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COLUMN Jerry Goossens

Mijn vader en tante E. stonden
vorige maand in de Deventer
editie van dagblad De Stentor.
Met foto en al. Dat laatste tot

ontstemming van mijn tante E.,

die vond dat ze er stom op stond.

Wat niet het geval was, want als

je zo charmant bent als mijn

tante E. kun je onmogelijk stom

op de foto staan.

Maar dat doet nu even niet ter

zake. Want de reden dat broer en

zus samen in de Stentor stonden,

was dat mijn vader een briefje

(handgeschreven, uiteraard)

naar het plaatselijke V&D-filiaal

had gestuurd, met het verzoek of

ze eens een kijkje achter de

schermen mochten nemen. Niet

omdat mijn vader en tante E.

verstokte V&D-fans waren (je

moet, ondanks alles, aannemen

dat die er zijn), maar omdat hun

vader, mijn opa dus, directeur

was geweest van het toenmalige

Vroom & Dreesmann-filiaal. Vlak

voor, tijdens en na de oorlog

hadden ze uren doorgebracht in

het statige pand aan de Brink.

Voor het te laat was, hoopten ze

nog één keer de geur van hun

jeugd op te snuiven. Een jonge

bedrijfsleider, die vast andere

dingen aan zijn hoofd had,

stemde welwillend toe. Maar niet

voordat hij de plaatselijke pers

had ingelicht. Zo schuifelden

mijn vader en tante E. door het

decor van hun kindertijd. Twee

weken later sloot V&D voorgoed

de deuren.

Of er ook Perry Sport-klanten

zijn die gisteren weemoedig

langs de voetbalschoentjes en

badmintonspullen zijn gesjokt, is

mij niet bekend. Maar de wortels

van dat bedrijf voeren nog ver-

der terug dan die van Vroom en

Dreesmann. Al in 1866 opende

een voorloper, Perry & Co, in

Amsterdam een eerste filiaal.

Honderdvijftig jaar geschiedenis.

Je ziet het er niet aan af. Toch

zou je van middenstandserfgoed

moeten spreken. Generaties Ne-

derlanders hebben er hun vrije-

tijdsspulletjes gekocht. De bittere

ironie wil dat Perry in de jaren

’30 het oerkapitalistische bord-

spel Monopoly importeerde en

nu door diezelfde vrijemarkt-

economie om de oren wordt ge-

slagen.

De steden in de door Perry
ontwikkelde Nederlandse versie

van het spel zijn ontleend aan de

plaatsen waar het bedrijf een

vestiging of magazijn bezat. Je

vermoedt dat het met Haarlem,

Utrecht, Groningen, Den Haag,

Rotterdam, Amsterdam, ja zelfs

met Arnhem wel goed zal

komen. Genoeg sweatshop-

modeketens en hipster-koffie-

barretjes om de gaten die in het

winkelaanbod worden geslagen

op te vullen. Maar voor Ons

Dorp vrees je het ergste. Die

uniforme winkelstraat in de pro-

vincie. Blokker, Hema, Hunke-

möller en de snackbar aan de

ene kant. Marskramer, Bart Smit

en Ria Mode aan de andere. Een

legioen van strak gelegde, rode

betonklinkers ertussen. Hoe

lang nog voor de kaalslag

bitterzoete jeugdherinnerin-

gen creëert?

Misschien een idee om

nu al een paar van die

dorpsstraten in hun

kleinburgerlijke luis-

ter voor het nage-

slacht te conserve-

ren. Nooit gedacht

dat ik dit zou zeg-

gen, maar we gaan

ze nog missen.

R jerry@ad.nl

Zelfs Arnhem redt het
wel, maar Ons Dorp...

Blokker en

Hema aan de

ene kant en

Marskramer

en Ria Mode

aan andere

kant van de

winkelstraat

Zorgpolisalleendigitaal,
nietmeer indebrievenbus
EDWIN VAN DER AA

DEN HAAG | Iedereen kan zijn
nieuwe zorgpolis straks alleen
nog online inzien. Slechts men-

sen die daar bezwaar tegenmaken,

krijgen in de toekomst alsnog een

papieren exemplaar thuisgestuurd.

