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B EZI N N I NG

Gemeentebestuur, belangenorganisaties en particulieren, zet voor het
behoud van vuurtoren Lange Jaap
s.v.p. in op één optie en dat is restaureren. Dat wil zeggen: de toren demonteren, zodat roest en verf ergens op de begane grond verwijderd
kan worden. Gescheurde gietijzeren
componenten beslist niet repareren
door lassen of iets dergelijks, maar
opnieuw gieten. Dat is in deze tijd
niet moeilijk. Daarna de onderdelen
voorzien van goede coatings en de
toren weer opbouwen. Geschatte
kosten: gedurende drie jaar dertig
man, dat negentig manjaar à €
100.000 per manjaar is negen miljoen euro. Rekenen wij ten behoeve
van materialen met een kostenverhoging van een factor 2, dan hebben
wij over drie jaar voor krap twintig
miljoen euro weer een mooie gerestaureerde vuurtoren. En kan men
zien waartoe onze industrie in de
negentiende eeuw in staat was. Voor
onze stad: weer een prachtige blikvanger en icoon. Succes!

In de donkere dagen voor kerst straalt het hospice in Schagen een welkome warmte uit. Lichtjes verlichten
buiten het groen en binnen de kerstbomen. Naast de kerstboom bij de ingang hangt een murenhoge houten wensboom vol lieve boodschappen. Het is gezellig ingericht, het is er schoon en stil. De zussen Ineke
Braat (69) en Marjan Krom (67) werken hier als vrijwilliger.
Heleen Vink

Lichtpunt

EVA VELTHUIZEN
Juliandorp

Bundelen
Het is van het grootste belang dat in
Den Helder het licht niet uit gaat.
Laten we vooral de krachten bundelen en samen optrekken om de Lange Jaap overeind te houden. Er zijn
allerlei initiatieven, maar ik pleit er
voor om de regie in handen te laten
van Huisduiner Belang. Het zal de
vaste Kamercommissie moeten zijn
die de minister ter verantwoording
gaat roepen en er voor zorgt dat onze Lange Jaap blijft stralen. Mijn advies is om de petitie aan te bieden
aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie zodat deze commissie de minister tot de orde zal gaan
roepen. Het voordeel is dat er al Kamervragen zijn gesteld dus er is al
steun. Het is van groot belang dat de
burgemeester mee gaat naar Den
Haag. Dat heeft de toenmalig burge-

advertentie

’Mensen hebben recht op een goed stervensproces’

Hoop, ook in het hospice

JAN KLOOTWIJK
Den Helder

Voor wie is de WipWap? Wie wil hem
graag? Oftewel de ZeeZaag (SeaSaw,
deze naam kan ook omgedraaid:
saw sea, dat kan overal in Den Helder!). De trein dendert door, of eigenlijk de wals, alles moet er voor
wijken, grof, cru en lomp, zonder
enige fijngevoeligheid en liefde
voor dat wat is: wij hebben namelijk
onze Eiffeltoren al. Geef de centen
aan Lange Jaap! Ik zie ook wel dat de
WipWap mooi is, en de techniek
(3D-print) is een toffe uitdaging.
Maar belangrijk: waar liggen de
prioriteiten, wat willen we volgende
generaties meegeven, waar je het
over kan hebben. Ja, liefst allebei,
maar we staan op de schouders van
onze voorouders, en de vuurtoren
stond voor veiligheid, was en is een
baken. De WipWap is alleen maar
mooi.
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TNO markeerde ooit scheuren in vloeren van de Lange Jaap met foutcorrector Tipp-ex. Even doorpakken en het probleem is opgelost...ILLUSTRATIE FRANK MUNTJEWERF

lezers schrijven
Brieven van lezers zijn welkom.
Houdt u er rekening mee dat
de lengte beperkt blijft en dat
het een onderwerp betreft
waarover de krant heeft
bericht. De redactie heeft het
recht bijdragen te weigeren
of in te korten. Insturen kan
ook via e-mail naar
redactie.hc@nhd.nl met
vermelding van uw postadres.

