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Van de redactietafel 

En hopelijk geen verrassingen meer, schreef ik in het vorige nummer van ons 

bulletin. Dat pakte anders uit! Ondanks het op grote schaal vaccineren lopen 

de besmettingscijfers razendsnel op en wordt de samenleving weer op een 

lager pitje gedwongen. De meeste activiteiten op de sociëteit draaien weer 

voorzichtig, maar de bridgers zijn voorlopig maar weer even gestopt. De 

kerstbijeenkomst gaf ons veel hoofdbrekens, maar uiteindelijk was de beslis-

sing om die af te blazen onvermijdelijk (zie verderop in dit bulletin). 

De redactie werkt thuis en alle computers doen het nog, dus is er weer een 

nieuw bulletin. De oproep om mee te praten op het punt van wonen leverde 

niet veel op, maar misschien komt dat nog. De uitnodiging staat nog steeds. 

Tenslotte is het bulletin niet een hobby van de redactie, maar een podium voor 

de leden en donateurs van de vereniging. 

Het min of meer gedwongen vaker thuisblijven is wellicht een stimulans om 

de pen ter hand te nemen. Alle bijdragen, over wat dan ook, zijn welkom. Of 

misschien heeft u een idee voor een nieuw onderwerp; laat het ons weten. 

Blijf gezond, fijne feestdagen en veel leesplezier. 

 

Herman Goossens 

 

 

P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 7 februari 2022 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Kerstbijeenkomst maandag 13 december 

 

       AFGELAST ☹ 
 

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om de kerstbijeenkomst vooralsnog af te 

gelasten. Op het moment dat de kopij voor dit Informatie Bulletin wordt gereed ge-

maakt voor de drukker (23 november) is de toename van het aantal positieve tests nog 

altijd groeiende en komt code zwart voor de ziekenhuizen in zicht. De verwachting is 

dan ook dat de regering op de komende persconferentie nadere maatregelen zal afkon-

digen om verdere uitbreiding van het coronavirus in te dammen. Het bestuur acht het 

daarom niet verantwoord om onder deze omstandigheden de bijeenkomst door te laten 

gaan. Misschien kunnen we zo ook nog een bescheiden bijdrage leveren aan het te-

rugdringen van het virus. 

Dat is jammer, want voor veel leden en donateurs is de kerstbijeenkomst een vast 

moment om elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten en bij te praten, maar we 

kunnen ons ook goed voorstellen dat u onder de huidige omstandigheden de risico’s 

uit de weg gaat en liever thuisblijft.  

Mocht er toch op tijd vóór 13 december een kentering komen in de coronasituatie, dan 

zal het bestuur alsnog bezien of onze kerstbijeenkomst door kan gaan. U wordt daar-

van dan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

Het bestuur wenst u desondanks goede kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe. Laten 

we hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen en mogen ontmoeten. 

 

Het bestuur 

Aanpassing barprijzen 
Het bestuur heeft besloten om de vrijwilligers die ons in de sociëteit voorzien van 

drankjes, voortaan een financiële bijdrage te schenken. 

Ter ondersteuning daarvan zullen de prijzen van de consumpties enigszins verhoogd 

worden. Om de afrekening te vereenvoudigen worden tevens de bedragen gelijkge-

trokken. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de prijs voor koffie en thee € 1,00 en voor alle andere 

drankjes € 1,50. 

 

Namens het bestuur: Frans Dams, penningmeester  
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Van het pensioenenfront 

Een van de onderwerpen op weg naar een nieuw pensioenstelsel is de indexe-

ring, het verhogen van de pensioenen ter compensatie van de inflatie. Onder-

staande beschouwing is afkomstig uit de nieuwsbrief van de Koepel Gepensio-

neerden, waar de VGG lid van is, van 13 november jl. 

De kranten pakten er flink mee uit: ‘Kabinet overstag. De pensioenen kunnen 

volgend jaar weer omhoog.’ Een geslaagd stukje politieke framing. Maar he-

laas ver bezijden de waarheid. Dat zit zo. 

