




In het boek Hebben&Houden vertellen acht

senioren in Brabant over hoe hun leven 

vroeger was toen zij nog zelfstandig woonden.

Inmiddels zijn ze allemaal verhuisd, naar een

aanleunwoning, een appartement in een zorg -

centrum of een kamer in een verzorgings  huis.

Omdat zij kleiner gingen wonen, moesten 

ze afstand doen van een groot deel van hun

inboedel. Voor sommigen was dat moeilijk,

anderen gaven niet zoveel om hun spullen.

Maar bijna allemaal hebben zij een voorwerp

waar aan zij mooie herinneringen koesteren.

Deze voorwerpen geven u een klein inkijkje in

hun leven.

Door dit boek hopen we inwoners van Brabant

met elkaar in gesprek te brengen over hoe het

is om minder zelf standig te zijn en afscheid te

moeten nemen van een deel van je bezittingen.

En over hoe je weer vorm geeft aan je leven als

je in een nieuwe omgeving terecht komt. 

Ook hopen we dat dit boek weer nieuwe ver -

halen op levert. Bent u zelf verhuisd of heeft 

u familieleden die op het punt staan dit te doen

en wilt u uw verhaal delen? Dan kan dat op

www.levensloopbrabant.nl. 

Hebben&Houden
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Cato van Hees, geboren in 1920, is

nog steeds een begrip in Mill. Zij ver -

kocht bijna een kwart eeuw in haar

snoepwinkel aan de Bernhardstraat

snoep, chocolade en rookwaar. 

‘Het was een zalige tijd, ik heb zó

gelachen.’

‘Mijn vader was een echte sjacheraar.

Hij ging alle dorpen af. ’s Avonds laat

hoorden wij de wielen van de kar

ratelen als hij thuis kwam. Hij had ook

een handeltje in verse zeevis die hij

kreeg van een man uit IJmuiden. Twee

grote manden kwamen dan op het

station aan. Mijn vader en mijn zusje

wogen de vis, en ik bracht het - ik was

vijftien jaar oud - op de fiets rond,

naar zo’n honderd klanten in de buurt.

Schelvis en kabeljauw, maar ook schol

- met oranje puntjes - en tarbot. De

grote griet met witte stippels brachten

we naar de burgemeester als hij een

feestje had. Mijn vader had ook 

een winkel. Die is overgegaan op mijn

zuster, toen op mijn broer, en in 

1964 op mij. Ik vond het prachtig dat 

ik de winkel weer mocht opbouwen.’

‘De winkel was een sensatie. Als de

school uit was, kwamen ze van de mavo

en de lts. Maar er kwamen ook opa’s en

oma’s, en moeders die snoep kochten

voor feestjes en verjaardagen: van

alles kreeg ik in de winkel. De seizoen -

dagen waren geweldig, want dan had

je veel werk. Carnaval, Pasen, Moeder -

dag, Vaderdag, de kermis van Mill,

Kerstmis, Sinterklaas, Oranjebuurt waar

ik ook lid van was. Ik heb zelfs vuur -

werk verkocht met Oud en Nieuw. We

moesten wel opletten, want de jeugd

probeerde stiekem vuurwerk te kopen.

Maar ik was streng. Ik zei: ‘Nee, ge

brengt van jullie moeder maar een

briefje mee, met een handtekening, dán

krijgen jullie wat!’’

‘Van snoepartikelen had ik alles: een

grote vitrine van boven naar beneden

stampvol dropsoorten. Dan konden

ze aanwijzen. En dozen bonbons en

choco  lade, heel veel, want daar waren

ze allemaal gek op. Ik verkocht ook

sigaretten en tabak, want er werd toen

toch gerookt! De leraren kwamen 

’s morgens binnen voor een pakje siga -

retten en als ze in het weekend naar

huis gingen was het: geef maar een pak

mee, dan heb ik zondag ook wat te

roken. Schrijfwaren had ik ook, en

Cato van Hees-Hendriks

Dat schriftje heb ik altijd

bewaard
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cosmetica, haarlak en haarnetjes. We

hadden ook bloemen uit Limburg,

recht uit de kassen. Ik kreeg op een

gegeven moment contact met Lekker -

land, een grote onderneming aan de

Belgische grens. Als je groot inkocht,

kreeg je korting. Dat liep heel goed.’

‘Ik werkte iedere dag, want we

mochten op een gegeven moment ook

’s zondags verkopen. Mijn man zat

daar achter, na zijn pensionering. Die

winkel loopt zo lekker, zei hij, die

moeten we aanhouden. Hij had een

schrift uit de winkel gepakt en alle

kinderen zetten hun handtekening om -

dat zij ook wilden dat de winkel op

zon dag open was. Ik ging met loden

schoenen de trap van het oude ge -

meente huis op. Ik vertelde de burge -

meester: ‘De jeugd ligt op zondag aan

de deuren te rammelen, die wil snoep.

Maar ik durf ze niet te helpen, want

dan krijg ik een verbaal.’ Toen kregen

we een vergunning om op zondag

van tien tot zes te verkopen. En dan

kwamen er toch veel moeders snoep

halen! We hebben ooit geturfd: 89 man!

Dat schriftje met kinderhandtekeningen

heb ik altijd bewaard, dat vind ik zo

mooi. Dat moet een herinnering blijven.’

‘Ja, ik werkte zeven dagen in de week.

Om twaalf uur ’s nachts stond ik onder

de douche, en dan kroop ik in bed. Om

zes uur was ik weer wakker. ’s Morgens

gingen de kinderen de deur uit, en

’s avonds maakte ik warm eten voor ze.

’s Avonds moest ik ook de winkel

poetsen. Toch viel het me wel mee,

hoe hard ik werkte. Weet je wat ons

moeder namelijk altijd zei? ‘Eerst bezin -

nen, dan beginnen.’ Je moet gewoon

goed opletten, anders loopt het in de

soep. Ik had geen assistent. Ja, op

zaterdag viel mijn dochter in, tot zes

uur. En de jongste hielp na de middag,

als ze terugkwam van haar werk in 

de kousenfabriek. En in de vrije uren

hielp mijn man mee: dan was het wel

te doen.’

‘Mijn man stierf op 7 januari 1994, hij

had Parkinson. Maar de winkel hebben

wij al in juni 1988 opgeheven. Ik kon

het niet meer aan, vanwege de gezond -

heid van mijn man. Elke nacht was hij

wakker. Dat opdoeken heeft me veel

pijn gedaan, maar je moet er toch over -

heen. Op een dag waren we hier in het

huiskamertje van de Aldenhorst - daar

woon ik nu - aan het rummicubben,

toen Frank Peters kwam binnenstap -

pen. Ik ken hem heel goed: hij kwam

vroeger altijd bij mij in de winkel. En

toen begon hij erover. Hij wilde in de

Kerkstraat een snoepwinkeltje beginnen

en die naar mij noemen: ‘Catootje.’ Ik

stemde toe, waarom niet, zei ik. Mijn

naam staat daar nu met grote letters

op de ruiten: ik ben weer herboren, na

zoveel jaren.’

Cato van Hees werd op 1920 geboren in

Mill. Ze was de jongste van tien kinderen,

van wie er vier jong stierven. Van jongs af

aan was zij betrokken bij de zaak van haar

vader, die met paard en wagen allerhande

goederen in de regio aan de man bracht.

Nadat haar oudste zuster en broer de

familie zaak jarenlang bestierd hadden, nam

zij op 17 april 1964 het roer over. In juni

1988 werd haar snoepwinkel opgeheven.

Met haar man Grad van Hees kreeg Cato

van Hees tussen 1942 en 1948 vijf kinderen:

twee zoons en drie dochters. Nu woont zij

in zorgcentrum Aldenhorst in Mill (Pantein).

‘Dat schriftje met kinder -

handtekeningen heb ik

altijd bewaard, dat vind

ik zo mooi. Dat moet 

een herinnering blijven.’
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Jan Abrahams, geboren in 1921, is

een echte self-made man: van boeren   -

zoon opgeklommen tot directeur van

de Boerenleenbank - later de Rabo -

bank - in Hilvarenbeek. Daarnaast

was hij bijna veertig jaar voorzitter

van het gilde Sint Sebas tiaan: een

grote, zilveren erepenning herinnert

aan die bijzondere tijd.

‘Het Sint Sebastiaansgilde bestaat al

vijfhonderd jaar. Vroeger, voordat er

politie bestond, zorgden de gildes en

schutterijen voor bescherming. Ik ben in

1950 lid geworden: toen was ik negen -

entwintig of dertig. Het gilde telde toen

ongeveer veertig mensen. Mijn vader

was er ook bij, en een aantal broers. 

Ik ben er dus mee opgegroeid. Je kon

er het nuttige met het aangename ver -

enigen: we zamelden bijvoorbeeld geld

in voor katholieke goede doelen, met

wedstrijden of loterijen. Op woensdag -

avond kwamen we voor ontspanning bij

elkaar. Dan deden we schietoefeningen

met handbogen. Naderhand dronken

we bier, of een borreltje. We speelden

ook wel kaart. Je hebt ook verenigingen

waar het schieten het doel is, maar bij

ons was het eigenlijk bijzaak.’

‘Er wordt bij Sint Sebastiaan nog steeds

volgens een oude methode gestemd

als er iemand bijkomt. Vijfhonderd jaar

geleden kon niet iedereen schrijven,

natuurlijk. Dus dan kreeg je een boon

en een erwt. Als je tegen was gaf je de

erwt. Als je vóór was de boon. Dat gaat

nog steeds zo: mooi, hè? Zo wordt ook

op de hoofdman, of voorzitter, gestemd.