meester ook gedaan toen we met
zo’n twaalfhonderd medewerkers
van de Rijkswerf naar het Binnenhof zijn gegaan. Het gevolg was dat
de privatisering van de Rijkswerf
ongedaan werd gemaakt. Ook voor
het behoud van het Gemini ziekenhuis zijn we met 26000 handtekeningen naar de Vaste Kamercommissie gegaan.
HENNY ABBENES
Den Helder

Iconen
De kogel is nu dan door de kerk. Eindelijk, mogen wij als Nieuwediepers
vernemen, uit onze krant en door
inzet van de journalisten, dat Rijkswaterstaat al geruime tijd het voornemen heeft onze vuurtoren Lange

Jaap te slopen. Met nadruk wil ik de
autoriteiten verzoeken te bekijken
wat nu de oorzaak is van de scheuren. Dit voordat we verder gaan en te
ambitieus zijn in onze plannen.
Juist omdat de Rijksoverheid al heel
lang verzaakt als huisbaas van onze
vuurtoren. Wellicht dienen we ons
allemaal te richten op de (nieuwe)
minister van Infrastructuur en Waterstaat met brieven en vragen in de
Tweede Kamer, bij voor ons bevriende partijen in Den Haag. Voorlopig
hebben we een kennisachterstand
en lijkt het verstandig alle documenten over onze vuurtoren te verzamelen, te lezen en daaruit een
conclusie te trekken met daarna een
op te stellen plan. Mogelijk kan dit
geleid worden door het Dorpsbestuur op Huisduinen dat tenminste
heeft laten zien hoe het wel moet.
Dit bij het opknappen van het OS&O
terrein en de exploitatie van Fort
Kijkduin.

daarmee is een deel van de charme
verloren gegaan. Maar het kan nog
erger: als er in de spits slechts vijftig
fietsers per uur langs fietsen, dan
zou volgens de landelijke CROnorm het pad nog verder verbreed
moeten worden naar 2,5 meter. Deze
norm leidt tot ongewenste schaalvergroting en zou daarom op Texel
helemaal niet gehanteerd moeten
worden. Het artikel ’Beton voor paden minder vervuilend’ meld dat
voor de vele te vernieuwen paden op
Texel een ’duurzaam nieuw soort
beton’ is ontwikkeld, dat dertig procent minder CO2 zou uitstoten. Die
winst wordt echter gelijk weer weggegooid door te veel paden te vernieuwen en te verbreden. Paden
worden pas echt duurzaam door er
lang af te blijven. De gele zand kleur
van de beton vind ik ook helemaal
niet passend, het zou veel neutraler
moeten. Ik denk daarbij aan de witte
zandstranden en schelpenpaadjes.

ANTON LAUNSPACH
Den Helder

CEES WELBOREN
Den Helder

Fietspaden Texel

Rob Scholte

Het NHD berichtte over het vernieuwen en verbreden van Texelse
fietspaden. De leukste fietspaadjes
vind ik juist de authentieke smalle
paadjes zoals het Skillepaadje. Over
dit paadje mag je fietsen, maar de
fietser is er eigenlijk te gast. Inmiddels is er onderhoud verricht en