In het overleg met partijen bij het pensioenakkoord (kabinet, vakbonden en 

werkgevers) hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisa-

ties stevig ingezet op het snel mogelijk maken van indexatie. Daarmee kan 

echt niet worden gewacht tot het eventuele nieuwe pensioenstelsel in werking 

is getreden. Want dan is het inmiddels 2026/2027 en ontstaat een ‘verloren 

generatie’ senioren wiens pensioen nooit is verhoogd. De afgelopen tien jaar 

niet, en de komende zes jaar evenmin. Onaanvaardbaar, en dodelijk voor het 

draagvlak onder het pensioenstelsel. 

Seniorenorganisaties hebben in dit kader ook een concreet voorstel gedaan. En 

dat is om tijdens de overgangsperiode naar een nieuw stelsel al te gaan werken 

met het daarin genoemde ‘projectie-rendement’: de door pensioenfondsen 

redelijkerwijze te verwachten winst op hun aandelen. Dat voorstel is in lijn 

met een eerdere opmerking van (toen nog) minister Koolmees dat hij bereid 

was ‘door de bril van het nieuwe stelsel naar indexatie te willen kijken’ en 

brengt die indexatie ook daadwerkelijk dichterbij. Want nu mogen pensioen-

fondsen geen rekening houden met dat rendement. Bovendien slaagde de 

Koepel Gepensioneerden erin door de Tweede Kamer een motie te laten aan-

nemen, waarin het kabinet wordt opgedragen die indexatie al vanaf begin 

2022 te laten plaatsvinden. 

Minister, vakbonden en werkgevers waren niet bereid het projectierendement-

voorstel van seniorenorganisaties over te nemen. Ze snapten echter wel dat er 

íets moest gebeuren en dus gaven ze aan bereid te zijn de grenzen waarbij 

pensioenfondsen mogen indexeren te willen verlagen: daarvoor is vanaf vol-

gend jaar niet langer een gemiddelde dekkingsgraad van 110% nodig, maar 

van 105%. 
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Hoewel die beweging een gering aantal gepensioneerden een klein beetje 

helpt, heeft het merendeel er niks aan. De vier grootste pensioenfondsen van 

Nederland (ABP, PFZW, PME en PMT), waarbij zo’n twee derde van alle 

gepensioneerden is aangesloten, hebben een gemiddelde dekkingsgraad van 

ruim onder de 105%. En de meeste pensioenfondsen die volgend jaar de pen-

sioenen kunnen verhogen, konden dat ook al zonder deze verlaging. 

Een schijnbeweging dus. Wel met mooie woorden, maar niet in de portemon-

nee van gepensioneerden. 

De afgelopen weken leek het erop dat er vanuit de Tweede Kamer een serieu-

zere beweging in aantocht was. Nu Groen Links en PvdA niet mochten mee-

doen aan het nieuwe kabinet was hun steun voor het nieuwe pensioenstelsel 

immers niet meer vanzelfsprekend. En dat terwijl het kabinet die steun wel 

nodig heeft: Rutte 4 heeft straks geen meerderheid in de Eerste Kamer. Duide-

lijk was dat beide linkse partijen nu in de positie zaten om een prijs te vragen 

voor hun ja-stem. De Koepel Gepensioneerden heeft erop aangedrongen dat 

een serieuze prijs te laten zijn: snelle daadwerkelijke indexatie (en bijvoor-

beeld een eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel). 

Als je PvdA en Groen Links mag geloven, is hun strategie gelukt: de sociaal-

democraten juichen op hun Facebookpagina dat ‘het kabinet naar ons voorstel 

heeft geluisterd om de pensioenen van iedereen die een levenlang gewerkt 

heeft te verhogen.’ 

Probleem is alleen dat dit niet waar is. De deal die de regeringspartijen CDA, 

ChristenUnie, D66 en VVD deze week sloten met Groen Links en PvdA is 

gelijk aan wat eerder al door het kabinet was toegezegd: indexatie vanaf vol-

gend jaar voor pensioenfondsen met een gemiddelde dekkingsgraad van 

105%. Dus niet voor het overgrote deel van de gepensioneerden. En het me-

rendeel van de gepensioneerden wiens pensioen volgend jaar wel (een beetje) 

kan worden verhoogd, zou die verhoging ook zonder deze deal al tegemoet 

kunnen zien. 

Het heeft er dus alle schijn van dat de ja-stem van beide linkse partijen niet 

duur is verkocht, maar cadeau is gedaan. 

