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Stichting Jouw Rouwverwerking
Hans Fransen is er bijna elke dag mee bezig, met de Stichting Jouw 

Rouwverwerking, die hij heeft opgericht om mensen die rouwen te 
helpen. Dit gebeurt via een website met blogs, een samenwerking met 
ervaren en deskundige bestuursleden en de organisatie van workshops. 
Daarbij maakt Hans gebruik van al zijn werkervaring, die hij als IT pro-
jectmanager van internationale projecten opdeed. 

Door Annette Kalkman

Het is een belofte aan zijn dochter 
Anne-Birgit, die hij met dit initiatief 
wil inlossen. Zij stierf op 21 jarige 
leeftijd aan Cystic Fibrosis, taai-
slijmziekte. Drie jaar geleden over-
leed bovendien zijn vrouw Mary 
Anne. Tot aan zijn pensioen, ruim 
een jaar geleden, werkte Hans nog 
‘gewoon’ door, maar na zijn pensio-
nering kwam het grote verlies nog 
eens dubbel zo hard aan.
Door anderen nu een platform en 
mogelijkheden te bieden om te 
rouwen, geeft hij ook zichzelf de 
gelegenheid om zijn eigen verdriet 
een plaats te geven, realiseert hij 
zich. Behalve zijn dochter was ook 
zijn vrouw van mening, dat hij, 
door werk te maken van zijn ingrij-
pende ervaring, veel voor anderen 
zou kunnen betekenen. “Er zijn 
natuurlijk ook mensen, die geen 
behoefte hebben aan hulp,” zegt hij, 
“maar het aanbod moet er wel zijn.”
Er bestaan onder meer een Post-
HBO-opleiding voor rouwbegelei-
ding en een Landelijk Steunpunt 
Rouwverwerking (LSR), vertelt 
Hans. Daarnaast zijn er veel kleine, 
particuliere initiatieven, het initia-
tief van bijvoorbeeld één familie. 
Zijn Stichting, zonder winstoog-
merk, ziet hij als een aanvulling, op 
lokaal niveau, maar ook internatio-

naal, laagdrempelig, maar ook ver-
bindend, op elk niveau.
“Eigenlijk wil ik met de Stichting 
overal zijn, waar mensen die rou-
wen even geen uitweg meer zien.” 
Dat kan bijvoorbeeld door work-
shops aan te bieden, waar mensen 
niet alleen hun verdriet kunnen 
delen en handvatten aangeboden 
kunnen krijgen om daar mee om te 
gaan, maar elkaar ook praktische 
hulp kunnen bieden, zoals bij bank-
zaken.

Hans wil in gesprek gaan met ver-
schillende partijen, om de mensen 
die hij van dienst kan zijn te berei-
ken, zoals verzekeringsmaatschap-
pijen. “Als je niet de tijd en de gele-
genheid krijgt je verdriet te 
verwerken, kan zich dit uiten in 
ziekte, met medische kosten en 
verzuim als gevolg.” 
Van de Nederlandse bevolking is 
statistisch gezien ongeveer een 
derde in rouw. “Er is zoveel ver-
driet,” besluit Hans, “dat kan ik met 
mijn Stichting niet oplossen, maar 
ik kan mensen wel een ander per-
spectief bieden, zodat ze weer ver-
der kunnen. En dat hoeft geen 
maanden te duren.” 
www.jouwrouwverwerking.nl

Hans Fransen. Foto: Annette Kalkman.

Kraken van monumentale panden leidt 
zeker niet altijd tot een goed resultaat 
Zaterdag werd koningin Máxima 43 jaar, maar elders op De Horsten 

was er ook aanleiding tot een feestje. Het was de afgelopen week 
immers precies een jaar geleden dat het monumentale Huis ter Horst op 
het Voorschotense deel van de Koninklijke landgoederen werd gekraakt. 
Het kraken van (semi-)monumentale panden leidt niet altijd tot het 
gewenste resultaat.

