
Dag bruisend jaar!
Wijvan de Buitenband wensen alle lezers
prettige feestdagen en een goed einde van
het Jaar van de Ouderen. Kunnen we weer
gewoon doen. Nergens in Europa is volgens
meejubelende Kamervoorzitter Deetman dat
jaar'zo intensief beleefd en gevierd als in
Nederland.' Zal wel. De bobo's van de BV
Nederland en het'Nationaal Comité' noemen
het'geslaagd' en 'bruisend' en hebben er
menig glas opgedronken. En wij eenvoudige
65-plussers? Wijvonden onze weg ondanks
al die goed bedoelde en kostbare evenemen-
ten. Zoals de grijze lotgenoten, die eigener
beweging lekker gezond en dansend door de
derde levensfase gaan. Kijk maar op pag. 11.
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ZelÍbeve illg in g
De borrelpraat van de dag. Je bent nergens
meer veilig. Niet op straat, in de tram, in de
bus, niet in de supermarkt, niet eens in je

eigen huis. Zakkenrollers, rovers, gauw- en
tasjesdieven, ze zijn overal. Er is een alge-
meen onbehagen. Inbrekers sluipen langs en
om je woning. Hoe houd je de hand op de
knip? Hoe beveilig je je huis? Moet je er een
vesting van maken of juist niet? De Buiten-
band doet aan inbraak- en berovingpreven-
tie. Adriaan Pels en Harry de Vré staken hun
licht op bij de Haagse politie, Ze doen verslag
op pag. 6-7.

Pa ssi es
TWee passies beheersen het leven van Jaap
van Buiten: autotechniek en paarden. De
eerste bracht hem drieendertig jaar geleden
op de motor met zijspan van de Wegen-
wacht, de tweede tot het kopen en fokken
van hoog gekwalificeerde warmbloeds. Al
langs de weg kletste hij in de koffiepauzes
over paarden, bloedlijnen, indexen, verwach-
tingswaarden, hengsten en prijsmerries. Nu
gepensioneerd met alle tijd van de wereld is
hij de trotse bezitter van een cavalcade van
gewilde spring- en dressuurpaarden. Een
gesprek met een wegenwacht dat gaat over
paarden en gouden handjes, pag.4.
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Liefde op het eerste gezicht
was het voor Henk Sira uit
Leiden toen hij nog jong en
ondernemend was en in de
'Blauwe tram'van de jaren
vijftig een aanvallig meisje
zag.'Dat was midden in de
stad', weet hij nog. Zij stapte
uit, maar op een andere
tramhalte zag hij haar even
later terug. Ada van Winkel

bleek ze te heten, afkomstig
van Leiderdorp. En nu - op 1

oktober j.l. - waren ze 40 jaar
getrouwd. Henk Sira (65)

heeft als wegenwacht 31
jaar op de weg gezeten, op
de 44 en 4,44.

Ook Leo v.d. Lans (67) leerde
zijn Fransien (v.d. Ende) op

straat kennen, in hartje Rijs-
wijk. op de'pantoffelpa-
rade', die in de jaren vijftig
nog in zwang was. Op 7
oktober 1953 zijn ze

getrouwd en elkaar en Rijs-
wijk trouw gebleven. Leo
verdiende eerst zijn brood
met een SRV-wagen, maar
bouwde bij de ANWB nog elf
pensioenjaren op via zijr
werk in de Postkamer en het
Centraal IVlagazijn in Voor-
schoten. Het robijnen huwe-
lijk is intiem gevierd met de
beide dochters, de schoon-

[Vleeuwenzegen

bleke meeuwen strelen de dageraad
duiken schetterend naar beneden

maar krijgen in de week wat mondjesmaat
het voedsel over van ons tweeén

lepe meeuwen klapwieken rondom tíen
het nieuwjaar binnen; dat valt niet tegen

lekkere hapjes krab zalm en sardien
blij krijsen zij: 'Veel heil en zegen'

77ne den Boer

zoons en de vier kleinkinde-
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plaats Lomm het 40-jarig
huwelijk gevierd, met de vier
kinderen en aanhang.

Mutatie voor de ledenlijst

Ons bereikte het bericht dat
mw. H.A. Brand-Noorlander
uit Zwijndrecht op 88-jarige
leeftijd is overleden. Zij was
de weduwe van W.PA.
Brand, ooit chef Bew egwii-
zering.

ren

Jack Kusters (70) en Fie De
Jeu zagen elkaar voor het
eerst op een
uitgaansavondje in Ter Aar.
Hij als Limburger werkte
toen in een garage in Roelof-
arendsveen. De ANWB. of
beter, de Wegenwacht,
diende hij 37 jaren op de
snelwegen tussen Nijmegen
en lVlaastricht. Op 18 novem-
ber hebben ze in hun woon-

Wat moeten we doen om
onze leden tot enige activi-
teit te prikkelen? Ons sim-
pele verzoek,'eens in uw
oude schoenendoos te kij-
ken'om daaruit een voor u
historische foto te vissen,
waaraan een leuke herinne-
ring is verbonden, heeft
geen reactie opgeleverd. We
zijn teleurgesteld. Maar we
proberen het nog eens,
ditmaal geïnitieerd met een
foto van redactie-medewerk-
ster Puck de Rover. Hij stamt
uit 1970, toen de ANWB
gastvrouw was van een
internationaal verkeerscon-
gres, in samenwerking met
AIT/FIA. De opening in de
Rotterdamse Doelen werd
verricht door prins Claus, die
het hele schema in de war
stuurde door gefascineerd
op een prachtige groene
'Spijker' af te stevenen. die
daar te pronk was gezet. Alle
medewerkers van kantoor
Rotterdam, als gelegenheids
gastvrouwen gestoken in
spli nternieuwe (C&A) unifor-
men, lieten zich met die old-

Kijk eens in de oude schoenendoos

2

timer , maar zonder prins, lachend vereeuwigen. IVlidden voorgrond Puck zelf,
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N ieuwjaarsreceptie in Utrecht

ln het vijftiende vereni-
gingsjaar geeft de VG-
ANWB voor het eerst in
haar geschiedenis een
N ieuwjaa rsreceptie. Het
Bestuur nodigt alle leden
uit om daarvoor op don-

derdag 6 januari naar
Utrecht te komen, naar
het ANWB-kantoor aan
de Van Vollenhovelaan
211-219 (1=- et.). Daar kunt
u elkaar en het Bestuur
een'voorspoedig 1994'

wensen van 14.00 tot
15.30 uur.
Wij adviseren u op die
6de januari met de trein
naar Utrecht te reizen.
Voor het Centraal Station
vindt u de Sneltrams naar

Nieuwegein en lJssel-
stein; die brengen u in
vijf minuten naar de
ANWB-vestiging. Reis-
kosten 2" klas kunt u zo
nodig bijde penning-
meester declareren.

Wacht op de

a c ce ptgirokaa rt

Per 1 januari a.s. gaat een
nieuw contributiejaar in. De
penningmeester vraagt alle
leden niet voortijdig te
betalen, maar te wachten op
de acceptgirokaart. Die vah
begin januari bij iedereen in
de bus.

Loongrens
omhoog

Ingaande 1 januari a.s. gaat
de loongrens voor de ver-
pl ichte zi ekenfondsverzeke-
ring omhoog van 56.650
naar 58.100 gulden,

Kom eens naar
de postzegelclub

Sinds jaar en dag heeft de
Personeelsvereni g in g va n

de ANWB een sectie Filate-
lie, welke eenmaal per
maand, gewoonlijk de laat-
ste donderdag van 16.00 tot
ca.17.30, uur bijeenkomt in
de Vélozaal op de vijfde
étage van het A-gebouw in
Den Haag. Die middag wordt
wat geruild, wat verkocht,
wat gepraat en tegen het
eind is er steeds een gratis
loterij met een beslist waar-
devolle prijs in postzegels.
Bezoekers kunnen er de
n i e uwste Yvert-cata log i

inzien en eveneens een
watermerkzoeker en een
f I uorescentie-apparaat le-
nen. Het aantal bezoekers
i.,an dit clubje (waarvan de
meeste vaste klanten gepen-
sioneerd zijn) loopt helaas
wat terug. Wij willen daarom

alle verzamelaars en hun
pa rtners, beginners zowel
a s gevorderden, oproepen,
kom eens naar de postzegel-
c ub. Spontaan of met tele-
fonische aankondiging bij de
i r. R. van den Berg, afd. S+1,

o p h et ANWB-hoofdkantoor.