Dat betekent dat senioren ook volgend jaar weer onderaan alle koopkrachtlijst-

jes blijven bungelen, zeker nu de inflatie hoger is dan die in veel jaren is ge-

weest. Niet méér geld dus voor de meesten, maar mínder. 
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Wordt vervolgd. Uiteraard. Want het is duidelijk dat seniorenorganisaties hier 

geen genoegen mee nemen. 

Voor de VGG-leden zijn het Philips Pensioenfonds (PPF) en het Pensioen-

fonds van de Metalektro (PME) de belangrijkste pensioenfondsen. 

Voor beide pensioenfondsen waren de actuele dekkingsgraad en de beleids-

dekkingsgraad (het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraad 

over de laatste twaalf maanden) als volgt: 

 

PPF 30 sept. 31 okt. 

actuele dekkingsgraad 127,7% 129,9% 

beleidsdekkingsgraad 121,7% 123,5% 

 

De mensen met een PPF-pensioen mogen voorzichtig hopen, voor de mensen 

met een PME-pensioen ziet het er minder gunstig uit. 

Meer (actuele) informatie over dekkingsgraden vindt u op de betreffende web-

sites www.philipspensioenfonds.nl en www.pmepensioen.nl 

 

 

  

PME 30 sept. 31 okt. 

actuele dekkingsgraad 104,2% 105,4% 

beleidsdekkingsgraad 100,6% 101,6% 

http://www.philipspensioenfonds.nl/
http://www.pmepensioen.nl/


December 2021 Informatiebulletin 

 

9 

Hoe regel je je digitale erfenis? 

Je staat er vast niet dagelijks bij stil, maar als er op een dag iets met je gebeurt, 

moet er ook online veel worden geregeld. Maar hoe doe je dat, nu de wet daar 

(nog) niets voor heeft geregeld?  

Op het moment dat iemand overlijdt vervallen de rechten over zijn of haar 

digitale data automatisch. Het is dus niet zo dat die rechten overgaan op de 

nabestaanden. Dat betekent dat de nabestaanden wettelijk gezien niet mogen 

inloggen op de online-accounts van de overledene.  

1. Digitale erfenis: groter dan je denkt 
Omdat er wettelijk gezien (nog) niets geregeld is voor de digitale erfenis, kan 

het gebeuren dat nabestaanden op vervelende problemen stuiten. Bijna ieder-

een heeft digitaal de nodige accounts. Denk alleen al aan je eigen computer: 

om bij je eigen documenten en foto’s te komen heb je inloggegevens nodig. 

Daarnaast worden steeds meer zaken online afgehandeld: van de Belasting-

dienst tot de bank en de hypotheek en van de energieleverancier tot allerhande 

abonnementen. Tel daar social media als Facebook, LinkedIn en Instagram bij 

op en je begrijpt dat je digitale erfenis aanzienlijk kan zijn.  

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je nabestaanden op de 

hoogte zijn van je online-accounts en inloggegevens. Hieronder bespreken we 

ze kort – inclusief de nadelen die er helaas ook zijn.  

2. Zet het op papier 
Maak een lijst van inloggegevens met bijbehorende bedrijven en instellingen. 

Print de lijst uit en bewaar deze bij je andere belangrijke papieren. Zorg ervoor 

dat iemand die je vertrouwt, weet waar je belangrijke papieren liggen – voor 

het geval dat. Je kunt er ook voor kiezen om in je testament te beschrijven 

waar je je belangrijke papieren bewaart. Nadeel van deze methode is dat je de 

lijst wel steeds up-to-date moet houden. En als er wordt ingebroken, loop je 

het risico dat inbrekers ook je belangrijke papieren meenemen. 
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3. In de cloud 
Je kunt ook een document met inloggegevens bewaren in de cloud. Als je ook 

via je tablet of telefoon toegang hebt tot de cloud, heb je al je inloggegevens 

dus altijd bij de hand. Ook hier kleven echter nadelen aan: je moet het docu-

ment up-to-date houden. En hoe veilig de clouddiensten ook zeggen te zijn, 

het risico van een hack is nooit uit te sluiten.  

4. Via de online wachtwoordmanager 
Er zijn inmiddels veel verschillende wachtwoordmanagers beschikbaar. Zo’n 

manager maakt voor elk van je accounts een sterk wachtwoord aan en jij hoeft 

alleen het wachtwoord van je wachtwoordmanager te onthouden. Als je ervoor 

zorgt dat je dat ene wachtwoord opneemt in je testament of bewaart bij je be-

langrijke papieren, hebben straks je nabestaanden toegang tot al je accounts. 

