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Amsterdam – Huis Marseille besteedt tot 

en met 24 mei met twee nieuwe tentoon-

stellingen aandacht aan familie in de foto-

grafi e. De expositie ”In het volle zonlicht” 

toont een bijzondere collectie familieportret-

ten van de Haarlemse familie Enschedé uit 

de periode 1839-1856. Onder de portretten 

bevindt zich de allereerste in Nederland ge-

maakte foto. Het is een daguerreotypie van 

een pasteltekening van Johannes Enschedé 

III, gedateerd op september 1839, vrijwel 

direct na de bekendmaking van het procedé 

op 19 augustus van dat jaar. Daarnaast 

toont de Amsterdamse fotograaf Taco 

Anema eigentijdse familieportretten. Hij 

portretteerde opnieuw de familie Enschedé. 

Met de serie ”Hollandse huishoudens” laat 

Anema zien hoe ver het familieportret van 

nu afstaat van het statige, soms wat kramp-

achtige groepsportret van toen. Anema’s 

groepsportretten zijn zogenaamde tableaux 

vivants. Meer informatie: 020-5318989 en 

huismarseille.nl.

Groningen – In het kader van Kunst aan 

Huis stellen professionele kunstenaars en 

dichters uit het Noord-Groningse Lauwers-

land 14 maart hun ateliers open voor het 

publiek. De kunstenaars lieten zich inspi-

reren door het thema ”Eindeloos blauw”. 

Bij de versterkte woning De Schierstins in 

Veenwouden staat een overzichtstentoon-

stelling opgesteld. Op historisch belangrijke 

locaties langs de route vinden uiteen-

lopende activiteiten plaats. De jaarlijkse 

Tweekarspelen Kunstroute –een ongeveer 

50 kilometer lange kunstroute op de grens 

van Westerwolde en Oldambt– kan op 

21, 27 en 28 maart zowel met de auto als 

met de fi ets worden afgelegd. Onderweg 

kunnen deelnemers een kijkje nemen in 

de ateliers van verschillende kunstenaars, 

waarbij diverse kunstuitingen te zien zijn, 

zoals keramiek, beeldhouwkunst, sieraden, 

glas-in-lood en fotografi e. De routes staan 

vermeld op kunstaanhuis.nl en tweekarspe-

lenkunstroute.nl en zijn verkrijgbaar bij de 

VVV’s in de regio Groningen.

Zwolle – Romeinen en Germanen in het 

grensgebied van het Romeinse Rijk vormen 

het onderwerp van een nieuwe (educatieve) 

expositie in het Stedelijk Museum. De Rijn 

vormde de grens in het noordoosten van 

dat rijk. De tentoonstelling gaat in op de 

Romeinen die zich aan de zuidkant ervan 

gevestigd hadden. Ook de Germanen die 

buiten Romeins gezag bleven, komen aan 

de orde. Allerlei Romeinse objecten maken 

deel uit van de expositie. De bezoeker 

kan onder andere een kijkje nemen in 

een soldatenbarak, zitten op een Romeins 

toilet, de rivier oversteken en zoeken naar 

Romeinse sporen bij de vrije Germanen. 

Kinderen hoeven zich niet te vervelen: zij 

kunnen zich in een toga hullen, ervaren 

hoeveel gewicht een Romeins soldaat met 

zich mee moest dragen en zelf in klei een 

versiering maken op dezelfde manier als de 

Germanen hun aardewerk versierden. De 

tentoonstelling ”De grens bereikt, Romei-

nen in Germaans gebied” staat tot en met 

26 april opgesteld. Meer informatie: 038-

4214650 en stedelijkmuseumzwolle.nl.

Welke dierentuin bezoekt u bijna 

maandelijks? Van welke speeltuin 

kunnen de kinderen geen genoeg 

krijgen? In welk concertgebouw or-

ganiseren ze de mooiste concerten? 

De redactie Economie & Consument 

besteedt in de bijlage Uit-in-NL aan-

dacht aan abonnementen op 

populaire uitjes. Welk museum is 

in uw familie favoriet? Bezoekt u 

regelmatig een hortus? De meeste 

abonnementen kosten een smak 

geld. Er zijn ook uitjes die met geslo-

ten beurs kunnen. Misschien heeft u 

wel een ‘gratis abonnement’ op een 

bos- of strandwandeling. De redactie 

is benieuwd naar uw favoriete abon-

nement. Een aantal reacties verwer-

ken we, met foto’s, in een artikelen-

serie. Stuur uw reactie –maximaal 

200 woorden– voor 17 maart naar 

consument@refdag.nl, of per post: 

Reformatorisch Dagblad, Postbus 

670, 7300 AR Apeldoorn, t.a.v. re-

dactie Economie & Consument.