Het gecombineerde dagje-
uit op 24 augustus j.l. is
onderwerp van evaluerende
bespreking geweest in de
bestu u rsvergadering van 23
september. IVlet vele deelne-
mers is het bestuur van
mening dat de combinatie
boottocht/sportda g, mede
onder invloed van het onple-
zierige weer, geen onver-
dee d succes is geweest. De
boottocht duurde te lang.
het sportzaaltje in het Lar-
serbos was ongezellig,
verschillende programma-
onderdelen (museumbe-
zoek barbecue) kwamen in
de kne . Besloten is voortaan
gee. combiratie van activi-
teiten voor gesplitste groe-
pen deelnemers meer te
organiseren.
De tweedaa gse I ustru mtocht
van de Vereniging neemt
vastere vormen aan. De
leden worden uitvoerig
ger'nÍormeerd in de Buiten-
band van maart 1994. Dat
'jubileumnummer' is tevens
het laatste, dat onder de
eindredactie van de huidige
redacteur versch ijnt. Hij
heeftte kennen geven dat
eindredacteurschap na
zeven jaar te willen beëindi-
gen.

Het begon in een enorme
zaal met honderden tele-
foons. We kregen eerst

bleven de teleÍonades door
de zaal golven, telkens ge-
volgd door gejuich. En het

noteren ging weer dóor,
grandioos. De avond vloog
om en hetwerd óók heel
laat. Globaal geschat had ik
zo'n 160 WNF-leden mogen
noteren. Er was zelfs een
Nederlander bij die vanuit
Wenen opbelde om lid te
worden. Hij keek via de
sateliet naar RTL 4, waarmee
gezegd is dat Europa klein is
geworden.

Harry de Vré

PGGIVI verhoogt
pensioenen

De PGGM-pensioenen en
pensioenrechten zijn per
1 juli 1993 meï 3,82Y" ver-
hoogd, met terugwerkende
kracht tot 1 april. Het PGGIVI
is het pensioenfonds voor
personeel in de zorgsector.

225 ANWBers en één
gepensioneerde voor WN F

Harry met de ANWBers in actie voor het WNF

telefooninstructie, daarna de
procedure van het invullen
van de aanmeldingsformu-
lieren. Wij, 225 ANWBers en
ik als gepensioneerde, wa-
ren klaar voor de TV-Tele-
foonmarathon ten bate van
het Wereld Natuur Fonds.
lVlaar er gebeurde niets...
Alle telefoons zwegen. lVlaar
wel overal druk gebabbel en
geroezemoes met voelbare,
toenemende spanning. En ja
hoor, plotseling, alsof het
Conce rtgebouworkest ee n

symphonie inzette, begon-
nen alle telefoons in een
massale orchestratie te
bellen, begeleidt door een
enthousiast gejuich. Dat gaf
een sensatie.
Maar het echte werken be-
gon. lnvullen van naam.
adres, woonplaats, enz. Na
een dik uur noteerde ik meer
dan veertig nieuwe WNF-
leden. lVlet tussenpauzes
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Het Bestuur
besluit aldus...
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Jaap van Buiten onder en tussen de paardekrachten

Een paar goede handen en het koppie
Iaten werken, dan kom je een heel eind

BUITENBAND

De hele lange weg naar Steenwij-
kerwold heeft de vraag door m'n
hoofd gespeeld: hoe komt een we-
genwacht aan een stal met paarden.
Zo overdreven is zijn salaris toch
ook niet. Het antwoord krijg ik met
hinnekende lach: 'gewoon een
paard kopen'. Zo eenvoudig is dat.
Zoals een treintjesgek ooit begint
met z'n eerste Trixje. Maar Jaap van
Buiten kocht begin jaren tachtig een
levend wezen, een jaarling, een
eenjarige merrie, die zich vermenig-
vuldigde.'Die heb ik laten dekken
door verschillende hengsten en
daar heb ik verschillende veulens
van.' Hij zit er ook voor in de goede
buurt. Overijssel is een bakermat
van puike spring- en dressuurpaar-
den. Zijn bijna buurman is een dek-
station. Niet toevallig staat in de-
zelfde provincie, in Twente, de
beroemde stal van Hans Horn,
werkgever van topruiter Jos Lans-
ink.Zo groot is Jaap van Buiten niet.
Maar in acht jaar tijds heeft hij een
stal opgebouwd met twee stermer-
ries, een superhengst, die naar De-

nemarken is verkocht, een tweede
hengst die in Duitsland op interna-
tionale hoogte springt en een prijs-
veulen, dat deze zomer op de natio-
nale keuring van de KWPN, het
koninklijk warmbloed stamboek, de
derde plaats opeiste. Op eigen
grond heeft Jaap van Buiten twaalf
volle warmbloeds en twee
(Welsh)ponys lopen. Zelf geselec-
teerd, zelf gefokt, zelf getraind. Hoe
hij dat allemaal doet?'Kijkdagen en

hengstenkeuringen aflopen en goed
l uisteren en kijken.' Zijn antwoord
smoort in een schaterlach.

... in een kastje onder de TV staan wegge'
d ru kt twee he ri n ne ri ngsborden

Jaap van Buiten, 65 sinds februari, is
maf van paarden. Hij raakt er niet over
uitgepraat. Namen, bloedlijnen, afstam-
mingen, indexen met cijfers voor ver-
richtingen als draf, galop, springen,
karakter, tuimelen uit zijn mond. ln zijn
ogen de fascinatie wat hij met beschei-
den middelen heeft bereikt. Toch is hij
pas serieus bezig sinds 1985, met als
constante het zelf doen, zelf bouwen,
zelf fokken, zelÍ aanrijden (stappen,
draven, luisteren, gehoorzamen op
commando's). Ook zelf dokteren als het
zo uitkomt. Zoals die keer dat hij een
opbollende spatader in een paardebeen
succesvol bestreed met een zelfgemaakt
zalfje van groene zeep, zout en azijn.
Steeds strevend naar goed, beter, best.
Apetrots slaat hij het tijdschrift van het
warmbloedstamboek op met de Íoto en
de erevermelding dat Lucretia uit vader
Gentleman en stermerrie Fabiola derde
is geworden onder haar gelijken.
'De moeder van deze merrie heb ik ook
nog. Het is begonnen met een jaarling
(een éénjarige). Die hebben we indertijd
gekocht voor 2100 gulden. Daar had ik
verschillende veulens van. Hij (Jaap
gebruikt ook bij merries het mannelijk
persoonlijk voornaamwoord), hij is nou
dertien jaar en als ik hem nu zou verko-
pen en ik laat hem eventjes opnieuw
aanrijden, brengt hij nog steeds 6000
gulden op. Op een gegeven moment
heb ik hem laten dekken door Zeddam,
een Frans gefokt paard en een zoon van
lbrahim, een top springpaard in Frank-
rijk. Daaruit is Fabiola voortgekomen,

411993

mijn eerste stermerrie. En uir. Veia,haar
grootmoeder heb ik ook weer een ster-
merrie gefokt. lk heb er nu nog een paar
lopen, die qua beweging en type ook
hun sporen verdiend hebben.'

Er zit dus veel geld in? lk blijf maar den-
ken aan die gewone wegenwacht met
zijn toch niet bovenmodale vut-uitkering
en pensioen. [Waar het oog van de
meester blijkt hier het paard met recht
vet te maken.
'Dat kun je wel zeggen.'Volgt hartelijke
lach. 'Het is nog steeds een hobby, maar
wel een beetje uit de hand gelopen, ja.

Kijk, 't is een spaarpotje hè. Bij de bank
krijg je misschien zes, zeseneenhalf,
zeven procent en nu bepaal ik rn'n eigen
percentage. Het is een belegging. De
kopers weten me wel te vinden ja. Een
halfzuster van Lucretia heb ik kunnen
verkopen voor 13.500 gulden. Van de
grootmoeder van Lucretia heb ik een
anderhalfjarige zoon verkocht naar
Denemarken. Die is niet voor meer
verkocht dan de Nederlandse markt
aangeeft, maar wel voor een prijs dat ze

belangstelling houden voor meer paar-
den.Ze hebben pas weer gebeld. Kijk.
die laatste vijfhonderd gulden wil ieder-
een er graag bijvangen, maar als je het
op termijn bekijkt, win je er de voort-
gang mee.'