Vanaf 1963 ben ik 37 jaar hoofdman

geweest. Op mijn tachtigste ben ik op -

gehouden, vanwege mijn leeftijd. Bij

mijn afscheid kreeg ik deze penning.

Wij zijn als gilde erg bij de kerk betrok -

ken. Wat mij bijvoorbeeld goed bij is

gebleven is een prachtige excursie naar

Rome, die ik in 1975 georganiseerd heb.

We waren met driehonderd mensen,

in een gecharterd vliegtuig. In 1985

heb ik paus Johannes Paulus II zelfs

per soon lijk ontmoet. Op het vlieg veld in

Eindhoven ben ik aan hem voor gesteld.’

‘Ik heb een druk leven gehad. Na de

lagere school ben ik gaan werken: naar

de mavo of de hbs gaan was er in die

tijd niet bij. Ik ben na de oorlog wel naar

de middelbare landbouwschool gegaan.

 In 1947 ben ik als kassier bij de Boeren -

leenbank gekomen. Toen ik erbij kwam

was die maar klein: pas naderhand zijn

de banken heel groot geworden. Ik heb

flink wat economie bijgestudeerd en in

1968 werd ik directeur in Hilvarenbeek.

Jan Abrahams

Een erepenning als dank

14



Van drie kantoren uit de regio heb ik één

kantoor gemaakt. De mensen helpen:

dat vond ik het leukste aan mijn werk.

Tegenwoordig zit de directeur vaak

op gesloten in een hokje, maar ik wilde

dicht bij de mensen zijn. Ik was niet

ver van de balie. Daarom kenden ze me

in het dorp ook allemaal. Op mijn

afscheids receptie waren elfhonderd

mensen.’

‘Ik woonde in een mooi huis, naast

het gemeentehuis. In 1994 ben ik daar

weg gegaan, want de gemeente wilde

het gebruiken voor de uitbreiding van

het gemeentehuis. Omdat ik kleiner ging

wonen, hebben we veel spullen weg

moeten doen. Ik heb altijd graag boeken

verzameld, dus dat was niet zo plezierig.

De voornaamste boeken heb ik ge -

houden. De kinderen hebben wat mee -

genomen en verder is veel naar de

heemkundekring gegaan. Ik had ook

veel gildeboeken: die gingen naar het

gilde, want daar hebben ze een archief.

Toen ik twee jaar geleden naar de

Clossenborch verhuisde, moest ik nog

meer wegdoen. Ik heb de helft maar

meegenomen.’

‘Ik heb meegemaakt dat

de AOW werd ingevoerd.

Voor mijn ouders was 

het de eerste mogelijkheid

om een beetje rustiger

aan te gaan doen.’

Jan Abrahams werd geboren

in 1921 op een boerderij in

Groot Loo, als een van elf

kinderen. Van 1947 tot 1983

werkte hij bij de Boerenleen -

bank Hilvarenbeek - vanaf

1972 de Rabobank. In 1968

werd hij daar directeur. Naast

zijn werk bij de bank was hij

actief in allerlei verenigingen

en commissies. Zo was hij 37

jaar hoofdman van het Gilde

Sint Sebastiaan in Hilvaren beek.

Een jaar na zijn pensionering

werd hij benoemd tot Ridder

in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg zes kinderen: vier

jongens en twee meisjes. Hij

woont nu in zorgcentrum De

Clossenborch in Hilvarenbeek

(Thebe). 
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‘Omdat ik kleiner ging wonen,

hebben we veel spullen weg

moeten doen. Ik heb altijd graag

boeken verzameld, dus dat was

niet zo plezierig. De voornaamste

boeken heb ik gehouden.’



Anno 2012 zijn senioren een zelfbewuste, financieel 

onaf hanke  lijke groep binnen de Nederlandse samenleving.

Die onafhankelijkheid ontstond in de jaren vijftig, met de

invoering van de AOW.

Wie op 16 maart 1956 de kranten las, kon er niet omheen: 

er was iets bijzonders aan de hand in Nederland. ‘Historisch

moment in sociale wetgeving’, kopte Trouw uitbundig. 

En Het Parool schreef: ‘Warme begroeting van ouderdoms -

verzekering.’ Het ging natuurlijk over de AOW, of Algemene

Ouderdomswet, die kort daarna in Nederland werd ingevoerd.

Vanaf 1957 ontving iedere Nederlander boven de 65 jaar een

basisinkomen van de staat. Zo wilde minister-president Willem

Drees, de bedenker van de AOW, een einde maken aan

armoede onder Nederlandse ouderen.

Want tot die tijd betekende ouderdom in Nederland vaak armoede.

‘Met pensioen gaan’ bestond eigenlijk niet. Wie niet meer kón

werken maakte zijn spaargeld op, klopte aan bij de kinderen of

bij een van de vele liefdadigheidsinstellingen. Aan het begin van

de twintigste eeuw leefde het grootste deel van de Nederlandse

ouderen dan ook in armoede. Een oplossing vinden voor deze

kwestie was moeilijk, omdat politici het niet eens konden worden

over de taken van de overheid. Maar na de Tweede Wereldoorlog

lukte het Willem Drees toch: in 1947 bedacht hij de tijdelijke

Noodwet Ouderdomsvoorzieningen, een soort staatspensioen.

En tien jaar later - Drees was inmiddels minister-president -

voerde zijn regering de AOW in. Als ‘Vadertje Drees’ ging Drees

de geschiedenis in, vanwege zijn inspanningen voor de sociale

zekerheid in Nederland.

‘Nu behoeven de 

oudjes niets meer 

aan hun kinderen 

te vragen’
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Voor Nederlandse senioren luidde de invoering van de AOW een

nieuwe tijd in. Vóór de oorlog waren zij tamelijk onzichtbaar en

financieel afhankelijk van anderen of van hun eigen spaarcenten.

Maar met de financiële onafhankelijkheid die de AOW hen gaf

- de uitkering werd in de loop van de jaren namelijk flink verhoogd -

groeiden ook hun zelfbewustzijn en hun gevoel van eigenwaarde.

In de loop van de twintigste eeuw werden senioren een zelfver -

zekerde, financieel onafhankelijke groep binnen de samenleving.

In 1947 ontving Willem Drees - nadat hij de Noodwet had inge -

voerd - een veelbetekenende brief: ‘U is de bouwmeester van

het geluk voor ouden van dagen. Nu behoeven de oudjes niets

meer aan hun kinderen te vragen.’

Minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff reikt

onder grote belangstelling van de pers de eerste

AOW-uitkeringen uit. Amsterdam, 2 januari 1957.

Willem Drees
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Els Knaven-Rats, geboren in 1929,

is celliste. Haar appartement in

Eindhoven ziet er bijna uit als een

museum, vol schilderijen en bijzon -

dere voorwerpen. Ze spaarde ze zelf

bij elkaar. Toch is dit maar een fractie

van wat ze ooit bezat: veel werd

door brand verwoest. Laconiek zegt

ze: ‘Dat was mijn kleine drama.’

‘Dat Mariabeeldje van ivoor is het eerste

antiek dat ik gekocht heb. Er zat hier

in Eindhoven onder het winkelcentrum

Piazza een antiquair. Daar zag ik dat

beeldje, en ik was er helemaal weg van.

Ik was pas getrouwd en had heus niet

zoveel geld om antieke dingen te kopen:

we moesten het huishouden draaiende

houden. Maar ik ging toch naar hem

toe. Ik geloof dat de aanbetaling twee -

honderd gulden was. Toen heeft hij het

voor mij weggezet. Iedere keer als ik

wat verdiend had, kwam ik dat brengen,

en zo betaalde ik het af. Voor antiek

spaarde ik dus. Dat hoefde mijn man

niet te betalen, dat deed ik zelf!’

‘Het geld verdiende ik met cello spelen:

met concerten geven en met lessen

geven. Ik ben een van de eerste ge -

trouwde vrouwen in Nederland geweest

die een betaalde baan had. Het grappige

was: mijn man wilde dat ook. Hij was

psycholoog en hij vond dat de vrouw

onafhankelijk moest zijn. Dus hij heeft

het echt gestimuleerd, vanaf het begin.

We hebben er samen ook veel gesprek -

ken over gehad, nog vóórdat we ge -

trouwd waren. Ik had wel een goede

hulp thuis. En de eerste jaren, toen mijn

vier kinderen heel klein waren, ben ik

thuis gebleven. Toen heb ik thuis les

gegeven: dat kun je immers ook in de

avonduren doen. Toen ze ouder waren

ben ik weer concerten gaan geven.

En ik heb dertien jaar in Maastricht les -

gegeven.’

‘Na het overlijden van mijn man heb ik

in een Frans dorp in de buurt van Dijon

een oude pastorie gekocht. Ik wilde

graag ergens opnieuw beginnen. Wij

hadden vrienden in Frankrijk wonen, in

die buurt. Toen ik daar was, zijn we bij

een makelaar gaan kijken, die had deze

oude pastorie in z’n portefeuille. Ik was

verkocht: het was zó leuk. Ik heb het

helemaal in oude stijl ingericht.

Verhuisbedrijf Van den Eijnden heeft mij

verhuisd: het waren wel drie verhuis -

Els Knaven-Rats

Dat Mariabeeldje overleefde

de brand 

24



wagens vol, van die hele lange... Het

was ontzettend veel wat eruit kwam,

want ik heb altijd schilderijen verzameld.