In de Helderse Courant van woensdag jl. staat vermeld dat de gemeente geen medewerking heeft kunnen
verlenen aan een tijdelijke bruikleen van werken van Rob Scholte aan
het museum De Fundatie te Zwolle.
Dit is feitelijk onjuist, men wil hier
niet aan meewerken. De redenen zo-

als door de gemeente opgegeven,
zijn ook onjuist. Op de werken is
executoriaal beslag gelegd tot verhaal op een - overigens zeer betwiste
- vordering van de gemeente op Rob
Scholte. Bij het Gerechtshof te Amsterdam lopen nog procedures, het
kan zelfs zo zijn dat Rob een grote
vordering op de gemeente heeft. Bij
een beslag wordt door de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk bewaarder aangesteld. In deze situatie
van bruikleen - het beslag blijft gewoon liggen, enkele werken worden
slechts tijdelijk verplaatst - kunnen
de beslagleggers, de gemeente en
Friedberg & Mahn Advocaten, aan
de gerechtelijk bewaarder een ondertekende verklaring geven met
toestemming tot tijdelijke afgifte
van enkele kunstwerken, niet meer
en niet minder! Helemaal geen onttrekking aan een feitelijke situatie,
een nieuwe juridische procedure is
niet aan de orde. De Fundatie heeft
vele malen om deze bruikleen verzocht, telkens een muur van botheid, geen menselijke maat. Het
zegt iets over onze bestuurders. Ook
commercieel gezien had men moeten denken: expositie van deze
kunstwerken, altijd goed voor een
betere opbrengst bij een eventuele
verkoop. Friedberg & Mahn Advocaten had hier zeker aan meegewerkt.
L.C. VERMEER-LAGERVELD
oud-gerechtsdeurwaarder
Den Helder

Schagen ■ Waarom en waarom
hier? Zonder na te denken zegt Marjan: ’Gevoel’. Ze wist het zeker. „Als
ik ooit stop met werken ga ik naar
het hospice. Toen het hier in 2014
kwam, heb ik me aangemeld en zit
er nog. Ik kan het niet verklaren,
maar ik zou niet voor de dierenambulance kiezen of het asiel.”
Een gevoelsmatige keuze geldt
ook voor Ineke. „Vanuit mijn vroegere werk bij een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie en vanuit
mijn geloof, het esoterische christendom. Mensen hebben recht op
een goed stervensproces, zonder
dwang. Hier is er ruimte, er wordt
over gepraat.”
„Hier wordt ook veel gelachen,
ook met de gasten. Er is niet alleen
verdriet”, verlicht Marjan. „Mensen
zijn hier te gast, maar zodra ik op
hun deur klop, ben ik te gast bij hen.
Die kamer is op het eindstuk van
hun leven van hun en wij mogen
daarbij zijn.”

Rustig sterfbed
Leeft er hoop in het hospice? Marjan
denkt na. „Hoop dat onze gasten
een rustig sterfbed zonder al te veel
narigheid krijgen. Hier kan veel in
overleg met de gast, de familie is
steeds op de hoogte, dat geeft hoop.”
Ineke heeft op de vraag kunnen
broeden. „Hoop zie ik in dat we met
zo’n negentig vrijwilligers zijn, die
opgewekt hun werk komen doen.
Verschonen, verzorgen, de kookvrijwilligers die een lekkere maaltijd
maken, de tuin- en klusjesmannen,
het bestuur en de administratie. Alleen de verpleegkundigen, coördinator en interieurverzorgers zijn in
betaalde dienst.” „Ik ben ik, jij bent
jij en samen is wij. Zo werkt dat
hier”, vat Marjan de hoop samen.
Marjan werkt vanaf het begin in
2014 in het hospice in bejaardenhuis
De Bron. Na proefdraaien op een afdeling verhuisde het hospice in 2017
naar het spiksplinternieuwe eigen
onderkomen. Er zijn vijf kamers en
een extra zesde kamer voor noodgevallen.

