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Bij de voorplaat (jaarthema: Haarlemse hofjes) 

Foto: Harry Heemskerk 

 

 

Proveniershof 

 

 

 

In dit jubileumnummer geen hofje maar een hof. 

Niet opgericht voor oude mannetjes en vrouwtjes die geen cent te 

makke hadden, maar voor welgestelden die zich hier inkochten. 

Geen vorm van liefdadigheid dus en niet gesticht vanuit enige 

godsdienstige achtergrond. Maar voordat het zover was, ging er 

een bewogen geschiedenis aan vooraf. 

 

Klooster 

In 1414 werd op de plaats van het huidige Proveniershof het def-

tige Sint Michielsklooster voor vrouwen gebouwd. Dat heeft tot 

1578 bestaan. Toen werden de nonnen tijdens de reformatie door 

de protestanten verjaagd. En in 1581 werden het klooster en de 

bijbehorende terreinen door de Prins van Oranje aan de stad Haar-

lem toegewezen. Het diende als vergoeding voor de enorme schade 

die de stad had geleden tijdens het Spaanse beleg van Haarlem, 

gedurende de Tachtigjarige Oorlog.  
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Doelengebouw 

De Schutterij Sint Joris nam het terrein in gebruik om er te oefe-

nen. Zo’n oefenterrein noemde men destijds 'De Doelen'. In 1592 

werd het oude kloostergebouw vervangen door een nieuw gebouw: 

het Doelengebouw. Het is ontworpen door de befaamde stads-

bouwmeester Lieven de Key. Dit ge-

bouw is nog steeds het poortgebouw 

van het huidige Proveniershof. 

 

Heerenlogement 

In 1681 kreeg dit doelengebouw de 

functie van stadsherberg en kreeg 

toen de naam 'Heerenlogement'. Maar 

het heerenlogement liep niet goed. In 

1704 werd daarom besloten om hier 

een proveniershuis te stichten. 

 

Proveniershuis 

Een proveniershuis biedt huisvesting 

aan proveniers; mensen die van 

'preuves' (giften) leven. Toch betekende dit niet dat de bewoners 

hier gratis konden wonen. Een proveniershuis was meer een instel-

ling waar rijke mensen zich tegen een eenmalige betaling van 3000 

guldens konden inkopen om er later onderdak en voeding te krij-

gen. Een verzorgingshuis eigenlijk. De proveniers woonden des-

tijds in de huisjes rondom de binnentuin en kregen hun maaltijden 

bij het hoofdgebouw. Ook het proveniershuis hield geen stand. Aan 

het einde van de 18e eeuw werden de meeste woningen gewoon 

verhuurd.  

 

Oudemannenhuis 

Van 1810 tot 1866 werd het proveniershuis een oudemannenhuis. 

Vanaf 1866 kreeg het proveniershuis de naam Proveniershof. 

 

Proveniershof 

In 1991 is het Proveniershof verbouwd. Het bestaat nu uit grote 

woningen met diverse kamers en is een populaire woonlocatie aan 

de Grote Houtstraat 144. Het Proveniershof maakt geen onderdeel 

uit van de Stichting Haarlemse Hofjes maar het is eigendom van 

de woningcorporatie Ymere, die de woningen tegenwoordig ver-

huurt.  
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Marianne Matthijssen interviewt Anton van Riel, voorzit-

ter van KBO Noord-Holland 
 

Sinds 26 mei 2021 ben jij gekozen tot voorzitter van de KBO Noord-Holland. 

Een krachtige, betrokken en ondernemende (KBO) organisatie. Anton, waar 

voel jij jezelf het meest bij betrokken binnen deze organisatie? 

Voor mij is de KBO 

vooral een vereniging van be-

trokkenheid bij mensen. Om-

zien naar elkaar, waarbij vitale 

senioren de hulpbehoevende 

ouderen zoveel mogelijk onder-

steunen. 

 

Hoe kan de ouderenbond het 

beste omzien naar kwetsbare 

ouderen? De ouderenbond ken-

merkt zich door drie pijlers: Be-

langenbehartiging, Service en 

Activiteiten.  

