
 



VOORWOORD 

Het is een goed gebruik ter gelegenheid van een 25 jarig jubileum de 
geschiedenis, in dit geval van een verzorgingshuis, op schrift te stellen. 
Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een (externe-)deskundi- 
ge. 

Voor het beschrijven van de geschiedenis van onze stichting 
konden wij echter een beroep doen op een van onze bewoners de 
heer Dr. P. Hoekstra. Zijn deskundigheid en geestelijke vitaliteit vindt 
u weerspiegeld in deze publikatie. 

Wij zijn de heer Hoekstra erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft 
gedaan om de geschiedenis van De Klinkenberg op deze wijze weer 
te geven. 

M.A.M. Haverkort 

Directeur 
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VOORGESCHIEDENIS VAN ”DE KLINKENBERG” 

"9 Mei 1969, Dr. H.J. van Eck, Gedeputeerde van Gelderland” staat 
er bij de ingang van ons huis. Als aanduiding van de datum van de 
eerste steenlegging. De officiële opening door burgemeester Slot 
geschiedde eerst op 20 november 1970, maar de geschiedenis van 
dit ”bejaardenverzorgingshuis” begint al heel veel eerder, om precies 
te zijn op 1 juni 1961. Toen schreef namelijk de voorzitter van de 
raadsfractie van de Partij van de Arbeid (zij was ook directrice van 
”De Born” in Bennekom) Neeltje Blaak, naar wie onze Neeltje 
Blaakzaal genoemd is, een brief aan een 16-tal dames en heren, 
inwoners van de gemeente Ede, met de uitnodiging voor het bijwo- 
nen van een vergadering op 9 juni ten Gemeentehuize om er over t 
spreken “op welke wijze de bouw van een algemeen bejaardenhuis” 
te realiseren is. 
“Immers: het zal u bekend zijn, dat onze gemeente bejaardenhuizen 
telt van Hervormde, Gereformeerde signatuur. Een zeer grote groep 
voelt zich hier echter niet op zijn plaats, omdat het geestelijk klimaat 
van genoemde huizen niet het hunne is. Wij menen dat er dringend 
behoefte is aan een huis, waar iedere bejaarde, ongeacht zijn geeste- 
lijke achtergrond, zich thuis kan voelen.” 
Dit is de eerste brief in de lijvige brieferdners die in de archiefkast, 
thans in de kelder, zorgvuldig bewaard worden. 

Wat dat betreft is er voor de geschiedschrijver een keurige grond- 
slag. Bij heel wat instellingen is dat vaak veel minder verzorgd of ont- 
breekt het archief geheel of zijn er grote lacunes. Het is trouwens 
opmerkelijk dat reeds in vroegere notulen van de inrichting van een 
goede archiefruimte gerept wordt, Bovendien heb ik het grote voor- 
recht dat er nog mensen zijn, die van toen” weten en daar goed over 
kunnen vertellen, in het bijzonder mevrouw Neeltje Blaak en de heer 
Jan Schoonhagen. Juist mensen, die in deze voorgeschie- denis en 
ook later nog ten bate van "De Klinkenberg” een belangrijke rol heb- 
ben gespeeld. En er zijn goed bijgehouden plakboeken (ook met 
foto’s). 