Een wetsvoorstel dat dit regelt, is

door zorgminister Edith Schippers

bij de Tweede Kamer neergelegd.

Niet iedereen is enthousiast. Op-

positiepartij CDA vraagt zich af

welk probleem de minister hier-

mee wil oplossen. En de Patiënten-

federatie en ouderenbond ANBO

vrezen op hun beurt dat verzeke-

raars straks nog minder informa-

tie geven aan hun klanten.

Nu wordt 73 procent van de

zorgpolissen nog op papier ver-

stuurd. Verzending kan ook digi-

taal, als verzekerden dat uitdruk-

kelijk aangeven. Dat wordt, als de

wet is aangenomen, andersom.

Mensen die geen computer heb-

ben of minder vertrouwd zijn met

internet, worden daar de dupe

van, zegt CDA-Kamerlid Hanke

Bruins Slot. ,,1,2 miljoen senioren

hebben geen toegang tot internet.

Als je zo’n operatie opstart voor

alle verzekerden, vrezen wij dat

het een recept is voor ongelukken.”

Voor verzekeringnemers die een

papieren zorgpolis wensen, blijft

die mogelijkheid bestaan. Deze

voorkeur moeten zij wel eenmalig

uitdrukkelijk bij hun eigen zorg-

verzekeraar kenbaar maken.

De Nederlandse Patiënten Con-

sumentenfederatie (NPCF) wijst

erop dat verzekeraars geen extra

kosten in rekeningmogen brengen

bij behoud van een papieren zorg-

polis. Ookmag van de NPCF de in-

formatieverstrekking door verze-

keraars over de vergoeding van

zorg niet verslechteren.

is. Probeer een uurtje te genieten.

Zie dat als een uitdaging.”

Maar veel mensen weten niet hoe,

spreekt Mulder uit ervaring. Tij-

dens haar werk als geestelijk ver-

zorger zag ze bezoekers geregeld

na 10 minuten alweer vertrekken.

Vertwijfeld. Er was geen zinnig

woord met pa of moe te wisselen.

Eén van die schouwspelen zette

Mulder er toe aan een boek te

schrijven. Ze zag hoe een dochter

en schoonzoon met hun moeder op

het terras neerstreken. Dochter

sloeg de krant open, haar man

dronk een pilsje en de moeder met

dementie zat stilletjes aan tafel. Er

werd geen woord gesproken. ,,Ik

interpreteerde dit als: ‘We moeten

toch even bij moeder langsgaan’.

De eenzaamheid leek daardoor al-

leen maar groter te worden. Wat

een armoede.”

Ze verwerkte de situatie in het

boek. ,,Leg de krant open, lees

korte stukjes voor of ga op zoek

naar een foto van bijvoorbeeld ko-

ning Willem-Alexander. Probeer

het. Oók als het niet tot een reactie

leidt, voelt ze wel dat ze bij een ver-

trouwd persoon aan tafel zit die

haar aandacht schenkt. En als je

echt denkt ‘wat doe ik hier’? Ga dan

niet langs.”

Bezoekschrift
Het blijft ook gewoon een beetje

uitproberen, benadrukt Kramer. Zij

maakte een bezoekschrift voor haar

moeder, dat moest dienen als ge-

heugensteuntje. Hierin liet de visite

een boodschap achter, waar ze later

nog eens herinneringen aan ophaal-

den. Dat werkte even, tot het boek

werd ‘gestolen’. Lag het weer ergens

bovenop een kast. En dat horloge?

Kramer: ,,Dat gaan we straks zoe-

ken, zei ik. Gelukkig heb je wel twee

andere horloges om. Maar die zijn

niet van jou.”

Haar moeder moest lachen, ook al

wist ze niet precies waarom.

Op bezoek bij een dierbaremet de-
mentie, Uitgeverij Spectrum,
ISBN 9789000349456, 15 euro

ouders

Neem je tablet mee en
zoek oude (kinder-)
liedjes op. Tekst
vergeten? Neurie
of klapmee.

Dit kan bij mensen
met gevorderde
dementie in
zulke goede
aarde vallen
dat ze er
zelf weer
mee gaan
spelen.

Speelgoedvan
vroeger
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