Hobby? Ja, maar wel heel serieus. Als
liefhebberende amateur is Jaap volledig
de professie ingerold. Met Trijn - 'we zijn
pas 36 jaar getrouwd'- woont hij in een
betrekkel ijk klein huis, twee-onder-één
kap. Niets in de vol gemeubileerde
woonkamer verwijst naar de grote
liefde voor paarden. Ja, in een kastje
onder de TV staan wat weggedrukt twee
herinneringsborden. Maar een paar
kilometer buiten het dorp, in een recht-
hoek van warme houtwallen, heeft hij
zijn land van 4,5 ha, een paardekamp en
kloek gebouwde stal. Op de voor de
hand liggende vraag of dat altijd een
droom is geweest, antwoordt hij ont-
kennend. Geboren in het nabije Wil-
lemsoord in het gezin van een wegen-
bouwer, kreeg hij vooral belangstelling
voor wat er over die wegen voort-
raasde. Na de lts begon hij als 15-jarige
bij een Citroëndealer in Steenwijk.
'Midden in de oorlog ja. Die had als
enige nog een auto lopen voor het Rode

4
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Kruis. Dat was generatorwerk, hout,
houtskool, turf en antraciet. Daar heb ik
gewerkt ïot 1947 en toen ben ik drie jaar
onder dienst geweest, als marinier. Ja,
ook naar lndië.'
Terug in 1950 lag hij in Steenwijk weer
onder de auto's. Onder wisse ende
merken, waarvoor hij de ene na de
andere cursus volgde, tot hij in 1960 rijp
was voor de mobiele brigade r,a n oe
Wegenwacht.
Als ik even terug wil naar zijn jergd, is
hijkort.
'Ach, je bent opgegroeid in oe oe.lrger
jaren met weinig mogelijkreoe-
Daarna kwam de oo-log. o:- :) = . lo'
bij was leefde je m - or ^'::- - -r-
feestroes, moest je onde: :E .'. a...en
en naar lndië. Toen-e i-- : . .. :^- .'.às-e
jeugd eigenlijk voorb j,'

aantrekken. lk was als de dood voor een
paard. Verschrikkelijk. Maar't is langza-
merhand gegroeid. Drie jaar naderhand
stond ik in Appelscha met twee grote
paarden aan het touw. En nou vind ik
het prachtig.'
Collega wegenwachten en uitbaters van
restaurants en koffietenten in zijn werk-
terrein in Friesland, Kop van Overijssel
en Drenthe kenden het stokpaardje van
Jaap van Buiten. Aan de stamtafels van
Waanders, De Toerist en andere etablis-
sementen moesten ze hem geen onzin
verkopen. Hij las alles wat over paarden
wetenswaardig was. Hij wist alles over
afstamming en bloedlijnen. De interesse
groeide vooral sinds ze zo'n dertig jaar
geleden in Steenwijkerwold waren
komen wonen.
Jaap: 'lk had m'n Welsh pony, maar nog
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in de voorselectie voor de Europese
kampioenschappen.'
ïjd voor z'n eerste paarden had hij dank
zij de onregelmatige diensten. 'Als ik
vroege dienst had, ging Trijn naar de
paarden. 's Avonds kon ik ze voer en
drinken geven. lVlet de late dienst was
het net andersom. lVlaar in 1989 ben ik
met vut gegaan en toen zijn we op het
land onze schuur gaan bouwen. Ja, wij
met z'n tweeën. We hebben samen vier
rechterhanden.'

Maar dat hadden jullie natuurlijk al lang
voorbereid.
Trijn: 'We zijn zeven jaar bezig geweest
met de gemeente om een vergunning te
krijgen. Op 5 juli hebben we beton ge-
stort voor de fundering. Dat hebben we
met plastic afgedekt, zwarte grond erop
en nat gemaakt. Toen hebben we de
koffers gepakt en zijn we met de cara-
van naar Engeland gegaan. En toen we
terugkwamen, was het beton hard en
zijn we gaan bouwen.'
Jaap: 'lk was helemaal niet bouwtech-
nisch. We zijn voor spanten wel bij een
stuk of zes bedrijven langs geweest.
want tussen de duurste en de goed-
koopste zat wel zesduizend gulden
verschil. We hebben ze besteld bij een
adres dat ik als wegenwacht langs de
weg had opgedaan. 't Leven is goed
Iuisteren en kijken. En je moet in de
juiste kennissen zitten. Iemand voor
waterpas zetten en touwtjes spannen
voor de bekisting, het op maat zagen
van hout en het lenen van een hef. Maar
de hele schuur van 10 bij 20 meter en
5,5 meter hoog hebben we met z'n
tweeën afgebouwd. Alleen bij het leg-
gen van de golfplaten hebben we hulp
gehad.'
Trijn: 'Als je een paar goede handen
hebt en je gaat er eens opuit en je laat je
koppie werken en zet je beide oren los,
dan kom je een heel eind. Op 8 decem-
ber kon het eerste paard op stal.'

En toen een feestje gebouwd?
Trijn; 'Ach nee, we hebben alle dag
feest.'
De hele bouw is in kleur vastgelegd in
een foto-album: beiden bij stralend
zomerweer bezig met de bekisting, met
het stellen van de spanten. Ook foto's
van het hooien, want dat moest door-
gaan. Jaap op de grote, Trijn op de
kleine trekker.
Trijn: 'Jaap maait en dan wacht ik tot hij
driekeer rond geweest is en ga ik er
achteraan met de schudder.'
Jaap: 'Dit jaar hadden we achthonderd
pak. Elk van zo'n 24ïoï28 kilo. En die
hebben we opgesjord tot vijfeneenhalve
meter hoog.'

Stermerrie Fabiola met .e.' --..- :'.,eulen Lucretia op de laatste UTV, waar het
veulen metde derde pri,i5 g ^;: s:- (en. (foto Persbureau Jacob [Vlelissen, Pesse)

IVlaar z'n vakanties !ra'e- i: - '::s:. Als
schooljongen zat ik a tusse. ce 3aa,-
den van m'n grootvaoe.. c c Ë:- J-o:e
boerderij had. En toen ik groie.,...as
gegroeid, kreeg ik een pony, Er,.,.cood
Aurwena, een echte Welsh por1,. lx as
veel over paarden en over !\/e sr conys.
lVIaar aan een toekomst met cireren heb
ik nooit gedacht.'
Trijn, dochter van een landbourver uit
Giethoorn, helemaal niet. 'lk weet nog
wel dat Jaap een paard uit het land
haalde om erop te rijden. Dan stond het
paard daar - ze wijst met grote armge-
baren - en ik daar, op veilige afstand, En
hield ik zó de teugel vast, helemaal
gestrekt, als hij z'n rijlaarzen moest

geen land. Toen kwamen m'n schoon-
ouders te overlijden en kregen we een
erfen isje.'
Trijn: 'Eerst was het onze bedoeling
ervoor naar lndonesië te gaan. IVaar de
buurman had een stuk land te koop, dus
zeiden we, niks lndonesië, dat land
kopen.'
Jaap: 'ledereen verklaarde me voor gek.
Nu heb ik hier 4,5 ha land. Een goeie
investering, hè. Land blijft land en wordt
alleen maar meer waard. Toen hebben
we een schuur gehuurd, hadden we
meer ruimte voor de pony en heb ik er
een enterpaard (=anderhalfjarige, Ro)
bijgekocht en ook nog een rijpaard voor
onze zoon. Die reed toen vrij goed. Zat

5
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Pas op je huis en je portemonnee

BUITENBAND

'Ouderen voelen zich
dikwijls onveilig. Maar de
cijfers wijzen uit dat ze
veel minder vaak slacht-
offer zijn van een of an-
dere vorm van criminali-
teit dan andere groepen
van de bevolking. Hoe
ouder ie bent, hoe minder
kans je loopt.' Dat zegt de
heer A.J. Schouten, pro-
jectmedewerker
Socio/Preventie van de
gemeentepolitie van Den
Haag geruststellend.
Toch heeft hijwel een
paar - simpele - tips om
de kans datze ie te gra-
zen nemen te verkleinen.
Adriaan Pels en Harry de
Vré spraken met hem.