Een maar is er echter ook: zodra een kwaadwillende het wachtwoord van je 

wachtwoordmanager heeft, kan hij overal bij.  

5. In de digitale kluis 
Een digitale kluis is in feite niets meer dan een bankkluis, maar dan digitaal – 

online dus. Zo’n digitale kluis regel je via een bedrijf. Google ‘digitale kluis’ 

en je vindt verschillende van dit soort bedrijven. Per maand of per jaar betaal 

je een klein bedrag voor je kluis. In de digitale kluis sla je alles van waarde 

op: je foto’s, je belangrijke documenten en dus ook de gegevens van je online-

accounts. Verder legt het kluisbedrijf vast welke vertrouwenspersonen na je 

overlijden toegang krijgen tot je digitale kluis. Ook de digitale kluis kent na-

delen: zoals voor elke online-oplossing geldt, is de kans op een hack altijd 

aanwezig. Verder moet je van tevoren goed nagaan of de aanbieder van de 

kluis betrouwbaar is. Lees ook de algemene voorwaarden goed na voor je een 

contract afsluit. Sommige aanbieders stellen namelijk dat ze een deel van je 

gegevens mogen delen met overheidsdiensten of commerciële partijen. 

6. In het testament 
Wanneer je je onlinegegevens en wachtwoorden in je testament opneemt, kun 

je er in ieder geval zeker van zijn dat je informatie niet in verkeerde handen 

valt. Je moet er echter wel voor naar de notaris en het laten opmaken van een 

testament kost geld. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de gegevens in het 

testament up-to-date blijven.  
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7. Denk na over je social media 
Heb je een account op Facebook, Instagram of andere social media? Denk dan 

ook na over wat daarmee moet gebeuren als je er niet meer bent. Veel social 

media bieden de mogelijkheid om van je account een zogeheten herdenkings-

pagina of in memoriam te maken.  

 

bronnen: 

- www.plusonline.nl 

voor meer informatie: 

- www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/veiligheid-van-

wachtwoordmanagers 

- www.veiliginternetten.nl/nieuws/geen-digitale-kopzorgen-voor-

nabestaanden  

(een website van de overheid in samenwerking met onder meer Fraude-

Help Desk en ACM ConsuWijzer en SeniorWeb) 

  

http://www.plusonline.nl/
http://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/veiligheid-van-wachtwoordmanagers
http://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/veiligheid-van-wachtwoordmanagers
http://www.veiliginternetten.nl/nieuws/geen-digitale-kopzorgen-voor-nabestaanden
http://www.veiliginternetten.nl/nieuws/geen-digitale-kopzorgen-voor-nabestaanden
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Praten over later 
 

Waarom praten over later nu al een goed idee is 

Je bent hartstikke fit, je staat midden in het leven en ja, je denkt heus 

weleens na over later, maar goed: dat is voor later! Maar weten jij en je 

naasten hoe je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen? Of wie er 

voor je gaat zorgen als je dat zelf niet meer kunt?  

Praten over later: de meeste mensen krijgen er een beetje de kriebels 

van. Zo’n serieus onderwerp, dat is toch helemaal niet gezellig? Toch 

kan een goed gesprek veel rust geven, alleen al omdat het fijn is om op 

de hoogte te zijn van elkaars ideeën en wensen voor de toekomst. 

Lastige vragen 

Vraag tien personen waar ze op hun oude dag willen wonen of hoe ze 

de eventuele verzorging voor zich zien, en de kans is groot dat er tien 

verschillende antwoorden komen. De een wil dichter bij de kinderen en 

kleinkinderen wonen, een volgende ziet zichzelf wel oud worden in een 

knarrenhof en weer een ander moet er niet aan denken om nog eens te 

verhuizen. In het verlengde van de woonvraag ligt natuurlijk de zorg-

vraag. Want aan wie vraag je hulp als dat plotseling nodig is? Kunnen 

de kinderen zorgtaken op zich nemen, en willen ze dat wel? Plus, min-

stens zo belangrijk: wil je zelf eigenlijk wel dat de kinderen voor je 

gaan zorgen?  