Mantelzorgwoning moet last familie verlichten

Oma in de achtertuin

„Ik voelde me net een goudvis in een 
kom”, lacht mevrouw C. Kievits-Pot-
jer (75). Maar het nieuwtje is eraf. 
Alle vriendjes van haar kleinkinde-
ren hebben oma inmiddels bewon-
derd. Ze verhuisde in november naar 
Amersfoort en woont in de achter-
tuin van haar dochter. Dat is vooral 
gezellig – en een hele zorg minder.

Gert de Looze

Een kikkerpoel, een weiland, sloten 
en knotwilgen: dit idyllische plekje ligt 
midden in de Amersfoortse wijk Vat-
horst. In de achtertuin van de nabij-
gelegen vrijstaande woning staat een 
laag gebouw. Het is geen uit de kluiten 
gewassen schuur of kantoor, maar een 
mantelzorgwoning; 6 bij 9 meter groot 
en 3 meter hoog, met buitenmuren 
van rode steen, hier en daar onderbro-
ken door houten planken.

Het huisje met bijbehorend terras 
neemt ten minste twee derde van de 
achtertuin van de hoofdwoning in be-
slag. „We hadden hier een groot terras 
gepland”, erkent Annemieke Kievits. 
Maar ze maalt er niet om. De dochter 
stelde zelf haar moeder voor in de tuin 
neer te strijken. „Iemand attendeerde 
mij ruim twee jaar geleden op een 
verhaal over de door de fi rma PasAan 

ontwikkelde mantelzorgwoning.” „Ik 
had het Telegraafartikel ook gelezen, 
maar ik zag geen mogelijkheden”, vult 
mevrouw Kievits aan. „Totdat Anne-
mieke voorstelde om naar Amersfoort 
te komen.”

Folie en vitrage
Annemieke Kievits, haar man, hun 

kinderen Jan (10) en Ella (7) en me-
vrouw Kievits zitten sinds novem-
ber op elkaars lip. De afstand tussen 
de achtergevel van het onderkomen 
van het gezin en de mantelzorgwo-
ning bedraagt zo’n 2 meter. Vanuit de 
woonkamer ziet Annemieke het slaap-
kamerraam van haar moeder, maar 
koekeloeren is er niet bij. „We hebben 
de helft van het slaapkamerraam van 
folie voorzien. Vitrage doet de rest.” De 
andere aan de achtertuin grenzende, 
9 meter lange muur bezit geen raam 
en mevrouw Kievits kan ongezien op 
haar terras zitten. Beide partijen zorg-
den voor zo veel mogelijk privacy.

Mevrouw Kievits woonde 35 jaar 
in Zwijndrecht. De verhuizing naar 
Amersfoort viel haar echter niet zwaar. 
„Mijn man overleed tien jaar geleden. 
Voor zijn heengaan leed hij twaalf jaar 
aan de ziekte van Alzheimer. Omdat ik 
hem thuis verzorgde, raakte ik steeds 
geïsoleerder. De afgelopen tijd werd 

dit er door mijn artrose niet beter op. 
Ik kwam ongeveer één keer per jaar 
buiten.”

Buitenshuis is mevrouw Kievits vol-
ledig op een rolstoel aangewezen. 
De mantelzorgwoning heeft allerlei 
voorzieningen die haar helpen toch 
zelfstandig te blijven, zoals een dou-
chestoel, een toilet met sta-opfunctie, 
een aangepaste keuken en afstands-
bediening voor de gordijnen en de 
verlichting.

Zwemdiploma
Bij familie in de achtertuin wo-

nen staat of valt met een goede re-
latie en met het durven maken van 
(werk)afspraken, erkennen moeder en 
dochter. „Mijn moeder is niet iemand 
die klaagt of claimt. Ze zegt zo nodig 
waar het op staat. We kunnen prima 
met elkaar opschieten en geven elkaar 
de ruimte. Wat de afspraken betreft, 
mijn moeder kookt zelf en eet alleen 
op zondag bij ons. Wij blijven graag als 
gezin op vakantie gaan en beperken de 
dagelijkse hulp tot kleine dingen.” „Ik 
heb twee hulpen die mijn huis schoon-
houden en de maaltijd voorbereiden”, 
vult mevrouw Kievits aan. „In de toe-
komst zal ik mogelijk een beroep op de 
thuiszorg moeten doen.”