Het waren erg mooie; er waren zelfs

Corneilles bij. Zo’n twaalf jaar heb ik in

de pastorie gewoond. Ik hield in Eind -

hoven wel een appartement aan.’

‘Twee jaar geleden brak er brand uit.

Door kortsluiting, wat je in Frankrijk

wel vaker hebt. Ik had een vriendin te

logeren die ik de omgeving had laten

zien en we kwamen ’s avonds zo rond

half elf thuis. Ik kwam het tuinpad op

en ik dacht: wat ruikt het eigenaardig.

De lucht heb ik nóg in mijn hoofd zitten;

ik kan nóg voelen hoe het rook. Het was

heel gek. Dus ik schrok, en ik dacht: ik

moet kijken wat er aan de hand is. Ik

deed de sleutel in het slot, draaide het

om, en toen ik de deur openmaakte:

woesj, er kwam allemaal zuurstof bij.

Maar voordat op een dorp de brand -

weer er is... Dan kan in een kwartier

veel verbranden.’

‘Dat Mariabeeldje heeft de brand over -

leefd omdat het in mijn appartement in

Eindhoven stond. Maar weet u wat ik

dacht toen ik daar stond en de boel

aan het afbranden was? ‘Het zijn maar

spullen.’ Gelukkig is niemand gewond

geraakt. Als het ’s nachts gebeurd was,

dan was ik bedwelmd geweest, en mijn

vriendin ook. Dan waren we allebei ver -

brand. Dus dat stond voor mij buiten

kijf: het zijn maar spullen. Natuurlijk, als

ik er goed over nadenk, dan vind ik het

jammer. En het is ook zonde, dat er

bijvoorbeeld Corneilles zomaar weg zijn.

Maar dan denk ik: hoeveel schilderijen

zijn er in de eeuwen niet verbrand,

kapot gescheurd? Daar horen deze dus

ook bij. Ik noem het maar: mijn kleine

drama.’

‘Voor antiek spaarde 

ik. Dat hoefde mijn 

man niet te betalen,

dat deed ik zelf!’
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Els Rats werd in 1929 geboren in

Blerick. Zij volgde een op leiding

aan het conservatorium in Amster -

dam en werd celliste. Na de oorlog

trouwde zij met een psycholoog.

Gedurende haar lange loopbaan

trad zij over de hele wereld op.

Daarnaast gaf zij les en ontwik -

kelde zij de eerste Nederlandse

lesmethode voor cello. Ze werkte

onder meer samen met de be -

kende pianist en zanger Jules de

Korte en de populaire zangeres

Marie- Cécile Moerdijk. Ze kreeg

drie dochters en een zoon, die

allen een muzikale opleiding

volgden. Zij is Officier in de Orde

van Oranje-Nassau. Zij woont nu

in Residentie Wilgenhof in Eind -

hoven (Vitalis). 





Jacques Hermens (78) opent een

houten doos en haalt daar drie

rolletjes verband uit. Hij kreeg ze als

kind tijdens de oorlog van Ameri -

kaanse militairen. Op de papieren

omslag staat uit welk jaar ze komen:

1942. ‘Johnson & Johnson’ staat er

verder op. Hermens: ‘Daar heb ik

later gewerkt, dat werd mijn bedrijf.’

‘Toen de oorlog uitbrak was ik zes. Vier

jaar later lag de frontlijn hier langs de

Maas. Dáár lagen de Duitsers, voor ons

huis liepen Amerikaanse parachutisten,

later Engelsen en Canadezen. Het front

lag een half jaar stil. De Amerikanen

schoten de hele dag op de overkant en

de Duitsers schoten terug. Vandaar

dat hier in Cuijk veel kapotgeschoten

werd. Wij woonden nagenoeg alleen in

de straat: er woonde verder niemand

meer. Maar vanwege onze grote kelder

zijn wij gebleven. Als het nodig was,

zaten we de hele dag in die kelder: 

we sliepen er ook. Het was elke dag

levens gevaar, maar daar wen je aan.

We moesten ons in leven houden. We

hielden bijvoorbeeld varkens, die we

zelf slachtten. Dat kun je je nu niet meer

voorstellen.’

‘Toen de Amerikanen hier in 1944 door

de straten liepen, hadden ze helmen

op met een net eromheen. Daar hadden

ze dikwijls pakjes verband onder zitten,

voor als ze gewond raakten. Deze rol -

letjes heb ik gekregen. Pas jaren later

dacht ik: verrek, dat was verband van

Johnson & Johnson! Daar heb ik vanaf

de jaren zestig gewerkt, dat werd mijn

bedrijf. Ik deed personeelswerk voor

Chicopee, eigendom van Johnson &

Johnson. De Amerikanen zetten in de

jaren zestig in Cuijk een fabriek neer waar

niet-geweven textiel gemaakt werd:

een heel nieuw product. Ik moest zorgen

dat er genoeg mensen waren om in de

fabriek te werken. Chicopee - dat is

een Indiaanse naam - ging van bijna

nul werknemers in 1966 naar vijf- tot

zevenhonderd een paar jaar later. Die

heb ik eigenlijk allemaal aan ge nomen.’

‘Ik woonde samen met mijn oudste

zuster Marietje in het huis van mijn

ouders. Zij was net als ik ongetrouwd.

Op een dag, in de jaren negentig, zaten

wij aan tafel te eten, toen ze omviel:

een hersenbloeding. Ze kwam terecht

in het ziekenhuis en bleek volledig ver -

lamd. Ze kon niets meer bewegen.

Jacques Hermens

Een heel leven in drie

rolletjes verband 
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Niemand wist wat er in haar omging, of

ze pijn had: ze kon niets laten merken.

Ik was de enige die aan haar kon zien

wat ze bedoelde. Vanaf dat moment

ben ik gestopt met werken. Ik heb me

dagelijks volledig ingezet om het in

goede banen te leiden, zodat zij verder

kon leven. Ze heeft onder meer in 

het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen

gelegen, en een aantal jaren hier in de

Maartenshof in Cuijk. Ik ben elke dag

bij haar geweest.’

‘Het was heel vreemd om zo abrupt te

stoppen met mijn werk. Ik heb met mijn

baas gesproken en heb gezegd dat ik

zo snel mogelijk ontslag wilde nemen.

De dag daarop ben ik gestopt. Dat was

voor mijn afdeling nog erg lastig, maar

dat realiseerde ik mij nauwelijks, omdat

ik andere dingen aan mijn hoofd had. Ik

had ook geen tijd om het werk te mis -

sen, want vanaf dat moment zat ik in

ziekenhuizen. Ik heb me overal mee

bemoeid. Juist in die tijd kwam er een

nieuwe wet op cliëntenraden. Toen heb -

 ben ze mij hier gevraagd of ik eens

wilde kijken hoe het in elkaar zat. Dat

was voor mij gesneden koek. Nog

steeds ben ik voorzitter van de cliënten -

 raad van Maartenshof. Ik heb in de tus -

sentijd al zes directeuren meege maakt.’

‘Toen mijn zuster in 1998 stierf, be -

dacht ik dat ik hier in Cuijk in een

appartement wilde gaan wonen. Maar

ik zat met dat ouderlijk huis: vijf slaap -

kamers, en achter nog een grote werk -

plaats. Het stond helemaal vol. Mijn

jongste neef was destijds net getrouwd.

Ik heb hem gevraagd of hij het wilde

huren, op voorwaarde dat hij alles over -

nam wat erin stond. Niet alleen de

meubels, maar ook de kasten, lades en

zolders met spullen. Ik heb niet meer

gehoord wat erin stond, maar dat wilde

ik ook niet weten, want dan vind je het

jammer om spullen weg te doen. Toen

ik hierheen verhuisde, heb ik dus niets

meegenomen. Alle meubels die hier

staan heb ik laten maken, van kersen -

hout. Als ik hier ooit wegga, neem ik

alleen wat persoonlijke snuisterijen mee.

Zoals die rolletjes verband.’

Jacques Hermens werd in 1934 geboren

in Cuijk, als jongste van vier kinderen. Hij

begon zijn loopbaan in personeelszaken bij

het Amerikaanse Royal McBee, een type -

machine fabrikant die in de jaren vijftig in

Cuijk neerstreek. Vanaf 1966 werkte hij 26

jaar bij Chicopee, een dochteronderneming

van het Amerikaanse bedrijf Johnson &

Johnson. Hij was in de jaren negentig

betrokken bij de o  prichting van de centrale

cliëntenraad van zorginstelling Pantein 

en bij de cliëntenraad van zorgcentrum

Maartenshof. Van die laatste raad is hij nog

steeds voorzitter. In 2000 werd hij benoemd

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij

woont nu in een appartement naast zorg -

centrum Maartenshof in Cuijk (Pantein).

‘Ik heb gezegd dat ik 

zo snel mogelijk ontslag 

wilde nemen. De dag 

daarop ben ik gestopt.’
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Ouderenzorg: 

van nonnekes naar

professionals

Sinds de jaren vijftig is de zorg voor hulpbehoevende ouderen

in Brabant ingrijpend veranderd: zestig jaar geleden waren

de zorgverleners bijna allemaal afkomstig uit religieuze hoek.

