikt.’ 

U en uw man waren echte vakantiegangers. 
Wat was er in het buitenland anders dan in 
Nederland?
‘We gingen vaak naar Benidorm. Het weer is daar net als 

hier; is het goed weer dan heb je geluk, is het slecht weer 

dan heb je pech. Maar, als je daar de bus uitstapt, is het in 

ieder geval wel meteen warm.’

h

Aagje van der Horst (87 jaar). Een 

bijdehante dame uit het westen, 

met een uitgesproken eigen 

mening. Ze vertelt over vakantie 

met haar man, de dieren op hun 

woonboerderij in Oene en de 

opvoeding van hun twee dochters.
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‘De geit kreeg 
ik van mijn 
dochters’

Hoe vermaakte u zich daar?
‘We kwamen altijd veel mensen tegen. Hollanders zijn blij 

als ze een praatje kunnen maken. Hoe ze wisten dat wij 

ook uit Nederland kwamen? ‘Verrek, ik hoor het’, zeiden 

ze dan. ‘Jullie zijn ook Hollanders.’ En dan hielden ze ons 

aan voor een praatje. Dan vertelden we elkaar over leuke 

plekken die we in de omgeving hadden bezocht. Sommi-

gen zeiden dan: ‘morgen gaan we nog een keer op pad, 

gaan jullie mee?’’

Uw man verraste u soms met impulsieve 
beslissingen, zoals het kopen van een woon-
boerderij in Oene. Wat vond u daarvan?
‘Ik vond het goed. Hij zei: we gaan dit verbouwen, en dat 

verbouwen. De stal werd de huiskamer. En zo ging het. 

Hij werkte de hele week en ik liet de beesten uit. Scha-

pen, geiten, kippen. ‘s Morgens om zeven uur stond 

ik op om de geiten buiten te zetten. En ik werkte in de 

bloementuin en de groentetuin. De groenten kookte ik en 

deed ik in de vriezer. De eerste geit had ik trouwens van 

mijn dochters gekregen. Mijn man wilde er namelijk geen, 

maar toen hebben die meiden er eentje gekocht en op 

de achterbank van de auto meegenomen. (lachend) Die 

meiden zijn helemaal gek.’

Als oorspronkelijk Hilversums koppel 
kwam u op de Veluwe terecht. Verstond u de 
mensen hier wel?
‘Nee, ik verstond ze niet. Dat was moeilijk hoor. Maar de 

mensen hier hadden daar begrip voor en legden me uit 

wat ze bedoelden.’

U heeft uw leven lang gesport. Bent u nog 
steeds zo fit?
‘Ik zat nog heel lang op een gymclubje voor 75-plussers. 

Daar ga ik nu niet meer heen. En nu ben ik zo stijf als een 

horlepiep. Mijn benen willen niet meer. Ik kan wel opstaan 

hoor, maar niet zo snel als ik zou willen. Ik heb ook altijd 

op zwemmen gezeten, dat heb ik al heel jong geleerd.’ 

(korte stilte) ‘Zou je dat verleren, zwemmen? Ik bedoel, 

als ik nu in het water spring, zou ik t dan nog kunnen? Ik 

doe het niet hoor; het is koud buiten.’ ❙

‘Mijn man 
verwende 
de meiden 

enorm’
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  Bij Viattence 
willen we de
   mens zien 