Ze zegt dik tevreden te zijn met haar 

mantelzorgwoning. „De inrichting heb 
ik zelf bepaald, waardoor ik me echt 
thuis voel. De ruimte van 54 vierkante 
meter volstaat. Het enige minpunt is 
de beperkte mogelijkheden om kasten 
te plaatsen. Verder woon ik hier heer-
lijk. Mijn drie zoons, familie en vrien-
den blijven op bezoek komen. En Jan 
en Ella komen regelmatig buurten om 
bijvoorbeeld hun rapport of zwem-
diploma te laten zien.”

PasAan ontwierp de mantelzorg-
woning om mantelzorgers te ontlas-
ten. Die opzet blijkt in Amersfoort 
geslaagd. „Ik belde mijn moeder elke 
dag. Ze is de afgelopen jaren twee 
keer gevallen en soms kon ik haar te-
lefonisch niet bereiken. Ik maakte me 
veel zorgen en ging regelmatig naar 
Zwijndrecht. Nu steek ik elke dag mijn 
hoofd om de hoek van de deur. De 
nieuwe situatie scheelt een hoop reis-
tijd en biedt vooral gemoedsrust. En 
het is gewoon gezellig.”
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Wie: Ypie den Hartogh (56) uit 
Wouterswoude.
Wat: „Een blauwe lelijke eend (2CV6) 
uit 1986.”
Eigenaar sinds: „Zeven jaar. De eend 
stond bij een particulier hier vlakbij te 
koop. Mijn man wilde hem graag als 
verjaardagscadeau geven. Voorafgaand 
aan de koop hebben we de auto in 
de garage op de brug gezet. Twee jaar 
eerder hadden we met een andere 2CV 
een kat in de zak gekocht. Die bleek 
later zo gammel dat hij bijna door-
midden brak. Gelukkig konden we veel 
onderdelen gebruiken bij de restauratie 
van de huidige eend.”
Verliefd omdat: „Vanwege het model. 
En het is heel relaxed rijden in een 
lelijke eend. Niet iedereen waardeert 
die rust. Bij een verkeerslicht hoor 
ik wel eens getoeter achter me om-
dat ik niet snel genoeg optrek. Ik 
maak me daar niet druk om en zwaai 
vriendelijk. Ik heb van mijn 18e 
tot mijn 27e in een blauwe eend gere-
den. We zijn zelfs in die auto getrouwd. 
Met onze twee kinderen was het later 

wel passen en meten. Mijn man –we 
hebben een veehouderij– gebruikte 
de wagen regelmatig om het land in 
te gaan. Dankzij de goede vering wist 
de 2CV6 prima raad met gaten en 
andere oneffenheden. Een eend is een 
eenvoudig karretje. Hij is bijvoorbeeld 
niet goed warm te stoken. Dat vormt 
geen enkel probleem, ik trek wel een 
dikke trui aan.”
Dagelijks gebruik, toertocht of 
garage: „Ik gebruik de auto vrijwel 
dagelijks, behalve in de winter wan-
neer er zout gestrooid is. Die pekel lijkt 
me niet best voor het onderstel. Op 

een mooie zomeravond genieten 
mijn man en ik erg van een tochtje in 
de omgeving. Het dak los en rijden 
maar, heerlijk. De ritten bedragen 
maximaal 30 kilometer enkel reis. Ooit 
gebruikte ik de eend voor een bezoek 
aan mijn schoonouders in Gelderland. 
Toen we daar aankwamen, stond hij 
bijna te koken. Dat doen we dus niet 
meer.”
Nagekeken op straat: „Als eenden-
bezitters elkaar tegenkomen, seinen ze 
naar elkaar met de koplampen. Van 
omstanders krijg ik vooral positieve 
reacties. Mensen stappen soms op me 
af met de vraag hoeveel de 2CV6 moet 
kosten, maar ik verkoop hem niet. Veel 
2CV’s rijden er niet in Friesland rond. 
Mijn dochter heeft een bloemenzaak 
en ik lever regelmatig bestellingen voor 
haar af. Veel mensen uit de omgeving 
weten inmiddels: als er een blauwe 
eend voor de deur stopt, krijgen we een 
bloemetje.”

 refdag.nl/klassieker 

voor meer foto’s en afl everingen.