Wie oud en ziek was, kon in de jaren vijftig terecht bij zijn kinderen

of in een zorginstelling: in 1947 woonde twaalf procent van

Brabantse 65-plussers in een ‘inrichting’, zoals de instellingen

toen heetten. Van deze inrichtingen waren veruit de meeste

katholiek: van de 157 instellingen voor ouderenzorg die Brabant

in 1950 telde, waren er 140 rooms-katholiek. De bewoners

werden daar verzorgd door zusters, die ook op andere plaatsen

onbetaald voor zieken en mensen met een beperking zorgden.

Het klooster ingaan was in die tijd vrij normaal. Van bijna ieder

katholiek Brabants gezin - dat waren vaak grote gezinnen - ging

één van de kinderen het klooster in. 

Maar de jaren zestig en zeventig brachten grote veranderingen

in de Brabantse ouderenzorg. In de eerste plaats nam de invloed

van de katholieke kerk af, waardoor steeds minder jongeren in

het klooster intraden en de bestaande kloostergemeenschappen

vergrijsden. Tegelijkertijd vond de politiek dat zorg voor ouderen

professioneler moest worden aangepakt. Vanaf 1968 gold bij -

voor beeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

waardoor verpleging van langdurig zieken vergoed werd. Dat

droeg bij aan de stormachtige groei van verpleeghuizen en

bejaardenhuizen. In heel Brabant verhuisden de senioren van

kloosters en oude gebouwen naar grote nieuwbouwcomplexen.

Langzaam maar zeker maakten de hardwerkende, onbetaalde

zusters plaats voor hardwerkende, betaalde zorgmedewerkers.
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Gemma Verbeten (1954) maakte de

ingrijpende veranderingen in de

ouderenzorg van dichtbij mee. Toen

zij in de jaren zeventig begon, werd

verpleegtehuis Madeleine in Boxmeer

gerund door zusters van de orde

van Julie Postel. Tegenwoordig hoort

het verpleeghuis bij zorgin stel ling

Pantein.

‘Toen ik in 1973 aan de opleiding voor

ziekenverzorgster begon, was ik 19 jaar

oud. We kregen les van zusters in

verpleeg tehuis Madeleine, waar de be -

woners dementerend waren of een

behandeling voor lichamelijke klachten

kregen. Ze lagen met drie bewoners op

een kamer. De afdelingshoofden waren

allemaal zusters van Julie Postel, zo

heette de orde. Ook de keuken werd

gerund door nonnen en een kok. De

zusters hadden geen vaste werktijden,

ze woonden waar ze werkten, dus er

was geen schei ding tussen werk en

privé. Dat betekende dat ze ’s avonds

vaak nog een rondje liepen over de af -

deling om te praten met deze of gene.

Ze hadden geen van-8-tot-5-mentaliteit.’

‘De zusters hielden zich niet alleen

bezig met onze opleiding, maar voed -

den ons soms ook een beetje op nieuw

op, dit was soms ook nodig. Zo moesten

we bijvoorbeeld mee naar de kerk. In

mijn herinnering was het het belang -

rijkste dat de patiënt ‘netjes’ ver zorgd

werd: de bedden werden keurig opge -

maakt zonder plooien. En we waren

iedere week bezig met nacht kastjes,

bedden en waskommen te poetsen en

te schrobben. Hieruit blijkt dat de net -

heid van de afdeling vóór de aandacht

van de patiënt stond. Er waren hele

strenge nonnen bij, maar ook een paar

hele leuke. Mijn lievelingsnon was zuster

Alberta, die hield in de keuken altijd

lekkers voor ons achter.’

‘Tijdens mijn opleiding kwam het voor

dat ik als ziekenverzorgster in opleiding

in mijn eentje van 13.00 tot 15.00 uur

verantwoordelijk was voor een hele af -

deling. Dat is nu ondenkbaar. Als wij nu

Gemma Verbeten

Er is nu meer respect 

voor de bewoners, 

maar ook minder tijd

Gemma (met feestneus) 

en zuster Alberta.

‘De zusters hadden geen 

van-8-tot-5-mentaliteit.’
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stagiaires hebben, letten we er op dat

ze niet ergens in hun eentje komen te

staan. Er wordt nu stagiaires en leer -

lingen ook veel meer bijgebracht hoe je

met bewoners moet omgaan als ze bij -

voorbeeld dementerend zijn. We leren

ze bijvoorbeeld alles over wat dementie

eigenlijk is en waarom verschillende

benaderingswijzen zo be lang rijk zijn

voor onze mensen. Ook leren nieuwe

medewerkers dat iedereen zijn persoon -

lijke ruimte heeft en dat je daar niet

zomaar in binnen kunt komen vallen.

Omdat dat met verzorgen toch gebeurt,

is het belangrijk om te weten hoe dat

overkomt op iemand die de men terend

is. De bewoners kunnen door onmacht

en onbegrip agressief reageren, daarom

is het van groot be lang de hele dag in

jouw bewoners te investeren met kleine

contactmomentjes en niet alleen tijdens

zorgmomenten.

‘Vanaf de jaren zeventig werden ook

de zusters van Julie Postel een dagje

ouder. Veel zusters gingen terug naar

het moederklooster. Ook was er de

tendens dat de zorg moest worden aan -

gepast aan de eisen van de tijd, het

moest zakelijker. Geestelijkheid maakte

plaats voor private instellingen. Van

een kloostergebouw aan de Maas

ver huisden we naar een nieuwbouw -

complex, dichter in het centrum van

Boxmeer. Er was een soort van over -

gangstijd, waarin veel nonnen in de

zorg en als vrijwilliger bleven werken in

het nieuwe complex. Maar na verloop

van tijd verdwenen ze uit beeld als

ver plegend personeel en werden som -

migen bewoners die we verpleegden.’

‘We kijken nu veel meer dan vroeger

naar de behoeften van de bewoners.

Als mensen willen douchen, dan doen

we dat; willen ze het niet en het kan nog

even wachten, dan hoeven ze niet per

se. Vroeger was het gewoon lopende -

bandwerk: we hadden één douche-dag

in de week en dan moest iedereen er

aan geloven, of ze wilden of niet. Op

de gang stond een lange rij bewoners

in van die lappen te wachten op hun

beurt om onder de douche te mogen.

Ik vind ook dat we tegenwoordig met

meer kennis en respect omgaan met

de bewoners. Ik kan me herinneren dat

wij als jonge meiden bij het verzorgen

van de bewoners gewoon stonden te

kletsen over hoe ons weekend was

geweest. Dat kan nu echt niet meer.’

‘Al met al is de scholing dus veel beter

geworden, maar tegelijkertijd is de werk -

 druk wel sterk toegenomen. We hebben

veel minder tijd voor de echte zorg en

persoonlijke aandacht. Er wordt goed

gekeken naar hoe lang bepaalde hande -

 lingen mogen duren, alles wordt bijge -

houden en je taken zijn geformaliseerd.

Er blijft weinig over voor extra’s. Dat

wordt nu door de vrijwilligers gedaan,

die zingen met ze of gaan een stukje

wandelen. Daar heb ik geen tijd voor

met alle taken die ik moet doen. Maar

ik creëer voor mezelf toch heel veel hele

mooie momentjes met de bewoners

waarin ik ze even mijn hele aandacht

kan geven en ze juist kan laten voelen

 dat ze speciaal zijn.’

‘We hadden vroeger één

douche-dag in de week

en dan moest iedereen er

aan geloven.’
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Zusters van Julie Postel.





De Russische Galina Kazantseva

werd 74 jaar geleden geboren in een

dorpje aan de Wolga. Nu woont ze

op een kamer in verpleeg- en ver -

zorgingshuis Lucia in Breda: ze lijdt

aan Alzheimer. Ze heeft weinig ruimte

voor spullen. Maar het Russische zit

ín haar, vertelt haar dochter Yelena

Vassiltchenko, die bijna twintig jaar

in Nederland woont.

‘We konden niet veel meenemen’, zegt

Yelena over haar moeders verhuizing

van Moskou naar Nederland, nu ruim

twee jaar geleden. ‘Wat kleren en foto’s,

een paar sentimentele dingen.’ Er staat

inderdaad een rij rode matroesjka’s

op de vensterbank. Op het bed liggen

knuffeldieren en op het bureau staat

een grote stapel Russische films. Maar

de meeste van Galina’s spullen staan

nog in haar flatje in Moskou, waar nu

een nichtje woont, vertelt Yelena.

Omdat Galina aan Alzheimer lijdt, kan

ze zich ook niet herinneren dat ze veel

meer bezittingen heeft: ‘We moesten

nog één keer met haar terug naar

Moskou,’ zegt Yelena. ‘Maar toen we

haar flat binnenstapten, herkende ze

niets.’

En dat terwijl Galina jarenlang in

Moskou woonde. Yelena: ‘Alle goede

winkels waren in Moskou, het interes -

sante leven was in Moskou, het was

een mekka van cultuur. En de beste

universiteiten waren in Moskou. In

1982 ben ik er met mijn moeder gaan

wonen, omdat ik daar wilde studeren.

Mijn moeder - zij was 45 - werkte. Dat

was vanzelfsprekend: haar generatie

werkte altijd. Ze heeft in Moskou tien

jaar gewerkt in een fabriek voor foto -

toestellen. De prestaties van mijn

moeder waren zo goed, dat zij na haar

pensioen allerlei privileges kreeg. Ze

was ‘arbeidsveteraan’: ze kreeg van de

staat een kunstgebit - een heel slechte,

dat wel -, en ze mocht gratis met het

openbaar vervoer. Bovendien kreeg ze

korting op de servicekosten van haar

appartementje in Moskou. Dat heeft ze

nog steeds: 32 vierkante meter.’