Op de genoemde bijeenkomst ten Gemeentehuize bleek er instem- 
ming te bestaan met het plan en zijn grondgedachte. En er kwam 
spoedig een voorlopig bestuur, dat overging tot het in het leven roe- 
pen (in 1964) van een stichting en wel "De Stichting Algemeen 
Bejaardencentrum te Ede” en het redigeren van statuten. In deze 
voortijd werd veelvuldig vergaderd in “Buitenzorg”, "De Witte Hinde”, 
het *N.PB-gebouw” of ten gemeentehuize. Het bestuur was samen- 
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gesteld uit vertegenwoordigers van politieke partijen als de PV.D.A., 
de V.V.D., instellingen als Humanitas, Nederlandse Protestantenbond 
(de heer Klok), afgevaardigden van de gemeente, het garnizoen 
(majoor Schoonhagen) en ook individuele leden. Later werd het ver- 
tegenwoordigend karakter in de samenstelling van het bestuur 
steeds meer losgelaten. De mensen die het bij uitstek deden, waren 
behalve de dames Blaak en Mes (helaas vroeg gestorven) vooral de 
heren J. Klok (jarenlang voorzitter) en Schoonhagen (die onder meer 
sterk in de bouw betrokken is geweest). Voor het secretariaat werd 
met succes Ir. W. Welling aangetrokken. Op de achtergrond waren 
figuren als Notaris Neervoort en Gedeputeerde dr. H. J. van Eck van 
belang. 

Vanaf het begin is er een intens contact geweest met een landelijk 
organisatie als het Nederlands Centrum voor de Huisvesting van 
Bejaarden (N.C.H.B.), later ook met de Algemene Vereniging voor 
Bejaardenzorg (A.V‚L.B.). En natuurlijk ook met de Gemeente: voor 
grondverlening, bouwvergunning en financiering (dat betrof een 7 
miljoen) en met de Provincie (in het bijzonder de Directie 
Volkshuisvesting). 

In verband met de bouwplannen oriënteerde men zich door bezoe- 
ken aan vergelijkbare instellingen in den lande. Voor de plaats van 
vestiging bleek er een voorkeur te bestaan voor het ons bekende ter- 
rein tussen de Eikenlaan, van Heutsz- en Artillerielaan, maar dat was 
van Defensie en de eerste reactie van die zijde was “dat het beoogde 
terrein gereserveerd moest blijven voor militaire bouw”. 

Met enig gelobby via de in het bestuur vertegenwoordigde V.V.D. 
bleek een weerbarstige, tegenstrevende kolonel plooibaar te krijgen. 
Wel moesten er schikkingen worden getroffen in verband met de 

_ loop van de doorgaande wegen en de afbraak van enige, voor militai- 
ren bestemde huizen. Er stond zelfs een noodkleuterschool op de 
plaats waar nu onze roemruchte keuken is! Hoewel het geen 
“Bronbeek” hoefde te worden, werd ook bedongen dat een tiental 
appartementen in het gebouw gereserveerd moest worden voor 
gepensioneerde bejaarde militairen en ook de gemeente moest voor 
vervangende woonruimte zorgen. 

De realisering van de plannen heeft ettelijke jaren in beslag genomen: 
het ontwerpplan kwam eerst eind 1966 gereed. De bouwcommissie 

werkte prettig samen met het architectenbureau van Nap en Van Ede 
te Arnhem, de bouw werd tenslotte gegund aan de Fa. Sanders. 
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Foto: Arie Nijhof, De Klinkenberg in aanbouw 

Eerst was men uitgegaan van “ten hoogste drie woonlagen”. Later 
werd tot hoogbouw besloten, zoals toen ook elders in Ede geschied- 
de (Veldhuizen). Het aantal te verwachten bewoners maakte dit 
noodzakelijk. De gemeente drong er op aan dat op deze zo gunstig 
gelegen plek een gebouw zou komen “met een representatief voor- 
komen”. 
De heren Klok en Schoonhagen gingen de buurt persoonlijk langs 
om te vragen of er ook bezwaren waren tegen hoogbouw, maar die 
bleken niet te bestaan. Er werd ook gedacht aan de bouw van apar- 
te flats, maar dit is tot nog toe nooit geschied (wel later in de Hoge 
Kraats). Van het geaccidenteerd karakter van het terrein werd gebruik 
gemaakt door de keuken en andere centra voor de verzorgende 
functie van de instelling in het souterrain te plaatsen; de ingang van 
het gebouw op hoogte werd blijkbaar niet als een bezwaar gezien. 
Een kamerbreedte van 3.50 mtr. werd aangehouden en een leefruim- 
te van 40 m° per bed. Er zouden logeerkamers komen, maar alleen 
voor noodgevallen. Een groot object werd de recreatiezaal, die de tij- 
delijk weinig meer gebruikte naam ”Schoonhagenzaal” kreeg. Anders 
dan nu het geval is, vond men het aantal tweepersoonskamers 

eigenlijk te laag genomen (op de bij de in gebruik neming opgemaak- 
te lijsten prijkten de namen van 70 echtparen tegenover 170 alleen- 
staanden).