Ziek
„Mensen zijn vaak al jaren ziek, en
gaan door fases, zoals boosheid en
acceptatie. Als mensen hier komen
zijn ze in de laatste fase. Mensen
voelen vaak dat hun lichaam al aan
het sterven is. De meeste mensen
zijn dan blij om hier te zijn, ook om
hun familieleden daarmee te kunnen ontlasten. Die kunnen dan weer
gewoon, partner, kind of kleinkind
zijn.”
Ineke knikt. „Hier kunnen we bezoek in goede banen lijden, mensen
kunnen hun laatste zaken regelen
en er is zorg. Dat geeft allemaal rust.
Twee jaar geleden ben ik erbij gekomen. Eerder woonde ik in Amstelveen, hier in Schagen kwam een
huisje vrij, ik was net met pensioen,
verhuisde en dacht: ’Ik ga hier in het
hospice werken’.”
Trots zijn de zussen op de wensambulance. Een dame wilde naar de
musical Tina Turner. Ze lag al in de

De zussen Marjan (links) en Ineke. ,,Ik ben ik, jij bent jij en samen is wij. Zo werkt dat hier.’’
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Dood is
overgang naar
geboorte op
andere plek
ambulance toen het telefoontje
kwam dat de voorstelling in verband met corona was afgelast. Voor
toch een heerlijke dag, werd er doorgereden naar Texel. Maar het mooie
is dat de hoofdrolspeelster Romy
Monteiro haar nog opbelde en door
de telefoon een lied zong. Later op
de begrafenis werd dat nummer ook
nog gedraaid, vertellen de zussen
gezamenlijk.
Ze zijn compleet verschillend.
„Was ik na een kwartier fietsen al op
school, moest jij nog starten”, lacht
Marjan. „Maar toch kwam ik nooit

te laat”, reageert Ineke. Al begreep
de een het snelle aanpakkerige van
de ander niet en vice versa de ander
net zo min het rustige bedachtzame,
hadden ze een compleet ander leven
– Marjan met man, kinderen en
kleinkinderen in Schagen en Ineke
alleen in Amstelveen – in de loop der
jaren zijn ze naar elkaar toegegroeid. Ze pakken geregeld elkaars
hand vast of geven de ander een
zoen.
Vrijwilliger zijn houdt meer in,
legt Ineke uit. „Zowel gasten als
vrijwilligers houden je een spiegel
voor. Soms kan het even schuren,
maar dan gaat het weer goed.” „Ik
ben dus nogal druk van mezelf”,
herhaalt Marjan. „Verschoon, ruim
op, ’wilt u thee?’. Tot een gast zei,
’Kom eens rustig in die stoel zitten’.
Dat deed me uiteindelijk zo goed en
we hadden een heerlijk halfuurtje
samen. Ik ben blij dat deze dame het
gewoon zei”, illustreert Marjan de
woorden van haar zus.

En de dood? „Het betekent voor
mij dat je je leven geleefd hebt. Ook
al ben je jong, dat doet dan extra
zeer, maar het is wat je is gegeven.
Dood hoort bij het leven. Al zat ik
één keer huilend op de fiets, omdat
iemand zo’n pijn had dat we hem
niet in één keer konden verzorgen.
Onmacht. Hij zei zo aardig: ’Ga
eerst maar koffie doen meiden, en
dan straks de tweede helft’. Hij begreep dat het voor ons in één keer
onmogelijk was”, herinnert Marjan
zich.„Voor mij is de dood een overgang naar een geboorte op een andere plek, al blijft afscheid moeten nemen verdrietig. Goed afscheid nemen is belangrijk, ook voor de achterblijvers”, antwoordt Ineke.
Ze is lid van een vereniging voor
nabij-de-doodervaring (NBE). „In
hun tijdschrift lees je ervaringen en
ook daarom ben ik niet bang voor de
dood, al weet je niet hoe het dan zal
zijn.” „Maar we gaan nog niet hè
zus”, lacht Marjan.

HELEEN VINK

•
i

Advent

Advent is een tijd van
bezinning. Symbolisch wordt
vier weken lang iedere week
een kaars meer aangestoken,
tot ze tijdens kerst alle vier
feestelijk de donkerte van het
eindejaar mogen oplichten.
Deze laatste week bezinnen
Ineke Braat en Marjan Krom
van het hospice in Schagen
over leven met de dood.

