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Oost - West – Thuis – Best
moet het idee geweest zijn van de babyboomers die hun ouders zagen verhuizen naar rusthuizen
voor ouden-van-dagen. Geïsoleerde gemeenschappen met recreatiezalen, gangen met artotheekkunst en de onvermijdelijke rollators en scootmobiels. Nee de babyboomers wilden niet opgesloten
worden in 23 garden gestookte reservaten met joviale zusters die de tompoezen, ‘mogadonnetjes’
en advocaatjes verdeelden. De babyboomers bleven liever thuis wonen, tussen al hun boeken, al
hun foto’s van kinderen en kleinkinderen en geef ze eens ongelijk. En de babyboomers konden
rekenen en zeiden dat het een win-win situatie was.
De geheugenproblemen van mijn vader waren de thuiszorg al snel te veel. Nadat hij overleden was
in een Florence zorghuis bleef mijn moeder in haar flatje aan de Prinsengracht wonen. Bij mij om de
hoek, lieve buren daar niet van, maar in snel tempo vereenzaamde ze daar. Door te verhuizen naar
een serviceflat – elk een eigen flatje en gezamenlijke keuken– bloeide ze binnen een half jaar op.
Humor en vriendinnen maakten dat ze oude hobby’s weer oppakte.
Ons land heeft een onderontwikkelde private huursector, vol gierige huisjesmelkers en
gebureaucratiseerde beleggers, die louter de melk afromen. Aan de onderkant hebben we een
futloze sociale huursector, die als aangeschoten wild haar bestaansgronden probeert te hervinden.
Een kleine 400 jaar geleden werd in Den haag het Hofje van Nieuwkoop gebouwd: een
classicistisch, maar vriendelijk paradijs middenin de binnenstad. gesticht door rijke intellectuelen
met een scherp oog voor menselijke behoeften: mét elkaar en niet geïsoleerd, samen in de tuin
werken, op de stoep zitten en met elkaar eten. Als er in de 17e eeuw een bioscoop had bestaan had
die er vast naast gestaan.
Als je 70 wordt moet je ervoor zorgen om met een handvol vrienden ergens te komen wonen.
Samen maar niet alleen. Samen en niet geïsoleerd van de dagelijkse sores die ons elke dag weer
wakker maakt.
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