Galina werd in 1938 geboren in een

dorpje aan de Wolga, vlakbij de grote

stad Kazan. Yelena: ‘Mijn moeder is

op gegroeid in armoede. Dat weet ik,

omdat ik tot mijn zestiende in hetzelfde

huis heb gewoond waar zij is geboren.

Ik ben vanaf mijn tweede jaar  opgevoed

Galina Kazantseva

Geen Russische spullen

maar een Russisch hart
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door mijn moeder, mijn oma en mijn

tante, want mijn moeder is gescheiden

van mijn vader toen ik twee jaar oud

was. We deelden met z’n vieren een

huis met één woonkamer: in iedere

hoek een bed. Eén keuken, een kleine

moestuin en kleine tuin. Het toilet - een

gat in de grond - was buiten. Het een -

voudigste van het eenvoudigste. We

kookten op de kachel: elke ochtend

moesten wij voor houtblokken naar het

tuinhuisje. In de kamer vroor het dan

twee graden. Alle ramen waren be -

vroren. Er was ook geen waterleiding.

We haalden water uit een kleine put,

met emmers.’

Nu zij in Breda woont, heeft Galina nog

maar weinig spullen die herinneren aan

haar verleden. Maar het Russische zit

ín haar, volgens Yelena. En Rusland is in

een oogwenk dichtbij. Bijvoorbeeld door

Russisch te spreken, naar Russische

muziek te luisteren of door naar een

Russische film te kijken. ‘En ze is dol

op zingen’, zegt Yelena. ‘Ze zingt nog

steeds heel goed. En ze kent de tekst

van veel Russische liedjes. Elke dag dat

ik hier ben zingen wij. Ik zet een cd

op en zij zingt mee. En omdat literatuur

zo’n belangrijk vak is in Rusland, kent

ze veel gedichten uit haar hoofd. De

fabels van Krylov, bijvoorbeeld. Als wij

buiten een rondje lopen, zegt ze er een

op. Of een gedichtje van Poesjkin.’

In Rusland wordt de zorg voor senioren

geregeld door familie, vertelt Yelena:

‘Wij zorgen voor onze ouders tot de

laatste dag.’ Maar dat kan een zware

belasting zijn, vooral als de familie niet

in Rusland zelf woont, zoals in het

geval van Yelena: ‘Ik kon helemaal niets

voor mijn moeder regelen in Rusland.

Ze bouwen niets voor oude mensen:

geen nieuwe verpleeghuizen, geen ver -

zorgingscentra. Wie geen familie heeft,

kan op een wachtlijst voor senioren -

huizen, maar die zijn zó armoedig, en

zó ongezellig, zonder goede verwarming

of goed eten. En mijn moeder kwam

daarvoor ook niet in aanmerking.’ Dus

woont Galina nu in Breda. ‘Toen ze hier

net kwam, zag ik dat ze steeds

minder het verschil tussen Rusland en

Neder land merkte. Ze had mij, haar

schoonzoon, haar kleindochter. Dat

was genoeg voor haar.’ 

Galina Kazantseva werd geboren in 1938

in een klein dorpje vlakbij Kazan, in de auto -

nome republiek Tatarstan, onderdeel van

de Russische Federatie. Na een vierjarige

technische beroeps opleiding werkte zij in

de regio Krasnador als coördinator bij een

boswachterij. Daar leerde zij haar man

kennen. Twee jaar na de geboorte van hun

dochter vroeg Galina een scheiding aan

en ver huisde zij terug naar haar geboorte -

plaats, waar zij fulltime werkte in een

staats bedrijf dat hout verwerkte. In 1982

verhuisde zij met haar dochter Yelena naar

Moskou. Zij woont nu ruim twee jaar in

verpleeg- en verzorgingshuis Lucia in Breda

(Thebe), dichter bij haar dochter, die in 1993

in Nederland kwam wonen.
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‘We konden niet veel

meenemen maar het

Russische zit ín haar.’



Nog iedere dag mist Cees van den

Broek (88) ‘zijn’ boerderij: ‘t Schop,

ooit gebouwd door zijn vader. Iedere

week gaat hij een paar keer terug, om

te buurten en af en toe wat te vegen.

‘Het boerenleven is het mooiste

leven.’

‘Als ze bij ons aan het voetballen waren

langs de boerderij, ging ik niet eens

kijken. Ik was acht, negen jaar. Hier een

bal wegschuppen en daar een bal weg -

schuppen, daar vond ik niks aan. Nee,

ik kocht konijntjes voor een dubbeltje

het stuk. Op de fiets, met een snee

brood in mijn hand, naar Netersel, Lage

Mierde, een kistje achterop. Dan kocht

ik bij de leverancier een zak maïs van

vijftig kilo die ik zelf niet kon tillen. Die

maïs maalde ik, en kookte ik in zo’n

ouderwetse ketel. Daar voerde ik de

konijnen van. Nou, die groeiden tot en

met. Een poelier uit de stad kwam altijd

bij ons aan: ‘Heb je nog iets voor mij?’

‘Nee, maar over acht dagen zou het wel

kunnen.’ En dan kwam hij de vol gende

week terug. Dat handelen zit in me.’

‘In die tijd begon ik ook met zingen:

sinds m’n zevende jaar. Mijn eerste

koor was een jongenskoor: de dirigent

was de schoolmeester. Dit koorpetje

droeg ik daar. Van deze petjes zijn 

er niet meer veel. Ik zou het zo naar 

de heem kundekring kunnen brengen, 

maar ik verkoop het voor geen duizend

gulden. We droegen een bijpassende

stropdas. Hoe druk ik ook was, ik had

altijd tijd om te zingen. Mijn vader was

ook koor zanger. Hij heeft het vijftig

jaar gedaan, dus het zit in de familie.

Ik geniet er nog steeds van. Het liefst

zing ik eerste stem, hoewel ik feitelijk

een bariton ben. De noten boven de

balk kun je op mijn leeftijd niet meer

hebben, eigenlijk. Maar dat probeer 

ik toch: bij het Onze Vader gaan we

helemaal over de sopranen heen. 

We hebben hier in Hilvarenbeek een

machtige kerk, hij zingt zo lekker. Dat

zit in de bouw, in de akoestiek.’

‘Mijn vader - dat was zo’n goei

menneke - heeft de boerderij in 1922

gebouwd. Hij heeft het grondwerk zelf

gedaan. Met hulp hè, de buren kwamen

helpen. Hij is begonnen met zes koeien,

een stuk of drie vier kalfjes en een paar

zeugen. In 1953 heb ik de boerderij

over genomen, maar ik zat vooral in de

handel. Veertig jaar lang ben iedere

woensdag in de Brabanthallen geweest.

Daar was ik ’s morgens al om zes uur,

en dan had ik thuis al gemolken. Ik

Cees van den Broek

Mijn hart ligt bij de boerderij
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reed ernaartoe met een paar koeien,

kalfjes, of pony’s. Handjeklap. Mooi

leven. Deze moet je opschrijven: ‘Wie

handelt in vee en paarden heeft de

hemel op aarde. Maar komt de goeie

man te sterven, dan valt er niks meer

te erven.’ Ja, het leukste vond ik de

handel. En met de paarden omgaan.

Ik kocht altijd goede paarden, met 

de beste benen, want paarden met de

beste benen leven het langst.’

‘Wij zijn erg familiegericht. Dat is heel

sterk. Mijn vrouw Cornelia - Cor - heb

ik 71 jaar gekend: we zijn toen we zes -

 tien jaar waren begonnen met schar -

relen en dat is nooit meer uit gegaan.

Ze was een schat van een vrouw. Zij

heeft zestien jaar voor mijn ouders ge -

zorgd, die bij ons inwoonden. Er is nooit

één woord over geweest. Iets doen voor

een ander: ‘Dés toch mar hil gewoon’,

zei ze dan. Wij hebben ook nooit ruzie

gehad. Toch moet je elkaar laten gaan,

dat doet zo’n zeer. Maar voordat ze

stierf heeft ze de vierde generatie in

haar handen gehad: prachtig. Liefde is

jezelf helemaal opofferen aan de ander.

Mijn vrouw heeft dat gedaan, en ik ook

voor haar. Dat was onze grote liefde.

Wij hebben sámen een gelukkig leven

gehad, en dat is de hoofdzaak. Wij zijn

nooit gaan slapen zonder elkaar een

kusje te geven. In 58 jaar. Daar ben ik

trots op.’

‘Drie of vier keer per week ga ik nog

terug naar de boerderij. Daar ligt mijn

hart, ik mis het iedere dag. Het zit in de

stenen, hè. De boerderij staat hier vlak -

bij. Als ik er ben, ga ik meer praten en

buurten dan werken, hoewel ik af en

toe wel eens wat veeg. De boerderij is

van mij. Hij ís niet meer van mij, maar

hij is van mij... Dat blijft.’

Cees van den Broek werd in

1924 als boerenzoon geboren in

Hilvarenbeek. Zowel zijn vader als

zijn moeder kwam van een boer -

derij. Hij had één oudere broer. In

1953 nam hij de boer derij van zijn

vader over. Hij specialiseerde zich

vooral in de veehandel. 58 jaar was

hij met Cornelia (Cor) getrouwd: ze

kregen een zoon en een dochter.

In de jaren tachtig nam zoon Jan

met zijn vrouw Cécile de boerderij

over. Zij maakten van ‘t Schop een

biologische boerderij:

www.hetschop.nl. Cees van den

Broek woont nu in zorgcentrum

De Clossenborch in Hilvarenbeek

(Thebe). 
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‘Drie of vier keer per week ga 

ik nog terug naar de boerderij.