De belangenbehartiging had -landelijk gezien- maar een marginaal 

effect. Vaak werden landelijke koepels door VWS tevreden gehouden met 

toekenning van projectgelden. We konden ons niet aan de indruk onttrekken 

dat het meer gericht was op een 'verdien-model' om het zittende personeel op 

een centraal kantoor gaande te houden. Ook was er nauwelijks 'last en rug-

gespraak' met de provinciale bonden over de inhouden. Voor een afwijkende 

visie van KBO Noord-Holland -op bijvoorbeeld pensioenen- was nauwelijks 

ruimte. Gelukkig is krachtig ingezet op verandering. Door eendrachtig samen 

te werken met andere provinciale bonden en de belangenbehartiging recht-

streeks vorm te geven kunnen we koopkracht voor ouderen positief beïnvloe-

den.  

Voor de service was er vanuit het provinciaal kantoor een flinke on-

dersteuning bij de Belastingservice, Ouderenadviseurs en Cliëntondersteu-

ners met cursussen en terugkomdagen. Daar komt nu de juridische service 

Anton van Riel, voorzitter van KBO Noord-Holland 
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extra bij. Een andere belangrijke service is het verkrijgen van collectieve 

kortingen op bijvoorbeeld ziektekosten, een elektrische fietsverzekering of 

andere unieke producten voor onze leden. 

De activiteiten voor de lokale leden worden met name uitgevoerd 

door de lokale bondsbesturen met haar vrijwilligers. In de toekomst zullen 

we ook als provinciale bond een aantal activiteiten gaan aanbieden. Uiteraard 

gaan we niet concurreren met de plaatselijke acties waarbij leden elkaar ont-

moeten met kaartspelen of busreizen. Je kunt bij een provinciale activiteit 

bijvoorbeeld denken aan orgeltochten, ontmoetingsdagen op het gebied van 

zingeving, bijzondere concerten, projecten zoals 'levenskunst' bij eenzaam-

heid en dergelijke. 

Ouderen zijn ook kwetsbaar op het gebied van gezondheid, veilig-

heid in huis of op het internet, babbeltrucs aan de deur, ouderenmishande-

ling. KBO Noord-Holland zorgt ervoor dat een lokale afdeling niet het wiel 

zelf hoeft uit te vinden, doordat er portefeuillehouders zijn om lokale bestu-

ren te ondersteunen. 

 

Welke activiteiten zou jij aanraden, om de aandacht van jonge senioren te 

motiveren om lid te worden van een ouderenbond? 

Je moet ze niet proberen lid te maken, denk ik. Je moet ze wél vra-

gen of ze bereid zijn om de ouderen te helpen. Vertel dus niet wat je allemaal 

aan het doen bent zoals bingo, 

klaverjassen, wandelingen, bus-

reisje enzovoort. Jonge senioren 

zijn vaak al druk met eigen acti-

viteiten, zijn vitaal en mobiel. 

Hebben nog veel eigen plannen 

voor steden-trips, korte cursus-

sen en concertbezoeken. Ook 

hebben jonge senioren vaak zelf 

een eigennetwerk van familie, bekenden en vrienden, dat ze onderhouden. 

De producten van een ouderenbond spreken in de 21ste eeuw jonge senioren 

minder aan. Wel moeten jonge senioren worden ingeschakeld om ouderen 

(vaak ook hulpbehoevend) te helpen. We zullen meer moeten groeien naar 
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een collectieve zorgmaatschappij. Jonge, vitale senioren ondersteunen daar-

bij ouderen, want uiteindelijk worden ook zij uiteindelijk ook een keer hulp-

vragend.  

Mijn advies is: maak een lijst van klussen en activiteiten (kortdurend 

en langdurend) en vraag jonge senioren om te helpen. Gebruik hiervoor so-

ciale media waar jonge senioren actief zijn: LinkedIn, Facebook, Instagram, 

Vrijwilligerscentrale. Maak er daarna een soort club van: 'Stichting Vrienden 

van de KBO'. Misschien moeten we hier een 59ste afdeling voor gaan inrich-

ten met een variabel lidmaatschap, want ook levenslang lid blijven van een 

club of vereniging gebeurt in dit tijdsgewricht steeds minder.  

 

Wat versta jij onder 'welzijn'? 

Een tijdje terug bezocht ik jouw Praat- & Luistercafé in Haarlem. 

Het thema was 'zin van het leven'. Veel diepgang, maar ook veel variatie in 

beleving van zo'n thema. Dat voel ik ook bij het woord 'welzijn'. Dat is voor 

de één een regelmatig bezoek van de (klein)kinderen en voor een ander de 

juiste koopkracht voor de dagelijkse benodigdheden. Ik voel dat ik op elke 

plek 'wel' kan 'zijn' door zinvolle activiteiten. Soms met anderen samen, maar 

ik kan ook heel goed alleen zinvol bezig zijn. 