De onveiligheid op straat en
in huis is onderhand het
gesprek van de dag. Dat
maakt veel ouderen bang,
terwijl de jeugd zich er niet
veel van aantrekt. Volstrekt
onlogisch als je ziet wie er
slachtofÍer van criminaliteit
zijn:50%o is tussen de 15 en
20 jaar en slechts 15% is
ouder dan 65. Toch is het
maar beter om niet al te
argeloos te zijn.
De heer A.J. Schouten, op
het politiebureau Overbosch
in Den Haag, heeft als taak
voorlichting te geven over
het voorkomen van inbraak
bij je thuis of beroving op
straat. lvlet zijn motto 'veilig
uit - veilig thuis', stelt hij zijn
doel een gewaagd stapje
hoger dan onze werkgever
van weleer, met'uit en thuis
met de ANWB'. Om je tegen
mensen met kwade bedoe-
lingen te wapenen, moet je
iets van hun gedrag weten,
is de basis van zijn verhaal.
Dan worden zijn adviezen
vanzelf heel logisch.
'Je kunt ervan uitgaan dat
criminelen alleen op geld uit
zijn. Je portemonnee dus, je
spaarpotje, piekenpijp, che-
ques ook, en dat hele cate-

gorieën het niet eens op
grote bedragen gemunt
hebben. Daarbij werken ze

allemaal vaak samen. Ze
hebben altijd haast, werken
onder spanning en willen
natuurlijk niet ontdekt wor-
den. Zakken rol lers zoeken
om al die redenen de drukte
op; andere straatrovers juist
weer stille plaatsen. En
inbrekers hebben het voor-
zien op huizen waarvan de
bewoners afwezig zijn en
waar ze ongezien en zonder
Iawaaite maken binnen
kunnen dringen. Het lijkt
allemaal gesneden koek,
maar in deze gegevens ligt
toch het antwoord op de
vraag: wat kan ik eraan doen
om geen prooi te worden.'

lnbrekers

Laten we eens bekijken hoe
we inbrekers ertoe kunnen
brengen ons huis met rust te
laten. ln de eerste plaats
door te blijven of de indruk
te wekken dat we thuis zijn.
Dat wil zeggen licht aan (en
weer uit) als het daar de tijd
voor is; ook zo met de tv en
de radio, schakelklokken zijn
hierbij heel handig. Ook de
gordijnen moeten open en
dicht zoals u gewend bent,
en vooral niets laten afwij-
ken van het normale pa-

A.J. Sc h o u te n, p roj e ct m e dewe r-

ker preventie van de Haagse
politie, voor het bureau Over-

bosch, waar je wordt uitgeno-
digd om binnen re lopen voor
advies.

troon: niet de planten uit de
vensterbank als je met va-
kantie bent, geen post op de
mat laten liggen. Spontane
inbraken z jn namelijk zeer
zeldzaam; de meeste (vaak
jeugdiget rnbrekers houden
de huizen in hun buurt in de
gaten en eilen op signalen
die aangeven oÍ lemand
(langdu rig ) rveg is. Afspra-
ken met buren zijn hierbij
van groot belang. Ook als je
maar een avondje van huis
bent, is het nuttig om dat bij
de buurvrouw te melden;

4/1 993

Foto rechts: S pa nj o I etsl oten
vormen altijd een kwetsbaar
punt.
Foto midden: Adriaan Pels kriigt
ka nt e n-en-kla re o pl ossi n ge n
voor zíjn stalen kozijnen. En het
kostte niet eens veel.

kunnen ze de politie waar-
schuwen als ze iets horen of
zien.
Dan kun je inspelen op de
haast die inbrekers hebben.
Het heeft geen zin van je
huis een vesting te maken -
ze komen toch wel binnen -

Enkele voorbeelden van goede
i n bra a kwe re nde sloten. Ee n
goed slot is trouwens herken-
baar aan een goedkeurings-
merk.

b

Het klinkt zo logisch, maar toch

- Als er gebeld wordt niet automatisch de huisdeur open-
doen. Kijkwie er is (spionnetjel.Zorg dat er licht voor je

deur is. Een 'kierstandhouder' (kettinkje) op de deur voor-
komt dat iemand zomaaÍ ongewild binnenstapt als je de
deur opendoet.
- Onbekende mensen (colporteurs?) die onaangekondigd
aan de deur komen, vragen of ze een andere keer terug
willen komen. Dat scheidt het kaf van het koren meestal.
- Geen onbekenden binnenlaten. Gebruikelijke smoesjes
zijn: IVlag ik even uw huis bekijken, ik kom misschien
hiernaast wonen. lk voel me niet lekker, heeft u een glas
water. Mag ik even telefoneren, ik sta met autopech.
- Geen'openharti ge' advertenties (rouw-/trouwberichten)
in de krant, geen briefje op de deur, waaruit opgemaakt
kan worden dat je afwezig bent in een bepaalde periode.
- Op je telefoonantwoordapparaat niet zeggen dat je met
vakantie bent of zo. Andere tekst (ik ben er wel maar kan

even niet met je praten) of gewoon uitzetten.
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Stel je hebt een huisdier, een
hond of een kat om mee te
tortelen. Want daar heb je ze
toch voor. Stel ook, de kat is
net op je schoot gesprongen
en ligt gezellig onder je
handen te knorren. Stel nou
eens - we zijn nu toch lekker
bezig - dat je vanmorgen een
beetje depri uit bed bent
gekomen. Kan toch gebeu-
ren. Voel je je dan nu beter?
Zie je het weer zitten van-
daag? Stomme vragen?
h4aar op een serieus congres
in Utrecht is daar weten-
sch a ppel ij k over gehaa r-
k I o ofd. Doo r m e nswete n -

sch a ppel ij ke bol lebazen. Ene
mw. d rs. lVl. E n d e rs-S I eg e rs,
die dertig bejaarden tussen
de zeventig en tachtig jaar
met en zonder poes had
ondervraagd, wist nu zeker,
dat oma's en opa's met

huisdier positiever door het
leven gaan dan zonder.
Nogal wiedes? Staat nog te
bezien. Sinds ik míjn oude,
zieke kat een spuitje heb
laten geven en mijn schoot
dagelijks leeg blijft, voel ik
me nog best een positieve
opa. Sterker nog, goede
kennissen - en ik zie ze alle
dagen - hebben hun'schat
van een hond'moeten laten
inslapen, zijn van pure narig-
heid tweemaal op een verre
reis gegaan, maar staan nu
drie maal in de week in
jogginghansop op de golf-
baan positief hun oude dag
te plukken.
Niks uitzonderingen op de
regel. Achter het Utrechtse
katheder kwam ook prof. dr
C. Knipscheer van de Vrije
Universiteit. Hij is ook met
de relatie oud mens en dier

aan het stoeien geweest.
Met eventjes 240 nestoren
tussen de 55 en de 85 jaaf
van wie dertig procent een
of meer beestjes te verzor-
gen had. En positivo's? Ho
maar. Nee, zijn conclusie
was, dat ouderen met huis-
dier minder sterk en geluk-
kig zijn dan ouwetjes zonder
beest. Vooral onder de baas-
jes en vrouwtjes van katten.
Nee, hij heeft er geen verkla-
ring voor.'t Kan volgens
hem ook nog zijn, dat ou-
dere mensen tóch een aai-
baar dier om zich heen wil-
len'om hun negatieve
welbevinden als het ware op
te kri kken.' Waarvoo r da n
dat hele onderzoek? De
grappenmaker. Nou weet je
nog niet precies waarvan je
als opa en oma je krasse
kick moet krijgen.