Daar ligt mijn hart, ik mis het

nog iedere dag.’



277 Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woon-zorg -

complexen telde Brabant in 2008: veel meer dan in de jaren

vijftig. Toch wonen senioren van nu - net als toen - het 

liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis.

‘De woning ziet er zeer verwaarloosd uit. Het dak lekt, de vloer

zit vol gaten, deuren kunnen niet behoorlijk gesloten worden.

Binnenshuis is het zeer dompig en vuil. Betrokkene moet zich

uitsluitend alleen behelpen.’ Dat schreef een Brabantse enquêteur

aan het begin van de jaren vijftig, toen de provincie de ouderen -

huisvesting in kaart bracht. Verreweg de meeste senioren bleven

in de jaren vijftig tot aan hun dood zelfstandig wonen. Vaak in

hun eigen woning, want veel Brabantse senioren hadden - na een

leven lang sparen - een eigen huis. Die zelfstandigheid leidde dus

soms tot schrijnende situaties. 

Niet iedere oudere hoefde zich zo te behelpen, want kinderen

speelden in Brabant een belangrijke rol bij de zorg voor ouderen.

Zo woonde ongeveer twintig procent van Brabantse senioren in

de jaren vijftig in bij hun volwassen kinderen. En wie geen beroep

kon doen op familie, kon ook ‘in pension’, zoals dat heette.

Pensiontehuizen waren kleine appartementen in een groter ge -

bouw, waar een zekere mate van zorg beschikbaar was. Het

comfort in pension was trouwens niet voor iedereen gelijk. Rijke

senioren konden zich betere maaltijden en grotere kamers permit -

teren dan arme senioren. Wie echt ziek of hulpbehoevend was,

kon terecht in een ‘inrichting’ of ‘bejaardenoord.’ Maar daar

waren er maar weinig van: in 1962 had de helft van alle Neder -

landse gemeenten zo’n ‘bejaardenoord’. 

Daar kwam snel verandering in, want vanaf de jaren zestig ver -

rezen overal in Nederland grote nieuwbouwcomplexen met

verschillende soorten woonruimte voor senioren: verpleeghuizen,

verzorgingshuizen, maar ook aanleunwoningen en serviceflats.

Een eigen huis...
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Er is zelfs veel te veel gebouwd, zegt Harrie Dirkx uit Etten-Leur,

voorzitter van de Commissie Wonen van de Unie-KBO en voor -

zitter van de Stichting Woonkwaliteit. ‘Men heeft bij het bouwen

voor ouderen te weinig stilgestaan bij wat ouderen zelf willen. Er

is lange tijd meer gekeken naar kwantiteit dan naar kwaliteit.’ En

dat heeft volgens hem een ‘mismatch’ opgeleverd tussen vraag

en aanbod in seniorenwoningen. 

Veel ouderen willen anno 2012 nog steeds het liefst zo lang moge -

lijk zelfstandig wonen, zegt Dirkx. En dat is volgens hem lang

niet altijd mogelijk. Zo zal nieuwe Europese regelgeving voor

huurwoningen problemen opleveren, voorziet hij: ‘Ouderen met

een klein pensioentje komen dan niet meer in aanmerking voor

de huurwoningen van de corporaties.’ Ook moeten ouderen 

hun huis soms verlaten vanwege een lichamelijk gebrek. ‘Dat is

jammer genoeg niet gemakkelijk op te lossen. Maar wat wél kan,

is zorgen dat alle nieuwbouwhuizen levensloopbestendig zijn:

geschikt voor een jong gezin, maar ook voor ouderen. Dat is

eigenlijk vrij eenvoudig: geen drempels, brede deuren, grote

toiletten. En als je bij de aanleg van een trap nu al rekening houdt

met een eventuele traplift, kunnen mensen veel langer in hun

huis blijven wonen. Dat is niet alleen economisch het beste, maar

ook voor ouderen prettig.’ 

Er ontstaat in Brabant steeds meer behoefte aan lokale, klein -

schalige alternatieven voor het grote woonzorgcomplex, merkt

Dirkx. ‘Naast innovatie voor bestaande woningen, zie ik allerlei

particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld het inhuren van een onaf -

hankelijke wijkzuster om bij mensen in de wijk zorg te verlenen.’

Dit fenomeen gaat volgens Dirkx ‘als een olievlek’ over Brabant:

‘In heel West-Brabant bestaan dit soort initiatieven al, en het

verspreidt zich nu ook naar Midden-Brabant. De ouderen zijn

tevredener, het kost minder geld. En mensen kunnen het met

deze zorg langer volhouden in hun eigen huis.’ 
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Bidprentjes, mariabeeldjes, foto’s en

kaarsjes; het kleine kastje in Gemma’s

huis puilt er haast van uit. ‘Dit is nog

niets vergeleken bij ons moe hoor!’

haast Gemma zich te zeggen. Haar

zus Bernadette vult aan: ‘Ons moe

had zo veel spul, die kon niets weg -

gooien. Het hele huis stond vol toen

besloten werd dat ze niet meer alleen

thuis kon wonen.’ Gemma (1954) en

Bernadette (1949) zijn twee van de in

de totaal negen kinderen van Joanna

Bernadetta Franken, die in 1999 over -

leed. Ze hebben warme herinneringen

aan hun moeder.

Gemma: ‘Toen ons moe in 1995 in het

ziekenhuis belandde, werd duidelijk

dat het niet verantwoord zou zijn als ze

nog alleen in haar huis bleef wonen.

Wij, haar kinderen, hebben daarover de

knoop doorgehakt. Zelf was ze er het

liefst nooit weggegaan, maar het moest

op een gegeven moment wel.’

Bernadette: ‘Al voordat ze in het zieken -

huis belandde, was ons moe bezig

geweest met opschrijven wie wat zou

krijgen. Met zo veel kinderen en zo veel

spul is het verstandig dat alvast in grote

lijnen op te schrijven. Dat bleek een

goede houvast voor ons toen we haar

huis gingen opruimen. Over wat in het

schriftje stond, wisten we ‘dat is ons

moe zien wens, klaar!’ Ze had rekening

gehouden met ieders voorkeuren.’

Bernadette: ‘Ons moe aanbad heel veel

heiligen, dus er waren veel beeldjes,

schilderijen en rozenkransjes te ver -

delen. Ik kreeg de Rosa Mystica, maar

die wilde ik eigen lijk niet en heb ik door -

gegeven aan Gemma.’ Gemma wijst

naar het kastje met haar eigen verzame -

 ling: ‘Daar staat ze, en dat Mariabeeld

komt ook van ons moe, het meeste

eigenlijk. Ze had ook een kruisbeeld

waar tijdens de meidagen van 1940 een

kogel doorheen is gegaan. Dat kruis -

beeld heeft onze broer Ad.’

Bernadette vertelt: ‘Ik kreeg het zwarte

kastje. Daar was ik blij verrast mee. Ik

riep al een paar jaar dat ik het wel wilde

hebben, maar ons moe zei dan altijd

dat er meer liefhebbers voor waren, dus

ik had er niet meer op gerekend. Ik

Gemma Verbeten en

Bernadette Hendriks-

Verbeten Ons moe kon 

niks weggooien

62



moest het vroeger altijd poetsen en het

stond helemaal vol met spullen, dus

daar was ik altijd een hele tijd zoet

mee. En zo ben ik er van gaan houden.

Het is fijn om het nu zelf te hebben.’

Bernadette: ‘Toen we alles hadden

ver werkt uit het schriftje, bleef er nog

steeds veel over. Ons moe had zo veel,

alles bewaarde ze. We vonden overal

vaasjes, potjes en beeldjes. Tussen

boeken vonden we droogbloempjes

en zakdoekjes met odeklonje (eau de

cologne). We stalden het allemaal uit

en iedereen kon daar nog uit kiezen,

ook de kleinkinderen. Wat overbleef

werd door de Nierstichting opgehaald.’

‘We moesten ook een hoop weggooien.

Het ergste waren de weckpotten. Sinds

de crisis in de jaren dertig bewaarde

ons moe alles ‘voor een kwaajen tijd’.

Ze maakte alles zelf in: kersen, peren,

Amsterdamse uien, bessensap, maar

ook vlees. Er stonden rijen en rijen

ge vulde weckpotten, in alle soorten en

maten en allemaal netjes gelabeld.

Die moesten we weggooien, want het

waren er zoveel. Ik vond het verschrik -

kelijk, de ene na de andere pot in de

glasbak gooien. Ik vind het nu weer heel

erg nu ik er aan denk.’

‘We hebben uit haar oude huis van

alles gezocht voor haar nieuwe kamer

in het naburige Wanroij. Op de tafel

het dikke rode kleed dat ze in haar

oude huis ook had, haar favoriete stoel.

Met de mooiste en meest waarde volle

beeldjes en schilderijen van bij voor beeld

haar reis naar Israël, kleedden we haar

kamer aan. Werd het toch een beetje

haar eigen ding.’ Gemma: ‘Toen ons

moe stierf in het verpleeghuis had ze in

die anderhalf jaar dat ze daar woonde

inmiddels weer zoveel verzameld, dat

we daar nog een hele avond mee bezig

zijn geweest. Het was heel fijn om dat

met zijn allen te kunnen doen, met een

lach en een traan de spullen verdelen

en samen herinneringen ophalen.’