 

Hoe ziet jouw ideale samenwerking er concreet uit met andere belangheb-

bende organisaties? 

Samenwerking is soms belangrijk omdat de macht van het getal 

werkt. Samen met KBO-Brabant en omroep Max hebben we gewerkt aan 

pensioenen met totaal 

600.000 leden. Ja, dat 

getal telt. Belangenbe-

hartiging in de Pensi-

oenraad met nu de 

grootste fractie. Als grootste fractie met de vuist op tafel kunnen slaan. Bij 

andere samenwerking gaat het om kostenreductie, efficiënt omgaan door uit-

wisseling van inhouden van het maandblad, een gezamenlijke redacteur of 

drukkerij. Of kortingen door een grote collectiviteit. Andere vormen van 
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samenwerking zijn het ondersteunen van elkaar bij activiteiten op het gebied 

van Ledenwerving, Zingeving, Wonen en Zorg.  

 

De ideale samenwerking ontstaat door elkaar tegemoet te treden op 

basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders inbreng, groot of klein. 

Meest belangrijke aspect bij de samenwerking vind ik een gedeelde visie en 

missie, waarbij alle organisaties inzien dat we 'terug moeten naar de basis', 

dat we vooral moeten inzetten op lokale en regionale activiteiten op het ge-

bied van Wonen, Welzijn en Zorg. 

Voor ons in Noord-Holland bete-

kent dit dat lokale of regionale 

KBO-besturen naast de huidige ac-

tiviteiten ook menskracht moeten 

gaan inzetten op die belangrijke 

vormen voor Wonen en Zorg in de nabije toekomst. We stevenen namelijk 

af op een enorme groeiende vergrijzing met een ongekende woon- en zorg-

crisis die we het hoofd moeten gaan bieden. Wij senioren zullen zelf de draad 

moeten oppakken want een regering geeft prioriteit aan andere crisissen en 

gooit 'Wonen, Welzijn en Zorg' over de schutting naar provincies en gemeen-

ten. 

 

Welke meerwaarde heeft de KBO NH voor onze afdeling Haarlem? 

Zoals al eerder genoemd, is dit allereerst 'landelijke belangenbehar-

tiging' op het gebied van goede wetgeving en provinciaal contacten met GS 

over nieuwe verantwoordelijkheden. KBO Noord-Holland is van belang 

voor het realiseren van goede service (informatie, maandblad, websites, be-

lasting, ouderadviseurs, juridische helpdesk) en collectiviteiten. Daarnaast 

het ondersteunen van de regiobesturen om toekomstige crises in de regio te 

kunnen pareren op het gebied van Wonen en Zorg. Het aanvragen van sub-

sidies om provinciale en regionale projecten te kunnen initiëren. Ook pro-

vinciale activiteiten zullen -naast het lokale aanbod- steeds meer naar voren 

komen, zoals cursussen, workshops, trainingen, bijzondere excursies en ont-

moetingsdagen.  
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Wat is jouw beste eigenschap? 

Graag mag ik een potje schaken. Een situatie analyseren en strate-

gisch vooruitkijken, vind ik een prettige uitdaging. Daarbij laat ik het niet 

graag halverwege zitten, ik ben een 

volhouder. Als je lastige problemen 

wilt oplossen, moet je vaak mensen 

'verbinden'. Verbinden met het onder-

werp, maar ook verbinden met elkaar. 

Ik wil graag een verbinder zijn. 

 

Wat kun jij het meest in je medemens waarderen? 

Een luisterend oor en empathie is niet iedereen gegeven, maar wel 

ontwikkelbaar. Het meest kan ik waardering opbrengen voor mensen die -in 

elke levensfase- zich willen ontwikkelen op cognitief, cultureel, of sociaal 

vlak. 

 

Wat heeft jou echt ontroerd in dit leven? 

Er zijn vele momenten die mij ontroerd hebben. Een ziekbed, een 

huwelijk of de geboorte van (klein)kinderen raken mij diep. Toespraken en 

muziek bij begrafenissen of crematies raken mij ook. Iets overweldigend 

groots kan mij diep ontroeren, zoals bij heldere sterrenhemel ervaren dat ik 

een klein 'stofje' ben in het grote universum. Ook iets kleins roept emoties 

op: een uiterst kleine struiksprinkhaan die in zijn leven voorziet of een vleer-

muis, die maar één jong per jaar krijgt en precies elke twee uur haar jong 

zoogt. 