maar goede sloten ziln van
belang (als ze tenrninste
gebruikt worden \\ a^ï -oÈ
langer inbrekers werk heb-
ben en hoe meer awaa. ze

daarbij moeten maken tg as-
gerinkel, zagen, bre<er' o-
binnen te komen, hoe eerder
ze je huis voorbijgaan op
zoek naar een gemakkelijker
doel. Het gaat te ver om in
dit verhaal te beschrijven
met welke sloten je het huis
moet afsluiten, te meer daar
de politie een folder heeft
waarin alles tot in details
behandeld wordt. Ook komt
de daarvoor aangewezen
politieman graag bij u langs
om afgestemde adviezen te
geven. Denk niet dat het
altijd om dure ingrepen
gaat, vaak is het een kwestie
van een boutje aanbrengen

of een gaatje boren voor een
slotje. Overigens zijn er hier
en daar gemeentelijke subsi-
d ieregelingen.
Ook kan zo'n inbraakspecia-
list je wijzen op een zwakke
plek in de beveiliging. Het
kan gebeuren dat je huis vol
zit met dievenklauwen,
in braakwerende scharnie-
ren, afsluitbare raamhendels
en wat al niet, maar dat je
een belangrijk ding over het
hoofd hebt gezien. De kier
bij de voordeur
bijvoorbeeld, waar gemak-
kelijk zo'n plastic betaalpasje
o' een schroevedraaier in
\an zodat met één beweging
de lip van je dure cilinderslot
open gedrukt kan worden.
l\4aak ook gebruik van de
vrees die inbrekers hebben
betrapt te worden. Daarom
werken ze graag in het don-
ker, of verscholen achter die
mooie struik in de tuin die u

voor het openslaande raam
hebt gezet. Je hebt tegen-
woordig mooie buitenlam-
pen die aanfloepen als er
iemand in de buurt komt, die
alleszins betaalbaar zijn
geworden, Ook handig voor
in het portiek of bij de voor-
deur; kun je (door een spion-
netje natuurlijk) 's avonds

zien wie er op de stoep staat.
Straatrovers werken vaak
samen. De één fietst je om-
ver, de ander schiet je te
hulp, maar rooft intussen je
tas. Of in de supermarkt rijdt
iemand met zijn karretje je
tegen de schenen. Als je je
omdraait met een hé kun je
niet uitkijken, pikt een ander
je portemonnee uit je bood-
schappentas, ofje hele tas,
die je in de kar hebt liggen.

Tasjesdieven ben je te vlug
af met een schoudertas die
je onder je jas omdoet (ook
je hoofd door de riem). Ook
een binnenzak (in je jas) is
handig. Heb je die niet, naai
er eentje van kunststof of
linnen tegen de voering;
ritssluiting erop en klaar is
kees. Zo'n platte geldbuidel
die je met een touwtje om je
nek op je borst draagt is ook
handig. Minder geslaagd zijn
buideltassen. Op je buik heb
je er nog zicht op, maar op je
heup heeft een zakkenroller
al aardig vrij spel.
Het is duidelijk dat er vele
manieren zijn om je gevoel
van veiligheid te vergroten.
Te veel om in dit bestek uit
de doeken te doen. Het zou
ook maar een saai verhaal

worden. Beter is om bij de
politie binnen te lopen. 'We
zijn er voor', zo benadrukte
de Haagse politieman
Schouten ons toen we bij
hem op bezoek waren. 'Het
streven van de politie is
steeds meer om preventief
te werken, om te voorkomen
dat de mensen slachtoffer
worden van criminelen.
Daarom doen we ook buurt-
projecten. waarbij we de
bewoners van een straat of
van een flat tegelijk advise-
ren. Daarmee hebben we al
leuke successen behaald.'
'NIeld ons ook als je iets
verdachts constateert. Open-
bare (portiek)verlichting die
steeds opzettelijk vernield
wordt bijvoorbeeld, kan erop
wijzen dat iemand daar een
donker hoekje kan gebrui-
ken.,Alle meldingen samen
kunnen een aanwijzing
vormen voor de politie. En
zeker het aangeven van een
inbraak of een poging daar-
toe. Wellicht kan de politie
daarin een patroon ontdek-
ken. Samen kunnen we heel
wat aan onze veiligheid
doen', aldus Schouten.

Tekst Adriaan Pels
Foto's Harry de Vré
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ANWB- Pensioenf onds

BUITENBAND

ln'lnzicht', de ANWB-be-
drijfsuitgave die personeels-
leden en gepensioneerden
ontvangen, is in november
begonnen met een serie
over ons Pensioenfonds. Het
voorstel daartoe is gedaan
door de leden van de Raad
van Deelnemers en de Raad
van Advies, waarvan twee
gepensioneerden deel uit
maken. Dat het bestuur van
het PensioenÍonds hierop zo
snel en correct heeÍt gere-
ageerd, wordt door de VG-
ANWB bijzonder gewaar-
deerd.

neerden van Onderneml n-
gen), waarbij de VG-ANWB
is aangesloten, gaat ervan
uit dat gepensioneerden ze f
partij zijn bij het benart gen

van hun belangen. Dit ver-
eist een aandeel in het aÍwe-
gingscircuit van het bestuur.
De wet voorziet hier niet in.
Wel in een deelnemersraad,
waarin gepensioneerden
kunnen worden opgeno-
men. IVaar de bij de wet
geregelde mogel ijkheden
voor een deelnemersraad
schieten tekort on.t doorslag-
gevende invloed te kunnerr
uitoefenen.
.tr-J.-lvle(lt1Íu-. > c- : __ 
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worden de ervaringen met
die wet geëvalueerd. Kort
gezegd: wat is er in de prak-
tijk van terecht gekomen en
hoe staat het met de verte-
genlvoordiging van gepen-
sioneerden in deelnemersra-
den en besturen, Voor het
OVGO is dit een speerpunt
in haar activiteiten. samen
met andere ouderer o'ga-'
saties. De studie-resultaten
worden onder de aandacht
gebracht van de beleids-
voorbereidende ambtenaren
en van de leden van de
Tweede Kamer.
Voor ons ANWB-gepensio-
neerden is er alle reden tot
vertrouwen en gerustheid in
de ontwikkeling van het
bedrijfspensioen. De pen-
sioenen vanuit het bedrijf,
opgebouwd tijdens ons
werkzame leven, zijn even-
wel niet het enige rnkomen
van de gepensioneerde.
Denk bijvoorbee d aan de
AOW, Daarenboven aan
drverse pren restijgingen
{AB\\/2, zi e<::k csre nverzeke-
r -9. e.cl al= -at tota e
Írkcre.:n dis ie koop-
<ra:': c: n\.'oeclen. We
-.:i=- -r-Sl :e eSbij-
,.'a - .

Jan Korstjens

sioenfondsen zijn niet ge-
structueerd voor de verte-
genwoordiging van perso-
neelsleden en
gepensioneerden. De ANWB
behoort tot het kleine aantal
goede uitzonderingen. Dat
mag wel eens geconstateerd
worden. En wie weet, komt
er ook voor de gepensio-
neerden ooit een plaats in
het bestuur.
Landelijk staat de medezeg-
genschap van gepensioneer-
den op een laag pitje. Het
OVGO (Overlegorgaa n'\/e'
enigingen van Geoensio-
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ln haar eersÍe columnin
'lnzicht' kondigt mw' mr.
IVlarlène Philippus, lid van
de Raad van Deelnemers,
aan dat de eerste afleverin-
gen gewijd zijn aan een kort
overzicht van de wettelijke
regeling, de structuur van
het Pensioenfonds van de
ANWB en de samenstelling
en de taak van de Raad van
Deelnemers en de Raad van
Advies. Beide raden verga-
deren tezamen; de leden zijn
dus gelijktijdig geinfor-
meerd, zij het dat de leden
van de Raad van Advies (de
gepensioneerden) geen
stemrecht hebben. ln de
eerste lnzicht-col u mn wordt
de Raad van Advies nog niet
genoemd, maar die gelegen-
heid zal zeker komen. Be-
langrijk is de uitnodiging
van mw. Philippus: 'U wordt
van harte uitgenodigd uw
visie op de in lnzicht aange-
geven onderwerpen kenbaar
te maken. Wij hopen dus op
uw reacties.'
Gepensioneerden raden wij
aan deze nieuwe rubriek in
lnzicht uit te knippen en te
bewaren. l\4arlène Philippus
zal stellig komen tot een
interessante en actuele
bundel informatie-ANWB-
Pensioenfonds.