Joanna Bernadetta Franken werd in 1915

geboren als vijfde kind in een gezin met

uiteindelijk achttien kinderen. Ze trouwde

in september 1938 met Johannes Verbeten

en ze kreeg met hem in het Brabantse 

St. Hubert zelf negen kinderen. Daar bleef

ze wonen tot ze in 1996 verhuisde naar een

verzorgingstehuis. In 1999 kwam ze te

over lijden.

‘Er stonden rijen en rijen

gevulde weckpotten,

in alle soorten en maten. 

Die moesten we weg -

gooien, want het waren

er zoveel.’
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Het gouden kruisje om haar hals

schittert in de zon: ze kreeg het van

haar moeder toen ze vijfentwintig jaar

in het klooster zat. Maar Christina

Caspers, of Agatha, zoals ze in het

klooster heette, had daar verder geen

bezittingen. ‘Toen ik intrad had ik

een horloge van mijn moeder: dat

moest ik afgeven.’

‘Vierentwintig was ik, toen ik intrad in

het klooster in Tienray. Bij de Missie -

zusters van het Kostbaar Bloed, een

Duitse congregatie. Ik wou eigenlijk

niet zo graag, maar ik meende dat ik

moest. Zodoende ben ik ingetreden.

Mijn moeder was trots dat ik het kloos -

ter in ging; mijn vader vond het heel

erg. In die tijd, net na de oorlog, traden

er wel meer van mijn leeftijd in. Ik was

dus lang niet de enige: er waren ver -

schillende meisjes uit Sint Agatha,

waar ik opgegroeid ben, of Schijndel.’ 

‘Toen ik in het klooster zat, had ik niks

van mezelf. Ja, ondergoed had je wel

van jezelf. Maar toen ik intrad had ik een

horloge van mijn moeder: dat moest ik

afgeven. En ik weet dat ik destijds een

mooie jurk had. Die heb ik weer mee -

gegeven naar huis. In plaats daarvan

kreeg ik een habijt. Ik heb het horloge

trouwens later wel teruggekregen, want

ik was zó secuur, dat ze mij vroegen

om te bellen voor het gebed. Maar

daar had ik natuurlijk wel een horloge

voor nodig. Ik zal de spullen in het

begin vast gemist hebben, maar dat

weet ik eigenlijk niet meer zo goed.’ 

‘Ik wilde naar de missie, maar daar ben

ik nooit terechtgekomen. Er werden

veel zusters uitgezonden, en waarom

ik daar niet bij zat weet ik niet. Ik heb

later wel eens gedacht: zou ik te precies

en te schoon geweest zijn? Als ik in

die vuiligheid had moeten werken... Je

mocht ook weigeren, maar het is me

zelfs nooit gevraagd. Ik heb me wel

eens afgevraagd of ze misschien iets

aan mij gezien hebben. Als ze nu nog

zouden leven, zou ik dat wel willen

vragen. Maar ik heb er nooit spijt van

gehad dat ik niet in de missie gekomen

ben, heel raar.’

‘Ik heb het goed gehad in het klooster.

Ik heb nooit gedacht: was ik er maar

niet ingegaan. We moesten wel de hele

dag werken. Het grootste gedeelte van

de tijd heb ik genaaid op de naai kamer:

habijten en sluiers, met de machine.

We hadden zo’n vijftig zusters en veel

zusters in de missie, dus ik heb heel

Christina (Agatha) Caspers

Toen ik uittrad had ik niks
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veel genaaid. En op zaterdag en zon dag

hielp ik dikwijls in de keuken, bijvoor -

beeld afwassen of eten opscheppen.

We moesten natuurlijk ook op z’n tijd

bidden, maar de missiezusters bidden

niet zoveel. ’s Morgens vroeg, en 

’s avonds. En iedere morgen een mis.’

‘Ik ben uit het klooster gegaan in die

tijd dat alles zo veranderde. Er mocht

in Nederland steeds meer, maar wij

mochten niets. Dat was de clou: ik

voelde mij bekneld. De meeste reli -

gieuzen liepen toen bijvoorbeeld al

zonder kap of habijt, maar wij hadden

nog de kap op. Vóór die tijd had je ook

een kap op, maar je was veel minder

buiten, dus je had er geen erg in. Maar

ze gingen niet mee met de tijd. Ik dacht:

dat kán toch niet. En omdat ik zo dacht

wilde ik daar niet blijven leven. Ik paste

er niet meer. Ik kan het moei lijk uitleg -

gen. Er zijn er bij ons veel uit gegaan,

in de jaren zeventig. Ik ben er in 1978

uit gegaan, als één van de laatsten.’ 

‘Eén van mijn zusters bleef wel. Zij zat

in het klooster, bij de Passionistinnen

van Sittard. Dertig jaar heeft zij in de

missie gezeten, in Brazilië. Zij is nog

steeds bij deze orde: ze wonen nu

met vier of of vijf zusters in een gewoon

huis. Ze leven nog wel als religieuzen,

maar niet afgesloten. Kijk, zulke dingen

móchten bij ons niet. Als het niet zo

streng was geweest, denk ik dat ik wel

in het klooster was gebleven. Maar ik

heb geen spijt. Ik heb er geen spijt van

dat ik erin ben geweest, en ik heb ook

geen spijt dat ik er nu uit ben. Het heeft

zo moeten zijn.’

‘Toen ik uittrad had ik niks. Dat was

niet gemakkelijk. Ik heb eerst een half

jaar van armoe in Mill in een bejaarden -

huis gezeten. Daarna ben ik in hotel

Esser gaan wonen, in Boxmeer. Dat

was niet gemeubileerd, de meubels

heb ik zelf moeten kopen. Ik had geen

bed of niks, maar ik had wel wat geld.

Want als wij geld kregen, bijvoorbeeld

van een erfenis, mochten ze daar in

het klooster niet aankomen. In de jaren

zestig heeft mijn broer het ouderlijk huis

gekocht en zijn mijn ouders gehuurd

gaan wonen. Dat geld is toen verdeeld.

En ik heb ook ooit een erfenis gekregen

van een oom en tante. Van dat geld,

ongeveer vierduizend gulden, heb ik

alles gekocht.’

Christina Caspers werd geboren in 1922

in Oeffelt. Het gezin telde vijf dochters en

vier zoons. Haar vader werkte op de boer -

de rij van het Kruisherenklooster in Sint

Agatha. In dat dorp liet hij in 1932 een grote

boerderij bouwen. Toen zij 24 was trad

Christina in in het klooster van de Missie -

zusters van het Kostbaar Bloed, waar zij de

naam Agatha aannam. In 1978 trad zij uit

het klooster. Ze ging wonen in hotel Esscher,

in Boxmeer. Zij woont nu zes jaar in 

zorg centrum de Elsendonck in Boxmeer

(Pantein).

‘Ik wilde naar de missie, 

maar daar ben ik nooit

terechtgekomen.’ 
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Margaretha van Boekholt (Greet)

werd honderd jaar geleden geboren

in Boxmeer. Van jongs af aan werkte

zij hard: poetsen, schrobben, voor

haar zes kinderen zorgen. Toen die

eenmaal op eigen benen stonden,

ontdekte zij haar grootste hobby:

kienen. ‘Dat was wat ik het liefste

deed.’ 

‘Ik heb altijd met plezier in Boxmeer ge -

woond. Toen ik trouwde ging ik wonen

in D’n Entrepot: ik was 28 en m’n man

32. Die huizen zijn nu afgebroken, maar

het was behelpen: met vier man haalden

we water aan één pomp. Ik trouwde in

oktober en in mei brak de oorlog uit.

Een jaar daarop kreeg ik een tweeling.

We zijn tijdens de oorlog tijdelijk weg -

ge weest uit Boxmeer; het hele dorp

werd geëvacueerd. Vreselijk, ik ging er

niet graag weg. We moesten naar Sint

Anthonis lopen, met de drie kinderen.

Uiteindelijk zijn we in Wanroij gebleven.

Bij één boer sliepen we zelfs in de bed -

stee. Als ik hier boerenkool krijg, dan

denk ik nóg aan die boer. Ik vond het

heerlijk om na de oorlog weer thuis te

komen. Het huis stond er gelukkig nog.

Later zijn we aan de Van Sasse van

IJsseltstraat gaan wonen, in een nieuw

huis.’

‘Het was vroeger hard werken. Ik werkte

vóór mijn trouwen als hulp in de huis -

houding in Nijmegen, en in de sigaren -

fabriek waar mijn vader werkte. En ik

was erg proper, al zeg ik het zelf. Iedere

week de stoep schrobben, iedere

dertig dagen de ramen zemen. Dat doen

men  sen nu niet meer. Dan hebben

mensen het over het douchen. Ik vind

dat helemaal niet erg, dat we eens in

de week douchen: ik was pas 38 toen

ik in een huis kwam te wonen waar ik

kon douchen. Dat wás vroeger zo. We

hadden ook geen washandjes. Je waste

je gewoon met je handen. Ik had geen

pampers, ik had geen stofzuiger, ik had

geen koelkast en geen auto. Maar toch

ben ik honderd jaar geworden!’

‘Die prijs op de kast heb ik ooit gewon -

nen met kaarten. We gingen altijd met

drie vrouwen kaarten: remien of jokeren.