 

Wie bewonder jij? 

Dagelijks bewonder ik de vele vrijwilligers en mantelzorgers waar 

Nederland rijkelijk mee bedeeld is. De verantwoordelijkheid die ze voelen 

voor hun aanhoudende inzet is bewonderenswaardig.   
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Voor wie zou jij een kaars opsteken? 

Dat doen we regelmatig: een kaars opsteken. In tijden van geestelijke 

nood brandt er bij ons thuis regelmatig een kaars. En als het dan goed afloopt, 

danken we het aan de steun van de brandende kaars: als duisternis wordt 

verdreven door de 

komst van licht. 

Helaas heeft de 

kaars het afgelo-

pen jaar ook veel 

gebrand bij droe-

vige gebeurtenis-

sen. Een vriendin 

die zich van het leven beneemt en een (pleeg)zoon die noodlottig om het 

leven komt, heeft het afgelopen jaar regelmatig gezorgd dat de kaarsen bran-

den: verzachtend voor het intense verdriet, maar ook in hoopvolle herinne-

ring naar de toekomst. 

 

Anton, hartelijk bedankt voor je medewerking en je openhartige antwoorden. 
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Drie vragen aan Diana van Loenen 

 

Door Marjo Wolse-de Weijze 

 

Diana van Loenen is namens de PvdA de nieuwe wethouder in het college 

van Haarlem. Zij heeft de portefeuille: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid, 

Werk en Inkomen, Minima en 

Schulden, Cultuur.  

KBO Haarlem stelde de kersverse 

wethouder een paar vragen. De 

antwoorden leest u hieronder en 

natuurlijk ontvingen wij ook van 

haar de hartelijke felicitaties met 

ons jubileum! 

 

Wat zijn de speerpunten in uw be-

leid ten opzichte van jonge senio-

ren en ouderen op hoge leeftijd?  

Niet alle senioren of ou-

deren zijn hetzelfde en leeftijd is 

niet altijd bepalend voor de onder-

steuning die iemand nodig heeft of 

voor de activiteiten die iemand wil 

doen. Daarom zijn in de praktijk 

vaak verschillende oplossingen 

mogelijk. Het gaat om het resul-

taat voor de inwoner. Het belangrijkste doel is dat inwoners zich kunnen red-

den in het dagelijks leven en mee kunnen doen in de samenleving. Belang-

rijke speerpunten binnen dit beleid zijn het voorkomen en tegengaan van 

eenzaamheid, een gezonde leefstijl, het ondersteunen van mantelzorgers en 

geldzorgenvrij kunnen leven. 

Een groot deel van de uitvoering van dit beleid is vanaf 2023 in handen van 

een samenwerkingsverband VanHier. Zij zullen ondersteuning 

Diana van Loenen             foto: Jurriaan Hoefsmit 
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laagdrempelig, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures, en zoveel moge-

lijk in de wijk aanbieden. Dicht bij de inwoners dus. Het Sociaal Wijkteam 

(zie blz. 47) is daarvoor een herkenbaar aanspreekpunt dat ondersteuning 

biedt en andere hulp erbij haalt als dat nodig is. Het samenwerkingsverband 

zorgt ook voor een goede samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkun-

digen.  

 

Hoe zou u zelf het liefst willen wonen als u oud bent? 

“Als ik zelf oud ben, zou ik het liefst zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen. Het meest fantastisch lijkt het mij dan om in een soort woongroep te 

wonen. Samen met vrienden die ik dan al heel lang ken. Dat je dingen voor 

elkaar kan doen. Als de één niet meer zo goed ter been is bijvoorbeeld kan 

de ander voor die persoon de boodschappen doen. Die woongroepen komen 

er wel steeds meer. 

Wat ook een heel mooi project is, is het Hof van Jacob in Schalkwijk. On-

langs mocht ik hier de eerste paal slaan. Hier kun je beschut wonen als oudere 

en alle zorg is op loop- of rolafstand. Net als een goede brasserie waar je 

lekker kan eten. En er zijn genoeg prettige, groene plekken waar je kunt zit-

ten en elkaar kunt ontmoeten. En wat ook heel leuk is: er komt een kinder-

opvang, dus jong en oud komen samen. Je bent op deze plek echt onderdeel 

van jouw wijkje en dat lijkt mij wel heel fijn als je ouder wordt.” 