Drempels 

Het zijn vragen die je misschien best eens met je kinderen - of met je 

ouders - zou willen bespreken. En terecht ook, want een eerlijk gesprek 

nu kan veel gedoe in de toekomst voorkomen. Juist door er niet over te 

praten en het gesprek voor je uit te schuiven, krijgen allerlei onuitge-

sproken angsten en gedachten de kans steeds groter te worden. Op den 

duur worden dat zulke hoge drempels dat je er niet eens meer overheen 

kunt kijken. En dan wordt het wel heel moeilijk om het gesprek aan te 

gaan. 
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Sámen voor later 

Misschien ben je als ouder wel bang dat de kinderen zich ineens met 

van alles willen bemoeien. Of misschien maak je je als kind wel zorgen 

om je ouders, maar verzwijg je dat uit angst dat ze zich ineens oud gaan 

voelen. Met een open gesprek help je dit soort gedachten uit de wereld. 

Het geeft je de mogelijkheid je zorgen met elkaar te delen en sámen te 

kijken naar de toekomst. Wat heb je als ouder nodig om autonoom en 

zelfstandig te blijven? En hoe kun je daar als kind bij helpen, zonder dat 

je als bemoeial wordt gezien? Wanneer jullie dat nu in alle eerlijkheid 

bespreken, hebben jullie straks een hele zorg minder. 

Leidraad voor een goed gesprek 

Vind je het lastig om een gesprek over later te beginnen? Vraag dan 

eens om je heen hoe anderen dat gedaan hebben.  

Of kijk eens op www.woonz.nl/familiegesprek.  

Daar vind je een praktische leidraad boordevol tips waarmee het stuk-

ken makkelijker wordt om jullie familiegesprek te starten.  

 

bron: www.plusonline.nl 

 

 

 

 

 

  

http://www.woonz.nl/familiegesprek
http://www.plusonline.nl/
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 

Dhr. W.L.H.M. Essenberg  19 juli 2021  Hilversum 

Mevr. E.C. Hoffmann – Roest  6 oktober 2021  Bussum 

Dhr. A. van de Berkt   12 oktober 2021 Hilversum 

Dhr. J. van den Elst   5 november 2021 Blaricum 

 

 

Dhr. Arie van de Berkt was van 2007 tot 2021 voorzitter van onze klaverjas-

club. Het bestuur gedenkt met respect aan de grote inzet van Arie voor zijn 

klaverjasclub. 

 

 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur van de VGG 
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Wonen voor ouderen 
 
Onderstaande bijdrage is een reactie op de oproep in het vorige Informatie 

Bulletin om te reageren op de bijdragen over de woonproblematiek. 

 
Mijn vrouw en ik wonen al lange tijd in een eigen 2-onder-1-kap-huis met een 

ruime tuin en naar drie kanten uitzicht. Omdat we boven de 80 jaar zijn heb-

ben we contact met een makelaar gezocht over verhuizen naar een senioren-

woning of appartement. We kregen enkele aanbiedingen voor te huren appar-

tementen voor senioren op een goed gelegen plek in ons dorp.  

De eerste aanbieding die we serieus hebben overwogen was voor een 

penthouse op de derde woonlaag. De ruimte en indeling was goed voor ons. 

Maar na de tweede bezichtiging concludeerden we dat het uitzicht op boom-

toppen, daken en de lucht ons na enige tijd zou tegenstaan. Wij vertelden de 

makelaar, dat we nog een appartement op de begane grond zouden willen 

overwegen. 

Zo’n aanbod kregen we. Dat appartement is veel kleiner en de indeling paste 

niet bij onze wensen. Een ander door Philips gepensioneerd echtpaar woont 

tevreden in een appartement met gelijke indeling. Na beraad met onze elders 

wonende kinderen, besloten we te blijven wonen in het huidige pand. Voor de 

tuin komt nu ongeveer vijfmaal per jaar een hovenier een halve dag werken.  

Een zoon heeft globale tekeningen gemaakt voor aanpassingen, zoals de gara-

ge veranderen tot slaap- en badkamer, of een aanbouw voor een kleine lift 

naar de verdieping met slaap- en werkkamers. Wij zien echter op tegen de 

organisatie daarvan. De vergunning voor de benodigde aanbouw aan de voor-

kant zou doorlooptijd kosten en de overspannen bouwmarkt is een bijkomend 

knelpunt. Ook zou het wooncomfort beperkt blijven, doordat onze werkka-

mers boven zijn.  