Medezeggenschap
ln de Buitenband hebben wij
het meermalen gehad over
de medezeggenschap van
gepensioneerden. Alle Pen-
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Het gebeurde op het kantoor
te lJmuiden op een druile-
rige morgen in december.
Alles was grijs, van de lood-
grijze lucht tot de muisgrijze
jumper van de informatrice.
Grijs, grauw en druilerig was
ook de stemming. Zelfs de
man die naar de balie kwam,
was niet'in the mood'. Als
kleine zelfstandige moest hij
vakantie nemen als zijn
kl a nte n' u itg e kocht' wa re n.
Dus tussen Sinterklaas en
Kerstmis. Hij had er een
slopende week en drie
'koo pavo n d en' o pzitte n e n
ging zich op de kerstdrukte
voorbereiden door tien
dagen te relaxen in een
zonnig land. - Heeft u alles
mijnheer?, vroeg de infor-
matrice en draaide wat lan-
derig het hele pakket af.
- Oh nee, nog een reisverze-
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kering, zei de man en hii
trachtte vergeefs een sigaret
aan te steken. (Ja, toen
mochten de klanten voor de
balie nog roken).
- Welke wilt u? We hebben er
twee. Eén van f 1,45 en één
van f 1,65 per dag.

- Ach, geef me de mÍddelste
maar, zei hij en kreeg einde-
lijk de brand in z'n sigaret.
De informatrice ging niet in
debat. Ze schreef de duurste
u it.
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Van deux-chevaux n aar
stalvol paarden

BUITENBAND

(vervolg van pag. 5)

Dat brengt me op de kosten.
Paarden leven immers niet
van hooi alleen.
'leder veulen dat bij ons
geboren wordt krijgt binnen
24 uur een spuit tegen en
gelse ziekte en direct een
vitaminestoot. Dat kóst een
paar centen, maar daar heb
je later alleen maa'plez e'
van. Je hebt de vete' - d '.
dienst. Nou ja, met een
beetje oppassen va t dat
best mee. lk heb een paar
kee'pech geiad. Een <eer is
er één dwars door een draad
gesprongen. Daar ben ik een
half jaar mee bezig geweest.
Laten hechten in de kliniek,
hek om de nek, zodat ze de
wond niet kunnen openkrab-
ben. IVlaar hij heeft dat hek
er toch afgekregen. Elke
morgen en avond bezig
geweest met ontsmettings-
middelen met traan en vita-
mine A en zo. Dan, ontwor-
men. Dat gaat altijd door.
Voer, gras, hooi, biks, gras-
brok. Hoe groter het paard,
hoe meer erin gaat. Nu en
dan moeten ze naar de hoef-
smid, al doe ik dat ook veel
zelf. Dan heb je de kunst-
mest voor het land en nog
de verzekering. De duurste
paarden hebben we verze-
kerd, anderhalf procent van
de taxatiewaarde. Hoe meer
ze waard zijn, hoe hoger je
premie. lVaar ze brengen
ook hun geld op. Als een
paard er klaar voor is, ga je
het aanbieden. We verkopen
als hij drie jaar is of een
veulen. Ja,'t kan zijn dat je
een heel best veulen hebt
dat je duurder verkoopt dan
een cirie-jarige.'

Wat zou Lucretia moeten
opbrengen, of wil je die
helemaal niet kwijt?
'Dat weet ik niet. lk vraag er
zeker 15.000 gulden voor.
Een a-sociale prijs omdat hij
al zo ver gekomen is. Als je
een beetje goed oppast, heb
je hem na drie jaar op de
centrale keuring bij de laat-
ste twintig en heb je een

sterpaard.' Na de middagbo-
terham rijden we gedrieën
naar'het land'. Om de stal te
bewonderen, de levende
have en natuurlijk het top-
duo Fabiola en Lucretia.
Jaap laat moeder en dochter
voordraven. Een sch itterend
gezicht, maar in de herfstne-
vel tussen de houtwallen
mislukken (naar later blijkt)
de foto's. Domme pech.
Jaap houdt beide warm-
bloeds met moeite op hun
plaats. Ze zijn het tempera-
mentvolle toonbeeld van
uitgekiend selecteren. ln het
jaarboek'93 van het paar-
denstamboek had hij mij
thuis laten zien hoe hoog de
zaad leveranciers Zedda m en
Gentleman in de cijfers en
het bloed (de verhouding
Arabisch en Engels) staan.
'Soms kun je leuk b/oed
kopen voor een redelijke
prijs. En dan is het een gok
op de uitgroei. Je hebt een
verwachtin gswaarde van
bepaalde combinaties.'
De paardenfok is weten-
schap. Het rijden met span-
nen hoogdressuur. Jaap
heeft een grote bewonde-
ring voor lJsbrand Chardon,
de Nederlandse kampioen
meerspannen, die onlangs
met dertig paarden het Gui-
ness Book of Recordsbin-
nenreed. Hij weet wat eraan

vast zit. Is zelf al eens met
een pony voor een
concourswagentje in de
prijzen gevallen voor'au-
thentieke-, hobby- en boe-
ren-aanspanningen'. Jaap
op de bok in grijze broek,
zwarte jas, schort voor en
bolhoed op het hooÍd, Trijn
in het wagentje in stijl met
sjaal, schoenen en hoed in
dezelfde kleur, het paard
mooi opgetuigd. Ze probe-
ren het straks met een twee-
span, op Hemelvaartsdag op
de'Steenwieker peerde-
tocht'. Dat is mooi genoeg.
Ze hebben immers de han-
den vol aan het land en de
paarden. Ja, tijd voor vakan-
tie schiet erbij in. Engeland,
vier jaar geleden, was de
laatste.
'AIle dagen zijn we vrij. Je zit
hier helemaal tussen de
boswallen in. Je ziet de
buizerd roerloos op een
paaltje zitten, de vlaamse
gaaien, de fazanten, de
konijntjes. We hebben ook
herten in het land. Op mooie
dagen zitten we daar in onze
tuinstoelen met de parasol
en de koelbox. We leven hier
toch buiten.'
Trijn: "t ls schitterend. Vooral
als er een veulen geboren
wordt. Gaan we naar de stal
en dan zijn we er's nachts
ook wel hoor. Zitten we

Jaap op zijn paardekamp
met een groep fokmerries en
veulens
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onder een deken gewoon te
wachten. Als 't veulentje
geboren is kunnen we wel
een uur in de box staan
kijken. Met tien vijftien mi-
nuten staat-ie en loopt-ie
rond de merrie. Kijken we of
hij goed gaat drinken. Een
machtig mooi gezicht. Hoe
vaak we dat meegemaakt
hebben? Oh, jongen, meer
dan vijftig maal.'

Als je alles overziet, wat is
dan de mooiste tijd? Die 29
jaren Wegenwacht of dit
paardespul?
'Toch de Wegenwacht. Dat
vond ik heel erg mooi. An-
dersom misschien als ik een
grote stoeterij had. tVlaar op
wat ik nu heb, ja, daar ben ik
wel trots op.'

Tekst Bram Roozendaal

H u u rsu bsid ie

toch gered

Een meerderheid in de
ïweede Kamer heeft de
plannen van het kabinet
voor de ouderenhuisvesting
verijdeld. Ouderen die met
of zonder thuishulp in een
woonzorgcom plex wonen,
behouden - anders dan het
kabinet wilde - hun recht op
huursubsidie. Ook zullen ze
hun vermogen niet hoeven
aan te spreken om de woon-
lasten te betalen.

lVteldpunt
discriminatie

Per 1 januari a.s. kunnen
ouderen gevallen van leef-
tijdsdiscriminatie melden bij
een speciaal bureau. Het is
een van de initiatieven van
ouderenbonden en ministe-
rie dat wordt toegesch reven
aan het nu ten einde
lopende Jaar van de Oude-
ren. Het daartoe gevormde
comité zal overigens op
verzoek van minister d'An-
cona na de jaarwisseling
nog enige tijd aanblijven.
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BUITENBAN D