 

Wat is uw advies voor de huidige problemen waar ouderen op dit moment 

mee te maken hebben, zoals: inflatie en financiële tekorten?  

Wie woont in Haarlem wil ook gezond ouder kunnen worden in onze 

stad. Vanuit mijn portefeuille ligt de nadruk behalve op gezondheid ook op 

mee kunnen doen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een 

grote tegenvaller voor de meeste inwoners zijn de gestegen kosten: een ho-

gere energierekening en de inflatie. We willen zorgen dat die groep mee kan 

blijven doen. Daarom hebben we verschillende regelingen waar mensen ge-

bruik van kunnen maken. Heel actueel is de energietoeslag. Mensen kunnen 

die aanvragen als ze aan de inkomensnorm van 120 procent van het mini-

mum voldoen. We rekenen het eigen vermogen niet mee. Dus heeft u een 

AOW en een klein pensioen dan heeft u mogelijk ook recht op deze toeslag.  
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Kijkt u vooral op onze website (www.haarlem.nl/energietoeslag) of bel met 

de gemeente via het telefoonnummer 14023. 

Als u een laag inkomen heeft, kunt u ook de HaarlemPas aanvragen via de 

website (www.haarlem.nl/haarlempas). Met deze HaarlemPas kunt u heel 

gemakkelijk extra vergoedingen aanvragen. Denk aan de Tegemoetkoming 

zorgkosten of de gemeentelijke zorgpolis. Ook kunt u gratis naar de biblio-

theek en krijgt u korting op sporten, in winkels en musea. 

Dit college heeft bovendien afgesproken dat we een sociale stad willen zijn 

en daarom is besloten vanaf 1 januari 2023 de norm voor het aanvragen van 

de HaarlemPas te verhogen tot 130 procent van het minimum inkomen. Dan 

kunnen nog meer mensen er gebruik van maken. 

  

about:blank
about:blank
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Communicatie & PR 

 op seniorenniveau in een woelige tijd 
 

 

Waar zijn wij in ons kikkerlandje 

goed in? Nou roep maar… Dijken bouwen, 

polders aanleggen, waterhuishouding op 

orde brengen, logistieke diensten bedenken 

en ontwikkelen (zie de knooppunten Rot-

terdam en Schiphol). Denk aan onze han-

del, onze talloze technische bedrijven van 

naam en faam. Aan onze landbouw en vee-

teelt die qua omvang de wereld lijken te 

voeden. Waarmee vallen we op? Onze tul-

pen? Ons Sinterklaasfeest?    

 

Tijdens mijn werkzame leven heb ik veel landen binnen en buiten 

Europa mogen bezoeken. De talen die ik op school had geleerd kwamen mij 

zeer van pas. Niets is leuker –vond ik– om  'in den vreemde' naast het werk 

dat daar verricht diende te worden, vooral ook kennis te maken met de cul-

tuur en andere gebruiken ter plaatse. Graag zat ik een vorkje mee te prikken 

aan vreemde keukentafels en maakte ik kennis met de gezinnen van mijn 

buitenlandse collega’s. 

Ik herinner me nog levendig hoe verbaasd er naar mijn verhalen 

werd geluisterd wanneer ik de hokkerige en verzuilde Nederlandse cultuur 

probeerde uit te leggen. Met name mijn uitleg over het bestaan van een ka-

tholieke seniorenbond, een protestantse seniorenbond en een socialistische 

seniorenbond in ons land wekte veel gelach op. Een Zweedse collega merkte 

op: "Ik wist niet dat Nederlanders daar zo goed in zijn". Ik heb het nooit 

gewaagd om uit te leggen dat de katholieke bond en de socialistische bond 

Herman Broek, oud-voorzitter van de 
werkgroep Communicatie & PR. 
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het voor elkaar kregen zich na  veel interne ruzies ook nog eens op te splitsen 

in meerdere seniorenbonden. 

Toen ik in 2009 kennis maakte met Henk Zurlohe, de toenmalig 

voorzitter van KBO Haarlem, vroeg hij mij of ik bereid was 'de kar te gaan 

trekken' van een op te richten werkgroep met de naam 'Communicatie & PR'. 

Mijn aversie tegen de Nederlandse verzuiling en tegen het geruzie tussen elf 

provinciale KBO-bonden kon ik maar moeilijk terzijde schuiven. Maar Henk 

Zurlohe en bestuurslid Dames Klunder wisten mij toch te overtuigen van het 

belang en het nut van zo'n werkgroep voor KBO Haarlem. Zeker toen mij 

werd verteld wie er aan het werk zouden gaan meedoen besloot ik overstag 

te gaan. 