MIJN KLASSIEKER
Gert de Looze
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PasAan ontwikkelde enkele 

jaren geleden een verplaatsbare 

mantelzorgwoning, een soort 

fl exibele kangoeroe- of aanleun-

woning, met een oppervlakte 

van 54 vierkante meter. Is het 

gebouwtje niet meer nodig, dan 

kan het elders worden ingezet. 

Het huis wordt in een fabriek 

gebouwd. Een kale woning kost 

100.000 euro. De plaatsings-

kosten (onder meer vervoer, aan-

sluiten op water, elektriciteit en 

telefoon en bijvoorbeeld het zo 

nodig heien van palen) bedragen 

circa 20.000 euro. „Daar komen 

nog voorzieningen bij die afhan-

kelijk zijn van de zorgbehoefte 

van de bewoner”, aldus Ruud 

Dirkse van PasAan. Hij neemt de 

familie aan de hand tijdens het 

hele traject, van aanvraag tot en 

met plaatsing. „Mensen kunnen 

de woning zelf kopen of van een 

woningbouwvereniging huren. 

Diverse gemeenten hebben toe-

gezegd de plaatsingskosten voor 

hun rekening te nemen.”

De woning kan tientallen jaren 

mee, stelt de projectleider. „Veel 

mensen hebben associaties met 

een bouwkeet of een nood-

lokaal, met een bijbehorend 

slecht klimaat en veel galm. De 

mantelzorgwoning heeft een be-

tonnen vloer, is goed geïsoleerd 

en is voorzien van klimaatrege-

ling.”

Vorig jaar mei werd in Eind-ho-

ven de eerste mantelzorgwoning  

geplaatst. Een dementerende 

vrouw van 81 woont daar in de 

tuin van haar zoon. Het tweede 

project kreeg eind november 

in Amersfoort gestalte. Num-

mer drie, vier en vijf komen in 

Deventer, Oostzaan en Nijmegen 

te staan. De bewoners worden 

onder anderen een vrouw van 22 

met taaislijmziekte en een door 

een hersenbloeding lichamelijk 

beperkte man van midden 40 

die het verpleeghuis verlaat. Voor 

tien woningen is een bouw-

vergunning aangevraagd. PasAan 

zegt daarnaast met tientallen 

families in gesprek te zijn.

Plaatsing van een mantelzorg-

woning wordt alleen toegestaan 

wanneer er sprake is van mantel-

zorg. „Dat is een ruim begrip”, 

stelt Dirkse. „Niet alleen een 

medische indicatie, ook sociale 

problematiek zoals eenzaamheid 

valt eronder.”

Momenteel is voor de woning 

een bouwvergunning nodig. 

„Meestal vergt dit een lange 

adem van de familie, omdat de 

meeste gemeenten geen beleid 

voor mantelzorg en wonen heb-

ben ontwikkeld, maar per 

1 januari vervalt de noodzaak 

van een bouwvergunning dankzij 

een Algemene Maatregel van Be-

stuur”, verwacht de projectleider.

 pasaan.nl.

Klimaatregeling

Favoriet abonnement

Arnhem – In de Rijnhal geven op 

13 en 14 maart poppen en miniatu-

ren de toon aan. ”Arnhem poppen-

huisstad” verenigt alle stromingen 

van de poppenhuiswereld. Met 

meer dan 200 exposanten uit de 

hele wereld wil de beurs een breed 

publiek bedienen. Voor de ope-

ning van de beurs geven nationale 

en internationale vakminiaturisten 

diverse workshops. Meer informatie: 

026-3554361 en arnhem-poppen-

huisstad.com.

 C. Kievits-Potjer (r.) woont sinds en-
kele maanden in de achtertuin van haar 
dochter Annemieke (l.) Kleindochter 
Ella komt regelmatig buurten. Naast 
een woonkamer met open keuken heeft 
de mantelzorgwoning een ruime slaap-
kamer. Een badkamer completeert het 
geheel.  Foto’s RD, Anton Dommerholt