Gelukkig, het laatste klusje
van deze avond zat erop.
Moeizaam kropen we onder
de wagen vandaan, lieten de
krick zakken en wuifden ons
geachte lid vrolijk uit. Het
was een smerig karweitje
geweest. Een kapotte frictie-
kabel, en dat pal langs de
rand van de Prinsengracht.
Het was al ver na midder-
nacht en vermoeid stuurden
we onze diensteend richting
huiswaarts, want het was
d ru k geweest. Ha n denwas-
sen, borreltje en naar bed.
Op het Koningsplein begon
zich een vieze lucht in de
auto te ontwikkelen, die ons
sterk deed denken aan ver-
vu i I d e wate rz u ive ri n g si n sta l-
laties, maar die waren echt
niet in de buurt. We stapten
uit om de zolen van onze
laarzen te controleren. Je
kon immers nooit weten,
want iedereen liet langs de
grachtkant z'n hond uit te-
ge nwoo rdig. lW a a r a I les
bleek in orde, geen honde-
poep... D ri e verkee rsl ichte n
verder begon de stank on-
dragelijk te worden, en weer
stopten we. Ditmaal stapten
we uit om de rug van onze
tuniek te bekijken. Voor alle
zekerheid lieten we ook nog
even de rijbroek zakken om
het zitvlak te inspecteren. Op
het Stadionplein was het

Amsterdam, die mooie stad,..
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met een groot glas port. Na
het uitwisselen van de ge-
b ru Í ke I ij ke v ri e n d e I ij kh ede n
nipten we van onze voortref-
felijke port en gingen nog
een half uurtje liggen lezen.
Na enkele minuten vroeg
Knuffeltje of de katten bene-
den waren, hetgeen we
beve sti g d e n. Ook h a dden
\.\,e g e e n o n g e rechti g h eden
gev'onden in de vorm van
cl a n d e sti e n g ede po n e e rde
uitwerpselen. Dan hadden
we dat immers wel geroken.
Knuffeltje trok die theorie
snuffelend in twijfel en ging
op zoek, in alle hoeken van
de slaapkamer en onder het
bed. Zou de stank soms van
de kattebak komen? We
waren niet zo goed of we
stommelden naar de zolder
om de bak opnieuw te ver-
versen. lVoe van de werkdag
en het gedoe met die katte-
bak gingen we nu echt sla-
pen. ll4et een zucht vlijden
we het hoofd op het kussen
en bemerkten een nogal
pl akkerig g evoel. Log isch
want de grote plak honde-
poep zat op ons achterhoofd
en het had zich intussen
innig verbonden met het
kussensloop. Het werd nog
een lange nacht...

Tekst en illustratie
Jaap Jaspersen

niet meer uit te houden en
opnieuw stopten we. Dit-
maal ontrolden we de start-
kabels om te zien of we deze

in de loop van de avond niet
ergens door de poep hadden
gesleept. Het zou niet de
eerste keer zijn. [Vlaar ook
hier mankeerde niets aan,
zodat we in vredesnaam
maar verder op weg naar
huis gingen met de raam-
pjes open. Er zou wel iets op
de uitlaat zitÍen of zo. Dat

zagen we morgen wel vveer,

want we verlangden nLl naar
de borrel en het bed. Een-
maal thuis stalden tile ons

d"t?-D\\í
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dienstvoeriuig in de garage
en togen richting badkamer
om hande,n en gezicht te
wassen.t,'\,'e waren te moe
om ee. douche te nemen.
Onze Knuffel was reeds te
bed en lag te lezen. lets wat
voor ons na een drukke
a'.,ond ook onontbeerlijk is,
maar dan wel gestoffeerd
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Nieuw ala rmsysteem voor
alleenwonende ouderen

Voor alleenwonende en
eventueel hulpbehoevende
ouderen is in Alkmaar een
nieuw alarmsysteem ontwik-
keld. Ouderen en gehandi-
capten krijgen een kastje in
huis dat wordt aangesloten
op de televisiekabel. lVlet
een draadloze alarmknop,
die de alleenwonende om de
nek draagt, kan verbinding
worden gelegd met de cen-
trale - in dit geval het verzor-
gingshuis De Oldeburgh.
Daar in het kastje een luid-
spreker en ontvanger zitten,
staat de betrokkene in direct
spreek-luistercontact met de
telefoniste van het verzor-
gingstehuis. NIet een spe-

ciale knop kan de oudere
dagelijks melden of het goed
met hem of haar gaat. De
com puter registreert alles.
Zodra iemand zich niet op
tijd meldt, neemt de centrale
contact op. Het systeem
blijkt ongekende mogelijkhe-
den te bieden. Zo kan het
worden aangesloten op een
inbraakalarm en een rook-
melder en kan het de functie
van de telefoon overnemen.
Het systeem is ontwikkeld
op initiatief van het Alk-
maarse tehuis in samenwer-
king met een woningbouw-
vereniging, de Alkmaarse
kabelexploitant en een be-
drijf in installatietechniek. De

Ia ndelijke Stuurgroep Expe-
rl m enten Volkshuisvesting
beveelt het als voorbeeld-
project aan voor andere
woningcorporaties en ver-
zorgingstehuizen.

Thuiszorg wordt
financiële zorg

De kosten voor thuiszorg en
kruiswerk worden in het
nieuwe jaar aanzienlijk ho-
ger. De contributie voor de
kruisvereniging blijft per
1 januari a.s. nog wel 45
gulden, maar geldt slechts
voor een half jaar. Per 1 juli
vervalt dit lidmaatschap en
wordt het kruiswerk samen-
gevoegd met de thuiszorg.
Daarvoor gaan dan sterk
verhoogde eigen bijdragen

gelden. Wie vanaf 1 juli hulp
nodig heeft. moet een be-
drag betalen van ca. tien
gulden per uur, met een
minimum van 17,50 en een
maximum van duizend
gulden per maand.
Voor gezinszorg betalen de
klanten nu nog een inko-
mensaf hankel ijke bijdrage
van minimaal 15 en maxi-
maal 225 gulden per week.
Vanaf 1 juli gaan ook die
bedragen omhoog. Met dien
verstande dat het onder-
scheid tussen de bijdragen
voor kruiswerk en gezins-
hulp verdwijnt en in een
nieuw stelsel van nieuwe
uurbedragen en maande-
Iijkse maxima worden inge-
voerd. Het kabinetwil name-
lijk de opbrengst van de
eigen bijdragen, nu 280
miljoen gulden groot, met
150 miljoen verhogen.

10

w



Een quick-step en een
rumba voor de pep

BU]TENBAND

Den Haag. De keurige
wijk Waldeck. Een don-
de rdag m i ddag i n oktobe r.

Het loopt tegen tweeën.
Een lange brede trap. De
deuren van de ABC-dans-
school aan de Alphons
Di e pe n b rockh o rst staa n
uitnodigend open. Stijl-
d a nse n voor I iefh e bbers
op jaren.

De 55-plus dansparen stro-
men binnen en ik oop er a s
vanzelfsprekend achteraan.
Dolf Aeschbacher, ei genaar
en dansleraar, schudt me de
hand en vraagt oÍ ik koff ie
wil. Hij is juist aan het zetten.
De les duurt een uur met een
kwartier pauze en koffie voor
de Iiefhebbers.
lk heb voldoende tijd rond te
kijken. Het lijdt geen twijfel
of ik ben terecht gekomen in
een echte ball-room. Groot
en vierkant van opzet. Bij
binnenkomst valt het oog
direct op de langgerekte bar,
waarvoor zich een warm
rood tapijt uitstrekt. Langs
de gladde dansvloer aan de
raamzijcie gezel I ige zitjes.
Spiegels tegen de zijwand
vergroten optisch de ruimte.
ln een hoek op een
verhoogde vloer staat Dolf,
61 jaar jong, vief. rijzig, slank
en innemend. Daar vandaan
dirigeert hij een twintigtal
paren, het oudste 79 en 80
jaar oud, en verzorgt hij de
dansmuziek. Geen disco.
Achter de microfoon begroet
hij de paren en kondigt aan:
'Voor de warming-up begin-
nen we met twee quick-
sfeps.'Dat zijn de inswin-
gers. Heerlijke dansm uziek
klinkt op.
Het verschil met vroeger is
voor mij een dansles in de
middag. De zon schijnt vro-
lijk door de halfgesloten
lamellen. Een ander verschil
met voorbije tijden is de
kleding. Gelegenheidskle-

ding uit de grote dagen van
Victor Silvesfer is er niet bij.
Men danst in overwegend
vrijetijds kleding. Later zal
Dolf me vertellen dat je geen
dansschool meer vol krijgt
als je de eis van 'formele
kleding' zou stellen. Het
stijldansen blijkt er niet
onder te lijden.
Dolf annonceert de Engelse
wals. Nostalgie steekt de
kop op als ik terugdenk aan
de zomervan 1945. De
straatfeesten na de Bevrij-
ding waar je bliksemsnel