Samen met Rob Veltkamp, Jack 

de Mooy, Wil van Leeuwen, Dames 

Klunder en Ton Schoe begonnen we in 

2009 met ons werk. Later sloten ook Cees 

Teeuwen (toenmalige redacteur van de 

Aandacht) en Ton van der Voort zich bij 

ons aan. Toen Cees Teeuwen terugtrad en 

Harry Heemskerk het redactiewerk van 

de Aandacht overnam, koos ook hij voor 

deelname aan het werk van onze werk-

groep. 

Ons communicatiegereedschap 

bestond –en bestaat nog steeds– uit de KBO Haarlem website, de digitale 

nieuwsbrieven, ons verenigingsblad de Aandacht en flyers/folders die we 

ontwierpen voor seniorenmarkten. Vooral voor de Aandacht werden in het 

oog springende veranderingen tot stand gebracht. We gingen over naar een 

andere drukkerij en ons blad onderging een fraaie – en veel goedkopere – 

verbetering. Van zwart/wit druk stapten we over op een mooi kleurenblad 

met een opvallende omslag, voorzien van foto’s die ons blad sindsdien extra 

cachet geven. Ook in onze website werden door webmaster Rob Veltkamp 

belangrijke aanpassingen en toepassingen aangebracht. We schonken 
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aandacht aan goede informatie en communicatie tussen onze leden, het be-

stuur en de verschillende werkgroepen. Vaardige columnisten en nuttige ver-

slagen van alle activiteiten van KBO Haarlem kregen hun eigen vaste plek-

ken op website en in de Aandacht. Het promoten van onze activiteiten, zoals 

reizen, het Praat & Luistercafé, samen wandelen, samen fietsen, bingo, kla-

verjassen, bridgen, presentaties en lezingen over belangrijke onderwerpen, 

ouderenadvisering en belangenbehartiging, veiligheid, belastinghulp, digita-

lisering en computerhulp werden door veel vrijwilligers uitstekend beschre-

ven, gedocumenteerd en bij onze werkgroep voor publicatie aangeleverd. 

Ik wil hier beslist ook al onze collega vrijwilligers een pluim geven 

die het logistieke deel van het communicatieproces voor hun rekening namen 

en nemen. Het proces van drukkerij via de verdeelpunten tot in de brieven-

bussen van onze leden. Logistieke processen die begonnen bij Wim Roozen 

in Haarlem-Noord en nu bij Theo Vermeij aan het Spaarne. Hoeveel exem-

plaren van de Aandacht, de toenmalige landelijke Nestor en nu het 

KBO/PCOB Magazine zijn er niet door jullie handen gegaan. Chapeau! Een 

roos van waardering ook voor Nancy van Kampen die duizenden looplijsten 

produceerde! 

Ik bewaar goede herinneringen aan alle collega vrijwilligers van de 

werkgroep Communicatie & PR. Dank voor de goede samenwerking. Dank 

ook aan de collega’s van PCOB Haarlem met wie wij de laatste jaren samen 

optrokken in de Aandacht en op de website. 

Ik wens KBO en PCOB-bestuurders en alle vrijwilligers veel succes, 

aandacht en goede respons bij hun inzet voor de senioren. We vieren een 

feestje maar er komen onzekere tijden op ons af. Tijden waarin het voor veel 

senioren moeilijk kan worden en waarin we meer naar hen zullen moeten 

omzien. Verlies met name die 'Stille Generatie' (geboren vóór 1945) niet uit 

het oog. De 'Boomers' (geboren na 1945) redden zich wel! 

Herman Broek. 
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Op de koffie bij Monseigneur Dr. Jan W.M. Hendriks 

Op de tropische heetste dag van het jaar fiets ik -best wel wat ner-

veus- naar de Koepelkathedraal waar Monseigneur Dr. Jan W.M. Hendriks 

woont. Ik ben nieuwsgierig naar de gelovige mens Jan Hendriks want ik heb 

deze goedlachse man leren kennen tijdens de ontmoetingsdag van KBO 

Noord-Holland in Heiloo. Toen is deze af-

spraak gemaakt. 

 

Het interview wordt afgenomen in zijn woon-

vertrek. Aan de manier van koffie serveren 

zie ik dat hij deze handelingen op automati-

sche wijze verricht. Zijn woonkamer heeft 

naast het zitgedeelte een droom van een boe-

kenkast van de vloer tot aan het plafond en het 

plafond is in Jugendstil geschilderd. 

