
9Dinsdag 28 juni 2022 WWW.KLIKNIEUWS.NL

Drie boekbesprekingen van de redactieleden: ‘ik ga het zeker 
nóg een keer lezen’
 
‘Het Goede Leven’ 
van Annegreet van 
Bergen

Door Peter Hendriks

In ‘Het Goede Leven’ pakt Anne-

greet van Bergen de draad op van 

haar bestseller ‘Gouden Jaren’. 

Nederland is in korte tijd rijker 

geworden dan we ooit voor 

mogelijk hadden gehouden. Door 

de komst van de auto en brommer 

veranderen leef- en consumptie-

gewoonten. Mensen doen niet 

langer elke dag lopend hun 

boodschappen bij de winkel om de 

hoek, maar gaan met hun auto 

naar de supermarkt. Televisie 

bracht onbekende landen en 

volkeren de woonkamer binnen. 

Voor mensen die de vijftiger en 

zestiger jaren hebben meegemaakt 

herken je erg veel. De tijd is voorbij 

dat verloofde stellen jaren moes-

ten sparen voor hun uitzet of dat 

mensen maanden op een tele-

foonaansluiting moesten wachten. 

Vrouwen moesten stoppen met 

het werk als ze trouwden dat kan 

je je tegenwoordig niet meer 

voorstellen. Op verjaardagen vind 

je tegenwoordig geen rookgerei 

meer op de tafel. Van Bergen laat 

middels vermakelijke anekdotes 

zien hoe de sterke naoorlogse 

groei het leven in Nederland 

onherkenbaar heeft veranderd. Het 

aardige is bovendien dat veel van 

de beschreven feiten worden 

verteld door mensen die het ook 

daadwerkelijk hebben meege-

maakt. Het boek leest vlot weg 

mede door de vele illustraties in 

het boek. 

 
‘Hoogachtend, Eliza 
Peabody’ van Jane 
Gardam

Door Josje Goos 

Eliza is 51 jaar, woont in een 

buitenwijk van Londen en het gaat 

eigenlijk niet zo goed met haar. 

Haar overbuurvrouw en vermeen-

de vriendin Joan, is plotseling 

richting India vertrokken en Henry, 

de man van Eliza, is er ook 

vandoor. Mede hierdoor raakt Eliza 

steeds meer van slag. Gelukkig 

heeft ze een postrestanteadres van 

Joan waarnaar ze haar steeds 

langer wordende brieven kan 

sturen. Hierin doet ze enthousiast 

en uitbundig verslag van wat haar 

allemaal overkomt, de hele buurt 

wordt er bij gehaald. Ze wil overal 

(te) goed doen en overal bij 

betrokken zijn. Heisa alom, kermis! 

Een van de bewoners in het 

hospice waar Eliza vrijwilligster is, 

is haar grote vriend Barry, zij 

houden van elkaar. Hij noemt haar, 

ook vanwege haar uitbundige 

kleding en oorbellen die zij draagt 

als zij hem bezoekt, ‘The Queen of 

the Tambourine’, een oude Engelse 

Music Hall Song (en tevens de 

Engelse titel van dit heerlijke, warm 

menselijke verhaal). Als Barry 

overleden is, neemt zij hem in 

gedachten mee naar de kermis, in 

het reuzenrad, waar zij met hem in 

gesprek raakt. Henry komt terug 

en ook door te praten wordt veel 

duidelijk. Alles valt op zijn plaats, 

het gaat eindelijk goed met Eliza.

‘De Wandelaar’ van 
Adriaan van Dis
Door Ans Stoub

Mulder is een Nederlander die al 

heel lang van een erfenis in Parijs 

kan wonen en daar louter van het 

leven geniet en een vaste route 

wandelt. Op een dag komt hij 

tijdens zijn wandeling komt hij 

terecht bij een brand in een groot 

pand waar, naar je later leert, heel 

veel mensen op elkaar gepakt 

wonen die aan de onderkant van 

de maatschappij leven. Hij kwam 

altijd al langs dat pand maar hij 

herinnerde zich alleen maar dat de 

deur ervan altijd open stond. Een 

hond springt uit het brandende 

gebouw en kiest Mulder uit om 

zich over hem te laten ontfermen. 

Hij neemt het vieze dier mee naar 

zijn superschone huis en hun 

samenleving begint.

De hond blijkt ook een wandelaar 

maar kent een heel ander Parijs 

dan Mulder. Als ze samen wande-

len maakt de hond uit waar ze 

heen gaan. In voor Mulder 

onbekende wijken blijkt de hond 

bij heel veel sloebers en scharre-

laars bekend en geliefd te zijn. 

Zodoende leert Mulder mensen 

kennen die hij vroeger niet zag of 

in ieder geval geen belangstelling 

voor had en dus hun situatie ook 

niet kende. Het zijn allemaal 

mensen met een eigen verhaal 

wier bestaan onzeker is doordat ze 

illegaal of gehandicapt of op het 

slechte pad zijn geraakt en in ieder 

geval buiten zijn maatschappij 

staan. Hij wordt zich bewust van 

zijn zorgeloze situatie en wil goed 

doen. Maar dat lukt niet zomaar.

Van Dis neemt je in fraaie zinnen 

mee op deze intrigerende en soms 

filosofische wandelervaringen, ik 

ga het boek zeker nóg een keer 

lezen.