Dat was mooi. En kienen, dat heb ik wel

Greet van Boekholt-Linssen

Geen pampers, geen

stofzuiger, geen koelkast 

en geen auto
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veertig jaar gedaan. Dat was het liefste

wat ik deed. Ik heb veel gewonnen:

thee doeken, bonbons, negerzoenen,

plantjes. Eerst was het tegenover de

Hema, toen later hier in het centrum,

bij de kerk. Ik ging overal kienen waar

dat kon. Maar niet buiten het dorp. Ja,

toch wel: naar Beugen. Eén mevrouw

had een tweepersoonsauto. Die nam

mij dan mee. Heerlijk. Maar nu kan ik

niet meer zien, dus ga ik bijna niet

meer. Gelukkig is het dinsdagmiddag

hier. Van half drie tot vier uur. Dat is

leuk. Het gaat ook heel langzaam. En

er zit een mevrouw bij om mij te helpen,

vanwege mijn ogen. Ja, ik ben gek 

op dat kienen!’

Oudste dochter Wennie Moors-van

Boekholt vertelt: ‘Voordat ons moe in De

Elsendonck kwam wonen, woonde ze

ongeveer vijftien jaar in de Markt straat,

in een klein bejaardenhuisje. Daar heeft

ons pap vóór zijn dood trouwens ook

kort gewoond. Maar ons moe brak rond

haar 88ste haar heup, en kreeg kort

erna ook een lichte hersen bloeding.

Er was wel thuishulp, maar niet in het

weekend: dan gingen wij om de beurt

naar haar toe. Na een jaar, ze was toen

  89, is ze verhuisd naar het verzorgings -

huis. Dat vond ze in het begin vreselijk.

Veel van haar spullen hebben we weg

moeten doen. Van het tweepersoons -

bed heeft mijn man een eenpersoons -

bed gemaakt voor mijn zoon. De

wasmachine is naar een broer van mij

gegaan, en het logeerbed, waar dat is

gebleven? Ik denk naar de belt.’

‘Ik was erg proper, al zeg ik

het zelf. Iedere week de stoep

schrobben, iedere dertig

dagen de ramen zemen.’

Greet Linssen werd in 1912

geboren in Box meer in een gezin

met zes meisjes en twee jongens.

Ze werkte vóór haar trouwen

onder meer in Nijmegen, als hulp

in de huishouding, en in de

sigaren fabriek in Boxmeer. Ze

trouwde op haar 28ste, kort voor

het uit breken van de Tweede

Wereld oorlog. Haar man, ook een

echte Boxmeerder, was Karel (Kal)

van Boekholt, een koperslager,

loodgieter en elektricien die erg

van koken hield. Ze kregen samen

zes kinderen: vier jongens en twee

meisjes. Mevrouw Van Boekholt

woont nu in zorg cen trum De

Elsendonck in Boxmeer (Pantein).
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De oudere van 2012 is heel anders dan de oudere van de

jaren vijftig. In de eerste plaats is de oudere van nu fitter en

gezonder dan een 65-jarige van zestig jaar geleden. Oud 

en versleten met pensioen gaan, is er voor de meesten niet

meer bij. 

Maar ouderen zijn niet alleen gezonder en vitaler, ze vóelen zich

ook jonger, merkt Mieke Linmans, woonzorgconsulent bij de

Brabantse Vitalis WoonZorg Groep. Zij begon in de jaren zeventig

aan haar loopbaan in de ouderenzorg in Eindhoven, en heeft

veel zien veranderen. ‘Toen ik in woonzorgcentrum Wilgenhof

begon, kwamen hier mensen wonen die 65 waren, een huis

achterlieten, en die tevreden waren met een kamertje van vier bij

vier. Nu denk ik: die mensen waren nog helemaal zelfstandig!’

Aan activiteiten werd destijds bijna niet ge daan, vertelt ze. ‘Op

elke etage hadden we een grote hal, en ’s morgens om tien uur,

half elf zaten bewoners daar met z’n allen te keuvelen. Als het

beneden in de grote ontmoetingsruimte koffietijd was, gingen ze

met z’n allen beneden naar de koffie ruimte. Tegen de middag

kwamen ze weer boven, gingen ze in het zitje zitten tot de kar

kwam met de maaltijden. Dan gingen ze allemaal naar hun eigen

kamer, dus iedereen zat alleen te eten. En ’s middags weer

met z’n allen koffiedrinken. Dat was het. Ze trokken dus veel met

elkaar op: er was veel saamhorigheid.’

‘Wij hebben door de jaren heen een totaal andere bewoner

gekregen. Je ziet een weerspiegeling van de maatschappij. De

huidige bewoner is bijvoorbeeld veel meer gehecht aan de

privacy dan vroeger. Dat is een enorm verschil. En ik vind het

mooi om te zien hoe mondig bewoners en toekomstige bewoners

zijn geworden. Hoe goed zij aan kunnen geven wat zij willen en

Maar wat is oud...?
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wat zij niet willen. Perfect, zeg ik dan. Daar moet je als organi -

satie op inspelen: luisteren naar wat de bewoner wil. Zorginstel -

lingen zijn ook veel meer vraaggericht geworden dan toen. De

klant bepaalt uiteindelijk wat hij wel of niet wil.’

Dat ouderen zich jonger voelen dan vijftig jaar geleden, blijkt ook

uit de naam van het blad van de Unie van Katholieke Bonden

van Ouderen, de Unie-KBO. De voorlopers van deze unie werden

opgericht in 1952 om op te komen voor de belangen van katho -

lieke senioren in Nederland. Tot aan 1980 had het blad van deze

overkoepelende bond de wat sombere naam ‘Levensavond.’ 

In 1980 werd die naam veranderd in ‘Levensvenster.’ En sinds

1990 heet het blad zelfs ‘Nestor,’ naar de Griekse mythologische

koning die op zeer hoge leeftijd nog meevocht in een oorlog.

Zaten ouderen in de jaren vijftig hun ‘tijd uit’, anno 2012 zijn de

meeste senioren vitaal en actief.

Maar niet alleen hoe ouderen zichzélf zien is veranderd. Ook de

kijk van de samenleving op ouderen is sinds de jaren vijftig ge -

trans formeerd. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de naam die

anderen aan ouderen geven. Vóór de Tweede Wereldoorlog

heetten ouderen ‘ouden van dagen.’ Die term maakte na de oorlog

langzaam plaats voor ‘bejaarde’, die woonde in een ‘bejaarden -

huis.’ Maar ook die term is inmiddels verdwenen: de oudere 

van nu heet ‘senior.’ Hij of zij woont ook niet meer in een

bejaarden huis, maar in een zorgcentrum of woonzorgcomplex.

Mieke Linmans: ‘Er zijn nú zelfs nog mensen die praten over het

‘bejaardenhuis.’ Dat klinkt voor mij heel ver weg!’
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De Brabantse senior die ‘op

kamers woont’ hoeft zich anno

2012 geen moment te vervelen!

Woonzorgcentra bieden tien tal -

len voorzieningen, bij voor beeld

een kapsalon, een restaurant,

een bibliotheek met boeken en

kranten, een schoon heids salon,

pedicure, een fysio-fitness ruimte,

een internetcafé waar cursussen

worden gegeven, een mini-super   -

markt, een cadeau winkeltje, 

en een kapel. En in heel Brabant

organiseren zorgcentra

honderden activi teiten voor hun

bewoners. Er zijn modeshows,

frietmiddagen, carnavals -

vieringen, filmavonden, pannen -

koekendagen, wandel tochten,

bonte avonden. Senioren in

Brabant hadden het nog nooit

zo druk met leuke dingen...

Leuke 

dingen doen
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Zorgcentra Pantein is partner

van het project. Pantein biedt

een brede dienstver lening in

gezondheid, wonen, welzijn en

zorg in Noordoost-Brabant.

Gaat het om een prettige woon -

om geving, een gezondere

manier van leven, of om zorg?

Voor iedere vraag, biedt

Pantein een op lossing. Het uit -

gangspunt daarbij is dat u zo

gezond en vitaal mogelijk 

kunt (blijven) wonen en leven

zoals u dat graag wil en waar

nodig met onze zorg of hulp.

(www.pantein.nl)

Met dank aan

Vitalis WoonZorg Groep

(www.vitalisgroep.nl)

Thebe

(www.thebe.nl)

Met speciale dank aan

Jan Abrahams

Margaretha van Boekholt

Cees van den Broek

Christina Caspers

Harrie Dirkx

Cato van Hees

Bernadette Hendriks

Jacques Hermens

Galina Kazantseva

Els Knaven-Rats

Mieke Linmans

Wennie Moors-van Boekholt

Yelena Vassiltchenko

Gemma Verbeten

Hebben&Houden is een uitgave

van Erfgoed Brabant en hoort

bij het project Levensloop. Het

project Levensloop is onderdeel

van de programmalijn Volks -

cultuur van de Provincie Noord-

Brabant. De programmalijn 

gaat over de vormgeving van het

dage lijks leven in Brabant.

Brabanders met verschillende

achtergronden vertellen over

belangrijke overgangsmomen -

ten in hun leven, nu en toen. De

leerstoel Cultuur in Brabant en

Kunstbalie zijn partners in het

project. Kijk voor meer infor matie

op www.levensloopbrabant.nl. 
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Stelt u zich voor dat u kleiner moet gaan wonen.

Welk voorwerp neemt u absoluut mee naar uw

nieuwe woning? En waarom? Het zijn vragen

die veel senioren in Brabant zich stellen als zij

verhuizen naar een  serviceflat of zorgcentrum.

In dit boek portretteert Erfgoed Brabant acht

bijzondere senioren in Brabant. De voorwerpen

die zij koesteren geven u een bijzondere inkijk in

hun leven - hun leven van vroeger én van nu.