Op de website van de bisschop staat zijn wa-

penspreuk. Het zijn de woorden die Maria op 

de bruiloft van Kana sprak tot de bedienden: 

'Quodcumque dixerit vobis, facite'. In het Ne-

derlands 'Doe maar wat Hij u zeggen zal'. En 

daarbij wees ze op haar zoon. Dus wees niet 

bang en probeer te volbrengen wat Hij in je 

hart heeft gelegd. Deze Bijbeltekst geeft mij 

de gelegenheid om te vragen:  

 

Wanneer en op welke wijze ontdekte u wat uw levensinvulling moest worden? 

Ik zat in de eerste klas van de lagere school -nu heet het basisschool- 

en was misdienaar. Toen werd ik mij bewust dat ik priester wilde worden. 

Tijdens mijn middelbare schooljaren raakte ik die drang kwijt. Deed niets 

aan mijn schoolwerk, stelde kritische vragen aan leraren en ging uiteindelijk 

voorwaardelijk over, omdat ik te veel onvoldoendes had gehaald. De omme-

keer was het lezen van het literaire werk van W.F. Hermans: 'De tranen der 

acacia’s' waarin een cynische jongen twijfelt aan de motieven van zichzelf 
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en anderen tijdens WO II. Ik realiseerde mij dat God wel bestaat en het leven 

niet zinloos is. Dat inzicht gaf mij innerlijke motivatie om toch priester te 

worden en vanaf dat moment ging ik als een speer en behaalde ik goede cij-

fers. 

 

U schrijft sinds november 2011 wekelijks een blog met als titel Arsacal. Ik 

las op internet dat u per dag 200 bezoekers krijgt en op topdagen zelfs 4000. 

Dat is best veel, terwijl in de landelijke dagbladen te lezen is over de grote 

terugloop in de RK-kerk. Mede door de lockdowns tijdens de corona blijft nu 

maar liefst 40% van de Rooms-Katholieken op zondagmorgen thuis. Terwijl 

de Evangelische Mozaïekkerken groeien als kool. Wat doet het met u per-

soonlijk deze terugloop/leegloop van de kerk? En welke stappen gaat u ne-

men om mensen te bewegen weer actief te worden in de kerk? 

Als mens vind ik dit heel erg jammer. Maar de kathedraal zendt da-

gelijks de mis uit en vanmorgen hebben 350 tot 400 mensen de mis gevolgd. 

Iedereen kan uiteraard de mis volgen. Het is een open uitzending. Een ouder 

echtpaar uit Almere kijkt iedere ochtend en reageert soms op de inhoud van 

de mis. Dat is erg fijn. Vorig jaar sprak ik iemand die in het buitenland was 

en hij kwam langs toen hij weer in Nederland was. Ach, je moet het niet 

allemaal precies willen weten. Koning David wilde eens een volkstelling 

houden en dat liep ook mis. Ha ha ha. Geloof is een zaak van het hart. En 

daarom wil ik niet op getallen letten. Soms luisteren meer en soms minder 

mensen . Dat vind ik niet erg. 

 

Welk perspectief kan de kerk bieden in deze onrustige en onzekere tijden? 

Ik zou je willen antwoord geven met het woord van de Heilige The-

resia van Avila. : "Nada ti turbe, laat niets je verontrusten". Zij symboliseert 

een tedere vrouw die erg gelovig was en dicht bij God stond. Zij wilde het 

rozen (= zegeningen, MW) laten regenen op aarde. Er zijn allerlei verschijn-

selen die ons kunnen verontrusten, zoals de oorlog in de Oekraïne, het stick-

stofprobleem, hoge gas- en elektraprijzen, persoonlijke problemen, enz., 

maar daarin kan God een grote kracht zijn. En dat is onze taak om mensen te 

helpen God te vinden. 
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Welke ambities heeft u voor uzelf ? 

Lachend zegt hij: Mijn ambitie is toch het evangelie te verkondigen. 

Ik wil proberen mensen te helpen om aansluiting met God te vinden. Dat is 

soms lastig, want in de Rooms Katho-

lieke kerk is de mis een viering die ook 

een sacrament is en dat vraagt iets meer 

voorbereiding om de weg te vinden en 

om mensen de toegang te laten vinden. 

Een soort wegbereider wil ik zijn. Ik wil 

open staan voor nieuwe mensen. 