    

        

Er zijn steeds meer senioren, ook in 

de gemeente Land van Cuijk, en die 

wonen steeds langer thuis. Dat is 

een gegeven. Daaronder zijn best 

een aantal senioren die behoefte 

hebben aan contact via een maatje 

doordat de kinderen te druk zijn, te 

ver weg wonen of er simpelweg 

geen kinderen zijn. Maar er zijn ook 

veel mantelzorgers die wel wat 

ontlasting kunnen gebruiken om het 

vol te houden en senioren met 

intredende dementie. De aanwezig-

heidshulp van de SWOC van de 

oude gemeente Cuijk kan dan 

uitkomst bieden.

Wat is aanwezigheidshulp?
Dat is een vrijwilliger die op een vast 

dagdeel in de week op bezoek gaat 

bij zijn of haar senior en daar dan 

een activiteit mee doet die tussen 

hen is afgesproken. Bijvoorbeeld 

een kopje koffie drinken of een 

kaartje leggen. Maar dat kan ook een 

ommetje maken of even samen naar 

een winkel gaan.

Hoe weet de SWOC welke senioren 
gebaat kunnen zijn bij een aanwe-
zigheidshulp?
Die aanwijzing kan via diverse 

kanalen bij de SWOC terecht 

komen. Daarbij kunt u denken aan 

de WWZ coördinator, de Ouderen 

verpleegkundige, de welzijnsbezoe-

ker, de mantelzorger, de kinderen of 

via Welzijn op Recept van de 

huisarts.

Kennismaking onder begeleiding
Als er een aanvraag komt die 

gehonoreerd kan worden gaat de 

beoogde vrijwilliger samen met een 

sociaal werker van Sociom op 

huisbezoek. Het is namelijk belang-

rijk dat het klikt tussen het beoogde 

koppel om de toekomstverwachtin-

gen reëel positief te laten zijn.

Organisatie
De aanwezigheidshulpen zijn, net 

als de mensen in de organisatie er 

omheen, allemaal vrijwilligers. Die 

vrijwilligers worden ondersteund 

door een sociaal werker van 

Sociom. Twee keer per jaar is er 

overleg. Voor de senioren die 

bezocht worden door de aanwezig-

heidshulp zijn er geen kosten.

Ook manlijke vrijwilligers gezocht
Er zijn nooit teveel vrijwilligers maar 

er is echt behoefte aan manlijke 

vrijwilligers. De mannen onder de 

lezers kunnen vast wel begrijpen dat 

er onder de senioren mannen zijn 

die juist graag een man als maatje 

zouden willen hebben om eens een 

ander gesprek of activiteit te hebben 

dan met een vrouw.

Aanwezigheidshulp SWOC zoekt vrijwilligers

Seniorenpagina

Voor een persoon die graag even contact heeft met iemand kan samen 

met de aanwezigheidshulp een kop koffie drinken al veel betekenen. 

Genieten van Het Goede Leven, zittend (Peter en Josje) of als de 

Wandelaar (Ans), Hoogachtend Eliza Peabody. 
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Pffffffffff
En daar was ie dan weer. De hittegolf. Nou ja, 

-golf? Een -golfje. Marten Toonder zou het 

misschien een hittezwelgje hebben genoemd, 

waarbij in dit geval het zwelgje niet echt ge-

zwelgd heeft. En bovendien: tijdens het schrijven 

van deze column valt de regen alweer, deze keer 

met maar een beetje meegeleverde Saharastof.

De klimaatgeleerden laten ons weten dat allerlei 

weerextremen ons deel zullen zijn. De -ontkenners en complotbehepten 

zeggen dat het allemaal onzin is, manipulatie of op z’n minst overdreven. 

Maar ja, in Spanje vallen opnieuw de gierzwaluwen gierend van paniek uit 

hun nesten en vlucht het volk de huizen in op zoek naar de dichtstbijzijnde 

waterkraan. Een idee om dan maar heel erg noordelijk te gaan? Heeft 

weinig zin: de poolkappen smelten ook al.

Maar hoe was het dan vroeger? Toen was het toch soms ook goed raak? Ik 

herinner me tenminste als kind, uit logeren en zonnebadend aan een 

strandje langs de Rijn, zo verbrand en dus ziek te zijn geweest dat de 

plaatselijke geneesheer adviseerde mij voorlopig maar met karnemelk te 

wassen. En wat te denken van de keren dat ik in een grijs verleden – het 

moet wel honderd jaar geleden zijn – weekenden kamperend en zeilend 

doorbracht op de Vinkeveense Plassen en na thuiskomst vuurrood en 

hondsberoerd slechts enkele kersen tot mij wilde nemen. Anno nu zegt de 

dermatoloog tijdens de inspectie mij dat het hier historische zonschade van 

de huid betreft. Tel uit je winst.

Dus, voor de rest van deze zomer zal het parool zijn: IN de zon: SMEREN! 

En in het geval dat zoiets onverantwoord blijkt: ‘m SMEREN – ÚIT de zon.

Maar hoe dan ook en met wat voor weer dan ook wens ik u een heel 

zonnige, ontspannen, rustgevende en relaxte zomer toe. Laten we al het 

andere dan maar heel even laten voor wat het is.

Van Veldeke