Wij denken nu een traplift te laten aanbrengen zodra het traplopen een be-

lemmering wordt. Verder nemen we het risico van sterke verslechtering van 

de gezondheid door de situatie op zijn beloop te laten. Na onze afwegingen is 

er dus geen doorstroming naar een seniorenwoning.  

 Rom van der Schaaf 
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Valpreventie kan veel ongelukken voorkomen 
 
Elk jaar zijn er meer mensen die als gevolg van een val op de Spoedeisende 

Hulp terechtkomen. De gevolgen van zo’n val kunnen ernstig zijn. En hoewel 

niet alles is te voorkomen, zijn er zeker wel zaken waar u zelf invloed op 

heeft.  

In 2018 kwamen er 108.000 65-plussers na een val op de Spoedeisende Hulp 

terecht, zo blijkt uit cijfers. Een gebroken heup komt het vaakst voor, gevolgd 

door letsel aan het hoofd (inclusief hersenletsel). 

 

De twee kanten van valpreventie 
Natuurlijk kunt u niet alles voorkomen en iedereen weet dat een ongeluk in 

een klein hoekje zit. Toch zijn er wel degelijk zaken waarmee u zelf aan de 

slag kunt. Enerzijds gaat het dan om aanpassingen in uw huis. En dat betekent 

echt niet dat u meteen uw complete huis moet aanpakken – het zijn juist de 

relatief simpele verbeteringen die het verschil kunnen maken. Daarnaast is het 

van belang dat u zélf in beweging blijft. Met een goede conditie en wekelijkse 

spier- en balansoefeningen verkleint u het risico op zwaar letsel. 

Valpreventie: uw woning 
Wandel eens op uw gemak door alle kamers. Liggen er snoeren los, hoe zit het 

met drempels, staat er ergens een kastje in de weg, ligt er een kleed in de 

woonkamer, of misschien een klein kleedje naast uw bed? Lopen er goede 

leuningen langs uw trap?  

En hoe zit het met verlichting? Verlichting met bewegingssensor is ideaal, 

zeker op de overloop en in de badkamer en het toilet. 

Over de badkamer gesproken: wist u dat daar de meeste valongelukken 

plaatsvinden? Misschien doucht u zelf ook nog in bad of heeft u een douche-

cabine met een hoge rand. Even uitglijden tijdens het in- of uitstappen kan dan 

grote gevolgen hebben. Een douchecabine of een bad is gelukkig tamelijk 

eenvoudig te vervangen door een douche zónder instap, en dat maakt de bad-

kamer al veel veiliger. Daarnaast kunt u kiezen voor anti-sliptegels – qua vei-

ligheid vele malen veiliger dan het losse badkamermatje. 
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Valpreventie: ergotherapie 
Vindt u het lastig om te bepalen hoe veilig uw woning is? Maak dan eens een 

afspraak met een ergotherapeut. Een ergotherapeut helpt onder meer bij het 

(weer leren) uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld na een 

ziekenhuisopname. Hij komt ook bij mensen thuis om advies te geven over 

mogelijke aanpassingen om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Via uw ba-

sisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie. U heeft daarvoor geen 

doorverwijzing van de huisarts nodig. 

Valpreventie: spier- en balansoefeningen 
Zoals gezegd zijn spier- en balansoefeningen heel belangrijk. Online vindt u 

veel van zulke oefeningen. Daarnaast kunt u voor gerichte spier- en balansoe-

feningen altijd bij een fysiotherapeut terecht. Fysiotherapie wordt in principe 

niet vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste aanvullende verzekerin-

gen vergoeden wel fysiotherapie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel 

behandelingen er in het aanvullende pakket zitten. Voor een afspraak bij de 

fysiotherapeut heeft u geen doorverwijzing van de huisarts nodig. 

Valpreventie: valcursus 
Verder zijn er cursussen voor ouderen die bang zijn om te vallen. Wilt u graag 

zo’n cursus doen, vraag dan bij uw huisartspraktijk waar en wanneer die in uw 

woonplaats plaatsvinden. 

Nog meer tips om vallen te voorkomen: 
• Laat bij de apotheek uw medicijnen controleren. Sommige (combinaties 

van) medicijnen veroorzaken bijvoorbeeld duizelingen of maken u slape-

rig. Zulke bijwerkingen vergroten de kans op vallen. 