Het jaar 1968 bracht eindelijk de beslissende voortgang. Op 19 mei 
kwam de bouwvergunning af. Op 2 augustus werd de eerste bouw- 
vergadering in de geplaatste directiekeet gehouden. Op 24 septem- 
ber van dat jaar vond de grondaankoop plaats door het reeds eerder 
vermelde Nederlandse Centrum voor Huisvesting van Bejaarden. Het 
stichtingsbestuur van “De Klinkenberg” werd huurder van wat wel 
“het vlaggeschip” van de N.C.H.B. genoemd ging worden. Het 
bouwrijp maken van het terrein kon dus beginnen en daarmee ook 
het door de fa. Van Ginkel uit Veenendaal door aanbesteding verkre- 
gen werk voor de tuinaanleg. De eerste steenlegging door de heer 
H.J. van Eck die de Provincie voor het plan had meegekregen, vond 
plaats op 9 mei 1969, de vlag kon gehesen worden in september van 
dat jaar. Zoals bij dergelijke werken vaak gebruikelijk, was de eerste 
oplevering op 2 september 1970, de tweede op 7 januari 1971. De 
officiële opening door Burgemeester Slot geschiedde op 20 novem- 
ber 1970. Toen was “De Klinkenberg” al geheel bevolkt. Inmers, met 
ingang van 1 januari van dat jaar was de eerste directeur benoemd, 
de heer S. Krol, die een dergelijke funktie in Purmerend had bekleed. 
Er was veel interesse voor die betrekking (N.B. 35 sollicitanten) en 
ook voor de personeelsbetrekkingen (toen al een 40-tal). Er zijn er 
nog vier van hen in dienst, de heren De Jong en Bos (keuken) en de 
heer Gerritsen en mevrouw Leyssen (administratie). Begin augustus 
kwamen de eerste bewoners met enig feestvertoon binnen. De echt- 
genote van direkteur Krol, die nog jaren daarna als gastvrouw op- 
trad, beschrijft in een vorig lustrumnummer van “De Klinkenberg- 
klanken”, hoe ze op die zondag 1 augustus nog voor het laatst in het 
dan nog lege gebouw ronddwaalde. Hierna werd, van boven af aan 
verdieping na verdieping gevuld met de nieuwe gasten, die allemaal 
persoonlijk waren bezocht. Er was nog geen indicatiecommissie. Op 
zichzelf een reuzekarwei. Een minimumleeftijd gold toen niet, of het 
moest die van 65 zijn, uitdrukkelijk werd gesteld dat het geen ver- 
pleeginrichting zou worden (al kwam er een ziekenboeg). De 
geschiedenis van de Klinkenberg als woongemeenschap nam een 
aanvang met bewoners uit zeer verschillend milieu, voorlopig met 23 
echtparen en 208 eenlingen. 

VIJF EN TWINTIG JAAR, TERUGBLIK 

Op 20 november 1970 vond dus de officiële opening van het geheel 
nieuwe gebouw plaats, waarvoor zo velen hun beste krachten had- 
den ingezet. Maar zoals reeds vermeld, had dat gebouw reeds leven 
gekregen in augustus en september van dat jaar met de intocht van 
de 260 bewoners, van wie 78 van buiten Ede. Dat betekende dus een 
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hartelijk welkom door het echtpaar Krol en de andere in dienst getre- 
den functionarissen, kamers verkennen en alles wat het gebouw 
meer bevatte, en verhuizen. Men was meest enthousiast over het 
gebodene en de prettige sfeer. Een rondleiding bleef in de eerste 
jaren tot het programma van de nieuw intredenden behoren. 