Door Jos Knijnenburg

Vorig jaar mei namen twee Polen 
en twee Ieren hun intrek in Huis ter 
Horst aan de Horstlaan. Het pand 
uit 1838 is een rijksmonument, telt 
tien kamers en heeft een antieke 
inrichting. Toen het al jaren leeg-
staande huis, waar een tuin van 
14.000 vierkante meter omheen 
ligt werd gekraakt, stond het al 
geruime tijd te koop. 
De politie liet vorig jaar onmiddel-
lijk weten dat door de kraakactie de 
veiligheid van de Koninklijke fami-
lie niet in het geding was. Sinds kort 
wonen prins Floris en zijn gezin in 
een nieuw gebouwd huis dat van 
Ter Horst is gescheiden door een 
tuin, een weilandje en twee sloten. 
Enkele honderden meters verderop 
bevindt zich Villa Eikenhorst, ter-

wijl prinses Margarita op het aan-
grenzende Raaphorst woont. Sinds 
begin maart hebben de bewoners 
van De Horsten nog meer krakers 
in hun directe omgeving, want 
Huize Den Deijl wordt inmiddels 
ook op dezelfde wijze bewoond. De 
krakers worden hier ook gedoogd 
want de bewoning van het veelbe-
sproken etablissement vindt plaats 
met goedvinden van eigenaar 
Harry Mens. 
Hoe het kraken van Ter Horst 
en Huize Den Deijl afloopt moet 
worden afgewacht, maar niet altijd 
leiden kraakacties van bijzondere 
panden tot het gewenste resultaat. 
Krakers van een kapitale villa in 
Rijksdorp kregen zelfs een minister 
op bezoek, maar dat kon niet ver-
hinderen ze hun tijdelijke woning 
kwijtraakten. Hetzelfde gebeurde 

met het kerkje aan de Bloemcam-
plaan. Daar veroorzaakten krakers 
niet alleen een enorme bende in de 
directe omgeving, ze konden ook de 
verpaupering en uiteindelijke sloop 
van het karakteristieke Godshuis 
in de wijk Nieuw Wassenaar niet 
tegenhouden. 
Eén van de meest opvallende acties 
was de tijdelijke verhuur van 
kamers in het voormalige bejaar-
denoord Huize Nieuw Rijksdorp 
aan de Berkheistraat. Toen het 
kapitale landhuis middenin het 
centrum van Wassenaar te brand-
gevaarlijk bleek te zijn, ging de 
enige huurder en tevens directeur 
van het bejaardenhuis na vertrek 
van bijna alle senioren, de kamers 
onderverhuren. Tientallen jonge 
Wassenaarse woningzoekenden 
vonden er onderdak en presen-
teerden begin 1982 een uitgewerkt 
verbouwingsplan om Huize Nieuw 
Rijksdorp te verbouwen tot appar-
tementencomplex. Tevergeefs, 
want in 1984 werd het huis gesloopt.

De brandweer wordt tegenwoordig 
ook ingezet bij verzoeken om 
iemand te reanimeren

Vorige week heeft u in onze krant er als iets over kunnen lezen. Als 
haast geboden is en iedere seconde telt, is het geweldig nieuws te 

melden dat bij een verzoek om reanimatie voortaan ook standaard de 
brandweer ter plaatse wordt geroepen om te assisteren bij levensred-
dende handelingen. 

Door Jan Pieter Becker 

In de brandweerkazerne ontmoe-
ten we Niels Franken (30), lid van 
de vrijwillige brandweer maar in 
het dagelijks leven chauffeur van 
een ambulance. “Met mijn achter-
grond werd ik gevraagd deze 
nieuwe dienst mede van de grond 
te tillen. Het is een geweldig project 
geworden waar ik erg trots op ben. 
Met elkaar hebben we de nodige 
cursussen gevolgd en inmiddels 
zijn we operationeel om te assiste-
ren bij een verzoek iemand te 
reanimeren. Iedere seconde telt 
dan en het kan voorkomen dat de 
aanrijdtijd van de ambulance wat 
langer duurt. De brandweer is altijd 
in Wassenaar en kan dan eerder te 
plaatse zijn, overdag met de 
beroepsbrandweer en ’s avonds en 
in het weekend met parate vrijwil-
ligers”.
Wanneer de alarmcentrale van 112 
gebeld wordt met de mededeling 
dat sprake is van iemand met een 
hartstilstand krijgt de beller alvast 
wat instructies om met reanimeren 
te beginnen. Ondertussen worden 
er 2 ambulances, politie eenheden 
en de first responders van de 
brandweer gealarmeerd. Afhanke-
lijk van de afstand van het incident 
kan het zijn dat de brandweer voor 
de politie en ambulance arriveert. 
Zij kunnen dan alvast beginnen, 
totdat de ambulance het over-
neemt. De First responders zijn 
géén vervanging van de ambulance 
maar een aanvulling op de ambu-
lancezorg. Tevens kunnen zij de 
ambulancedienst assisteren. 
De brandweermensen krijgen een 
goede langdurige reanimatietrai-
ning om zo snel en efficiënt moge-
lijk te kunnen handelen.