• Zorg dat u goede schoenen draagt. En draagt u in huis liever pantoffels, 

zorg er dan ook voor dat dat pantoffels zijn die voldoende ondersteuning en 

grip geven. 

• Eet voldoende en eet gezond. Daarmee blijft u namelijk fit en krijgen uw 

spieren voldoende bouwstoffen om sterk te blijven. Let daarbij vooral ook 

op eiwitten en vitamine D. 

• Laat uw ogen jaarlijks controleren: uw ogen zijn namelijk essentieel voor 

uw evenwichtsgevoel. 

 

bronnen: 

www.zorgvoorbeter.nl 

www.voedingscentrum.nl 

Herman Goossens 

https://www.plusonline.nl/mantelzorg-en-thuiszorg/fit-5-oefeningen-voor-in-de-huiskamer
https://www.plusonline.nl/mantelzorg-en-thuiszorg/fit-5-oefeningen-voor-in-de-huiskamer
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/eten-na-je-70ste/hier-let-je-op-na-je-70ste.aspx?query=ouderen
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/eten-na-je-70ste/hier-let-je-op-na-je-70ste.aspx?query=ouderen
http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
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De olifant in de kamer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd waarin de problemen ons boven het hoofd dreigen te 

groeien en iedereen iedereen lijkt te wantrouwen, hoor je deze 

uitdrukking met enige regelmaat gebruikt worden.  

Deze vertaling van het Engelse ‘the elephant in the room’, is een 

metafoor voor een duidelijk aanwezig probleem dat door iedereen 

opzettelijk wordt genegeerd, omdat het sociaal of politiek gevoelig ligt. 

Vaak gaat het om onderwerpen als ras, religie, politiek, homo-

seksualiteit, geestesziekte of zelfmoord. Men besluit dan dat het waar-

schijnlijk het beste kan worden vermeden. 

De uitdrukking wordt gekoppeld aan de schrijver Ivan Krylov die in 

1814 een verhaal publiceerde over een man die in het museum allerlei 

kleine dingen opmerkt, maar een olifant over het hoofd ziet. 

Zwervend over het internet vond ik nog twee andere voorbeelden van 

het gebruik van de olifant als beeld voor het onbekende. 

Het eerste is het gedicht ‘Six Blind Men of Indostan.’ van de dichter 

John Godfrey Saxe (1816-1887). Het verhaalt hoe je tegelijkertijd een 

goed inzicht kunt hebben en toch een verkeerde conclusie kunt trekken: 
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It was six men of Indostan to learning much inclined 

Who went to see the elephant though all of them were blind, 

That each by observation might satisfy his mind. 

The First approached the elephant, and happening to fall 

Against his broad and sturdy side, at once began to bawl: 

‘God bless me! But the elephant is very like a wall!’ 

The Second, feeling of the tusk, cried, ‘Ho! What have we here 

So very round and smooth and sharp? To me ’tis mighty clear 

This wonder of an elephant is very like a spear!’ 

The Third approached the animal, and happening to take 

The squirming trunk within his hands, thus boldly up and spake: 

‘I see,’ quoth he, ‘the Elephant is very like a snake!’ 

The Fourth reached out an eager hand, and felt about the knee, 

‘What most this wondrous beast is like is mighty plain,’ quoth he; 

‘ ‘Tis clear enough the Elephant is very like a tree!’ 

The Fifth, who chanced to touch the ear, Said: ‘ 

E’en the blindest man 

can tell what this resembles most; deny the fact who can 

This marvel of an elephant is very like a fan!’ 

http://dastypisch.com/wp-content/uploads/2011/04/SixblindmenofHindostanelephantcartoon.jpg
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The Sixth no sooner had begun about the beast to grope, 

than, seizing on the swinging tail that fell within his scope, 

‘I see,’ quoth he, ‘the Elephant is very like a rope!’ 

And so these men of Indostan disputed loud and long, 

each in his own opinion exceeding stiff and strong, 

though each was partly in the right, and all were in the wrong!” 

 

 

Een tweede gedicht is heel veel ouder maar ademt dezelfde sfeer: 
 

Olifant 
 

De kamer is donker. 

Op de tast voelen we, 

allemaal. 
 