 

Hoe ziet u de functie van de paus? 

Jezus zegt tegen Petrus: Op 

deze steenrots zal ik de kerk bouwen en 

tot in het einde der tijden bij haar zijn. 

En hij krijgt de opdracht om zijn broe-

ders te versterken. Hij treedt op als leider 

in Jeruzalem. Later in Rome, als hij als martelaar sterft, moet een ander ge-

kozen worden om in zijn voetsporen te treden want het is voor alle tijden. 

Petrus is de rots waarop hij zijn kerk gebouwd heeft. 

 

Welke boodschap heeft u voor de leden van KBO Haarlem? 

In Nederland is de dag van de senioren op de eerste vrijdag in okto-

ber. In Italië is door Paus Franciscus 2 oktober uitgeroepen tot feest van de 

grootouders. Het is de dag van de engelbewaarders. Dat wil zeggen dat de 

oude mensen met de jonge mensen verbonden zijn. Je ziet dat ook bij groot-

ouders. Zij zijn als een soort engelbewaarder vaak verbonden met de klein-

kinderen. Zij passen vaak op kleinkinderen dat geeft verbinding. 

Wees je als ouderen ervan bewust dat jullie heel belangrijk zijn in de samen-

leving en dat jullie de echte waarde van het leven door kunnen geven aan de 

jongsten van de maatschappij. Ik zou willen zeggen: maak er iets moois van. 
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Bent u lid van KBO Haarlem?  

De bisschop lacht verontschuldigend: "Ik ben nergens lid van, dus 

ook niet van KBO Haarlem."  

 

Dat geeft mij de gelegenheid hem een jaarabonnement van de Aandacht aan 

te bieden in de hoop dat hij lid wordt van KBO Haarlem. Gelukkig heeft hij 

toegezegd even aan te komen op ons jubileumfeest in de Moeder van de Ver-

losserkerk op 12 oktober a.s. 
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Voor vragen over…   Neemt u contact op met…   
 
Administratie leden KBO 

       (Zie ook bladzijde 2) mw. N. van Kampen 023-525 27 98 
Activiteiten door KBO en PCOB vacature 
Activiteiten Kennemerhart Kennemerhart 023-5 214 214 
Activiteiten door derden zie onze website www.Kbohaarlem.nl 
Belastingzaken (coördinator) dhr. H. van Elk 023-524 62 66 
Bridge dhr. H. van Elk 023-524 62 66 
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB 

 mw. I. Woerde 06-447 58 017 

Computercursussen zie ook onze website  
Computerhulp (coördinator) dhr. T. van der Voort 06-505 17 299 
 a.voort4410@gmail.com 
Consultatiebureau (gezondheid)   
 Stichting St. Jacob 023-892 29 80 

Fietsen dhr. J. Goossens 06-102 65 373 
Hulpvragen en Schuldhulpverlening (gem. Haarlem en Zandvoort)  
 Zie Sociale Wijkteams vorige blz. 
Hulpvragen (gem. Bloemendaal) 023-525 03 66
  06-103 88 354 

Juridisch loket Haarlem Bureau rechtshulp 0900-8020 
Klaverjassen mw. J. Riksman 06-250 78 179 

Levensvragen (Praat- & Luistercafé) 
 mw. M. Mathijssen 06-488 25 154 
 mw. N. Dellebeke 023-525 13 46 
Ouderenombudsman (steun) gem. Haarlem 0900-6080100 
Privacywet AVG Bestuur 
Reizen mw. R. Visser 023-526 13 05 
Rijbewijzen (alle vragen) zie ook onze website 085-488 36 16 

Secretariaat KBO Haarlem zie bladzijde 2  

Secretariaat PCOB Haarlem zie bladzijde 2 
Service- Juristen- en 
                Pensioentelefoon KBO-PCOB Nieuwegein 030-340 06 55 
Themamiddagen PCOB mw. N. Pool-Verbeek 023-529 31 59 
 npool@quicknet.nl 

Wandelen mw. N. Teeuwen 06-189 18 189 
Website www.Kbohaarlem.nl dhr. R. Veltkamp 023-531 38 95 
WMO – hulpvragen zie: Hulpvragen hierboven. 
Zilveren Kruis Collectiviteitscode van KBO en PCOB is: 

207 000 837 
Zorg en Welzijn Vermeld lidmaatschap KBO Haarlem 

Zorgbalans-Zorgcentrale Haarlem 023-891 89 18 