Foto rechts: Dolf Aeschbacher
d i rig ee rt de' da nspa ren. Va n
boven naar beneden: Jan van
Geld en zijn vrouw: in vrijetijds
kleding langs de spiegels; quick-
quick- slow in volle concentra-
tie.

dansen Ieerde. Zonder des-
kundige leiding, maar wie
maalde daarom.
Als de Engelse wals erop zit,
wordt er abrupt voor de
fotograaf en mij gestopt.
Een man met een vaag be-
kend gezicht staart ons aan.
'Kijk nou eens, Tine en
Harry.' Het blijkt een oud-
collega, Jan van Geld van
'formulierbeheer'. Enig. Jan
vertelt honderd uit over zijn
geslaagde leven na de
ANWB. Behalve dansen op
de donderdagmiddag heeft

hij talrijke hobbies. Teveel
om op te noemen. Hij en zijn
vrouw zijn gevorderde dan-
SE TS.

'Waarom de middag?'
Jan: 'Een leuke tijdpassering
voor een zacht prijsje en je
hoeft's avonds niet zo laat
over straat.'
Dat zachte prijsje omvat 28
wekelijkse lessen van half
september tot en met april
voor 250 gulden per dan-
spaar. Deze prijs geldt uit-
sluitend voor senioren. Op
zaterdagavond is er gelegen-
heid het geleerde in praktijk
te brengen. Een open dans-
avond, die om half negen
begint en eveneens voor een
habbekrats, vijf gulden.
De les staat deze middag in
het teken van de tango. Dit
gebeurt intensief. Dolf danst
met zijn assistente voor en is
niet gauw tevreden. Over en
over. De hoofden in een
plotselinge beweging naar
elkaar toe. lVloeilijk, maar het
moet fantastisch zijn deze
dans te beheersen.
In de pauze wordt koffie en
(verder op pag. 12)
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La atste va n h et jaar

BUITENBAND

Horizontaal
2 bijbelse hoogvlakte bij Dode Zee,6 kegelvormig, 11 veror-
dening, 12 onder (L), 14 blaasachtige opzwelling, 15 hoge
zandgrond, 17 club in ltal. serie A, 19 stop, 20 overvaller,22
heilige, 25 wagen, 28 etgroen,30 mannetjesduif,3l drierege-
lige strofe. 32 terpdorp Groningen, 33 knaagdier, 34 lucht-
vaartmij, 36 lidwoord, 38 zure melkwijn, 41 Frans lidwoord, 42
langzaam, 44 vertrouwd,4T zef.el,48 vod, 50 vredesgodin, 51
gast, 52 versterkt kasteel.

Verticaal
1 rangtelwoord, 2 gevechtstoestel, 3 puntoog. 4 onheilsgodin,
5 momenteel, T hoofd van een klooster,8 plaats,9 plaag-
geest, 10 zich verbroederen, 12 heel oud, 13 drank, 16 senior,
18 nummer,2l natuurlijk,23 politieman,24 noodlot. 26 aldus,
27 stemming,29zoon van Noach,30 erfelijke stof,34 deelvan
hals,35 insekt,37 bouwval.38 kilogram, Romanum lmpe-
rium,42 dicht,43 Friese mansnaam,45 kreet,48 keurig,49
rund.

Als u alle hokjes hebt ingevuld, wacht u nog één taak. Name-
lijkeen wenstevormen uit de nummers3 - 1 1 - 14 - 15 -17 -28
-30-32-40-44-45-51.

4/1 9S3

Oplossingen voor 1 februari a.s. naar mw G.N. Borsje, Noren-
burg237 ,2591 AM Den Haag. De winnaar ontvangt weer een
cadeaubon.

0 plossin g p uzzel septem ber
Horizontaal:
1 cbs, 4 cabine, 7 gade, 11 ranja,12 meter, 13 ere, 14 eem, 15
leg, 16ster, 17 nu, 18 inslag,21 eb,23mej,24riool,26er,27
nijver,28 kee,29 talie,30 d1,31 spalk,32 ets,33 sm.37 co-
lumn, 38 os, 39 heel, 41 bun, 42ka|,44 dra, 45 lijzig,47 laden,
48 ijken,49 onheus,50 ent

Verticaal:
1 crescendo, 2barï,3 sneek,4 cap,5 breuk,6 namibie, T ge,8
atlas, 9 deeg, 10 erg, 12 mascotte,, 19 werptuig, 20 tremulant,
22bijl,23 mes, 24 rek,25 las, 26 eis, 28 klinken,34 bonze, 35
notie,36 wedde,37 cuyk,40 eren,41 blij,43 als,46 in.

De letters van de cijferopdracht moesten samen de naam Het
Larserbos vormen,
Uit de vele oplossingen kwam mw. lV. Dorren-Jennekens uit
Valkenburg a s rvinnaar tevoorschijn.

55 + op dansles
(vervolg van pag. 11)

frisdrank gedronken. Gezel-
lig sfeertje. Ongedwongen.
Daarna opnieuw oefenen en
nog eens oefenen. AIs uit-
smijter een rumba en een
cha-cha-cha. Dan is de tijd
om.
Dolf en ik praten wat na. Zes
jaar geeft hij lessen aan 55-
plussers omdat hij dat leuk
vindt. 'Bewegen is goed
voor ouderen.'Aan het eind

van de cursus wordt voor
een jury'afgedanst'. leder-
een krijgt een certificaat,
alleen de cijfers kunnen
verschillen. Dan is er een
slotfeest met een hap en een
snap en levende muziek.
Als ik even later buiten sta,
gonst de cha-cha-cha nog in
mijn oren na.

TekstTine den Boer
Foto's Harry de Vré

Avondrood
Wie a leen al de angst en de
vertwijfel ing gezien heeft
die, en het kan lang duren,
vaak heerst tussen bejaar-
derïef,u s en ve'pleeghuis
kan al een maarvraagtekens
zetter achte'al die statistie-
ken, p'og^oses en interim-
managers die de wijsheid
over de vergrijzing in pacht
hebben. Wat eenmaal is
afgebroken of verpatst aan
projectontwikkelaars komt
nooit meer terug.
Vrij Nederland

Verkiezingen
Doorgaans gaat het in Den
Haag officieel over bejaar-
den en in de wandelgangen
over ouwetjes. lVlaar naar-
mate de verkiezingen nade-
ren realiseren de politieke
paftijen zich weer dat er
steeds meer ouderen zijn.
De Volkskrant

Koploper
ln de leeftijdsgroep 60 tot 65
jaar werkte (in Nederland)
nog maar 17 procent van de
mannen. ln de WAO 39
procent, werkloos 9 procent
en met vut 35 procent. lnter-
nationaal gezien is Neder-

land koploper in de'produk-
tie'van inactiviteit. Van de
Japanse mannen tussen 60
en 65 jaar werkte in 1990 73
procent, in Zweden 63 pro-
cent, in de Verenigde Staten
55 procent, evenals in Enge-
Iand. Over de grens werken
zelfs nog 65-plussers: Japan
38 procent, Zweden 15 pro-
cent. Verenigde Staten 15
procent. Nederland: 0 pro-
cent.
De Volkskrant

Manifestatie 50+
Wat een vastberaden mani-
festatie, bam, er tegenaan.
Niks bezuiniging op de be-
jaardenzorg. Die hoogbe-
jaarde vrouw, die zo welbe-
spraakt uitriep: ,We hebben
in moeilijke tijden onze
plicht gedaan, nu willen we
onze rechten hebben.' Héér-
Iijk. Voor mij was deze mani-
festatie hét hoogtepunt in
het Jaar van de Ouderen.
Voeksnieuws

Terzijde
De SGP is tegen discrimina-
tie naar leeftijd. Dus ook
geen bejaarde vrouwen lid
van de partij.
VrijNederland

Herdruk
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