De een voelt een slurf: 

het lijkt wel een tuinslang. 

De ander een poot: 

nee, ’t is een pilaar. 

Een oor: een waaier. 

Een rug: een troon van leer. 
 

Allen voelen een deel, 

en denken aan het geheel. 
 

Wat we nodig hebben is licht. 

Een enkele kaars volstaat 

en weg zijn de verschillen. 

 

Djalal ad-Din Rumi (1207 – 1273) 

vertaling: 

W. van der Zwan 

Herman Goossens 
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Leuk om naar toe te gaan 

Ik heb al eens eerder geschreven dat ik een enthousiast bibliotheekgebruiker 

ben en graag in andere plaatsen ga kijken hoe ze daar de bibliotheek vorm 

hebben gegeven. Zo was ik deze zomer een paar dagen op de Veluwe en ben 

in Apeldoorn gaan kijken. Daar is in het begin van deze eeuw CODA gereali-

seerd, Cultuur Onder Dak Apeldoorn. Het ontwerp is van de Nederlandse ar-

chitect Herman Hertzberger. Het is een groot complex vol met ruimtelijke 

verrassingen dat het museum, het archief en de openbare bibliotheek huisvest.  

Het museum heeft een kleine eigen collectie, maar richt zich voornamelijk op 

het organiseren van tijdelijke exposities. Deze zomer is er de tweejaarlijkse 

expositie ‘Paper Art’, nog te zien tot 9 januari 2022. De verrassingen van het 

gebouw passen prima bij de verrassingen van de expositie, waarin de objecten 

variëren van heel klein tot heel groot (waarover verder meer), met veel gele-

genheid om even te gaan zitten en alles op je te laten inwerken.  

 

Het complex heeft ook een mooie buitenruimte, maar dan moet het weer na-

tuurlijk een beetje meewerken. 
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Als gezegd, ik kwam ook voor de bibliotheek. Deze is ondergebracht in een 

aantal lagen rond een langwerpige vide, allemaal redelijk compact. In de vide 

hangt een enorme sculptuur van kartonnen beesten en figuren van de hand van 

Couzijn van Leeuwen. Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij ‘Paper Art’. 

 

In de kelder is een kinderafdeling gemaakt met allerlei opstellingen die kin-

deren uitdagen om op onderzoek te gaan. Een aanrader om met uw kleinkin-

deren een bezoekje te brengen. CODA ligt aan de rand van het centrum van 

Apeldoorn en is makkelijk te vinden. 

 Herman Goossens 
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Who is who 

Op het internet circuleert het volgende raadseltje: 

 

Met wat denk- en tekenwerk is het wel op te lossen, maar het herinnerde mij 

ook aan een verhaaltje dat ik ooit tegenkwam en dat ik, tot mijn eigen verba-

zing, snel terug kon vinden in mijn boekenkast: 

U trouwt met een weduwe die een volwassen dochter heeft. Uw vader, die 

veel bij u op bezoek komt, wordt verliefd op uw stiefdochter en trouwt met 

haar. Nu is uw vader natuurlijk uw schoonzoon, maar uw stiefdochter tege-

lijk uw moeder, omdat zij immers de vrouw van uw vader is. 

Nu krijgt u op een goede dag een zoon bij uw vrouw. Die is natuurlijk de 

zwager van uw vader – de broer van diens vrouw – en uw oom omdat hij 

de broer van uw stiefmoeder is. Al gauw krijgt ook de vrouw van uw vader, 

uw stiefdochter dus, een zoon. Die is – als zoon van uw vader – uiteraard 

uw broer, maar evengoed uw kleinzoon; tenslotte is hij de zoon van uw 

dochter. 

Overigens is uw vrouw tevens uw grootmoeder, als moeder van uw moe-

der. Net zo goed als u de echtgenoot van uw vrouw, maar ook haar klein-

zoon bent. En de man van uw grootmoeder is vanzelfsprekend ook uw 

grootvader: U bent het zelf! 

Dit verhaaltje is afkomstig uit ‘Denken als spel’ van Willy Hochkeppel (Pris-

ma 1508). 

Herman Goossens  
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Tenslotte 

 

Het nieuwe normaal? 

 

Zoek de zorgmedewerker zonder mondkapje 

 

 

 

 

Het antwoord op het Teresa raadsel is trouwens: c. 
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