Niels: “De beroepsbrandweermen-
sen zullen overdag per grote brand-
weerauto ter plaatse gaan. De vrij-
willigers worden thuis opgepiept 
en rijden in een terreinvaardige 
jeep om snel overal ter plaatse te 
kunnen zijn (denk aan duinen en 
bos). Om herkenbaarheid en veilig-
heid te vergroten zullen zij allemaal 
gele jassen met rode accenten dra-
gen met op de rug de tekst “First 
responder brandweer”. Alle materi-
alen zijn aanwezig om de reanima-
tie veilig te laten verlopen, inclusief 
een AED defibrillator om zo nodig 
het hart te resetten in de hoop dat 
het normale hartritme terug komt. 
Zo’n defibrillator is geen wonder-
middel maar een welkome aanvul-
ling op de reanimatie”. 
Met trots vertelt Niels dat het nog 
een pilot is, die een jaar zal duren, 
maar als het succesvol is zal het 
gebied worden uitgebreid. “De first 
responders rijden op het gebied dat 
de brandweer normaliter ook dekt. 
Dit houdt in dat een deel van Was-
senaar- Zuid, wat normaal onder 
dekking valt van Leidschendam-
Voorburg, niet wordt meegenomen 
in de alarmering. Daar zal de 
ambulance van Den Haag altijd 
sneller ter plaatse zijn”. 
Niels eindigt met een goede tip: “Bel 
112 bij een (vermoedelijke) hartstil-
stand en volg de instructies op van 
de centralist. Zorg ervoor dat u, 
indien mogelijk, hulp (buren of 
omstanders) krijgt. Zorg dat hulp-
diensten binnen kunnen komen en 
zorg indien mogelijk dat deze 
opgevangen worden. Start zelf met 
de reanimatie tot hulpdiensten het 
overnemen. En als u nog niet kunt 
reanimeren: volg dan een cursus 
want ook u kan het verschil 
maken!”

De First Responders van de brandweer. Foto: Jan Pieter Becker.

5 juni 2014 - Dagtocht van ANBO en KBO
Deze dag brengt ons naar Brabant. 
We gaan daar lekker smullen van 
het witte goud met een bijzonder 
drankje. In de westhoek van Noord 
Brabant verbouwt men al eeuwen 
de grondstoffen voor de productie 
van lijnolie, vlaslinnen en suiker. 
In het oude vestingstadje Klundert 
bevindt zich het Vlasserij- en sui-
kermuseum. Hier staat om 10.30 de 
koffie met gebak voor ons klaar. Na 

het kopje koffie met gebak demon-
streren medewerkers van het 
museum het verwerkingsproces 
van vlas. Onder leiding van een 
gids wordt u vervolgens rondgeleid 
langs de suiker- en vlasexpositie. 
We vervolgen de reis naar Hooger-
heide waar het diner wordt geser-
veerd. Na het diner brengt de bus 
ons naar de bosrijke omgeving van 
Etten Leur. Bij Asperge- en Wijn-

boerderij De Santspuy zullen wij 
een wandeling maken langs de 
aspergevelden en door de wijn-
gaard. De aspergeteler gaat vertel-
len over asperges en druiven. Tij-
dens de excursie ziet u het steken 
en sorteren van de asperges. Als 
afsluiting kunt u wijn en likeuren 
proeven met een ovenvers stok-
broodje belegd met dagverse asper-
gesalade. Na een dag met veel bele-

venissen en hopelijk een voldaan 
gevoel komen we terug om 19.30 
uur in Wassenaar. 
Deze dagtocht vol activiteiten kost 
€ 52. Graag opgeven tussen 18.00 en 
19.00 uur bij Elly Binnendijk onder 
opgave van de opstapplaats en 
eventuele dieetwensen via tel 
5146814 of via e-mail naar bramel@
scarlet.nl. Opstapplaatsen: Aldi 
08.30 uur, Albert Heijn 08.35 uur en 

Ter Weerlaan om 08.40 uur. Ver-
zoek het bedrag bij voorkeur na 
opgave over te maken op IBAN 
rekening: NL44INGB0003663694 
t.n.v. Reisfonds ANBO en KBO of 
anders in de brievenbus onder ver-
melding van naam en bedrag bij E. 
Kortekaas, Van Limburg Stirum-
straat 25. Namens de reiscommis-
sie, graag tot ziens! Elly Binnendijk