Natuurlijk waren er ook “kinderziekten”. Dat bleek, wat de gekochte 
materialen betreft, bij de oplevering. De laatste was op 7 januari 
1971. Een kleine bloemlezing. Op 8 december 19/70 constateert men, 
dat de melkkoelkasten niet werkten, dat de aankooktijd van alle grote 
kookketels veel te lang duurde, de kantelbare braadpannen vaak vol 
stonden met water. Elders is er ook wateroverlast. Over de ventilatie- 
mogelijkheden op de kamers wordt geklaagd. Bij de driedelige eten- 
schotels loopt soms de soep of de jus over het andere eten heen. De 
afsluiting van de brievenbussen is ook niet ideaal. Maar vele van die 
oneffenheden konden worden glad gestreken. Erger was dat voor de 
ziekenafdeling een te grote voorraad instrumenten en medica men- 
ten bleek te zijn ingeslagen, die maar met moeite weer aan de man 
konden worden gebracht. 

Het is ook geen kleinigheid om in zo’n groot bedrijf alles goed te ver- 
delen en te coördineren. Maar dit doel werd in de Klinkenberg betrek- 
kelijk vlot bereikt. De meeste mensen waren dan ook over de verzor- 
ging heel tevreden en men roemde de goede geest waarin alles zich 
afspeelde. Dat kundige mensen zich met de organisatie belastten, 
bewijst wel het feit dat sommige nu nog zeer gewaardeerde krachten 
zijn en dus nu ook hun 25-jarig jubileum vieren. (de heer D. Steeman 
van de Technische Dienst is nu enkele jaren gepensioneerd). 

De aantrekkelijkheid van het gebouw werd op verschillende wijzen 
versterkt. In de royale ingangshal (de “Jan Klokhal”) kwam bij de tele- 
fooncel een ouderwetse rode brievenbus te staan en verder prijkten 
hier een waterpartij en een aquarium. Wandkleden werden ontwor- 
pen door Joop Haffmans en vervaardigd door enkele vrijwilligsters 
onder leiding van mevrouw Klok; daar werden 58.500 knopen in ver- 
werkt! Schilderijen, voorstellende de “zeven werken van Barmhartig- 
heid” vonden een plaats in de gang naar de Ziekenboeg, in de wan- 
deling wel "De kromme Elleboogsteeg” geheten (er zijn er eigenlijk 
twee, parallel lopend en beide glooiend). De voorstellingen zijn 
gemaakt door de toenmalige bewoner, de heer A. Andrea, die ook 
veel poppen maakte. Zo werd veel fraais opgeleverd. Men sprak er 
wel van dat de Klinkenberg “klonk als een Klok”.



De grondslagen waren gelegd, zowel wat de inrichting van het 
gebouw betreft als de interne organisatie. Huishoudelijke afdeling, 
keuken, verzorgingsunits, schoonmaakdienst, technische dienst, 
administratie en boekhouding, receptie (centrum van informatie), (Dr. 
Kan en Dr. Leppink zijn bekende medische adviseurs geweest), 
handvaardigheid (aanvankelijk Corrie) ze gingen alle een eigen leven 
leiden. En overkoepelend het stich- tingsbestuur van de Stichting 
Algemeen Bejaardencentrum EDE (S.A.B.E.) en de directie, een tien- 
tal jaren in handen van S. Krol (1970-1979; afscheid in 1981) en een 
gelijk tijdperk daarna in die van de heer C.W.F van der Weyden 
(1979/1991). 

Langzaam maar zeker vond, tegemoetkomend aan de behoefte aan 
bijzondere voorzieningen, de uitbouw van deze grondorganisatie 
plaats. 
Een actieve bewoner van het eerste uur, die ook bijvoorbeeld 
muziekmiddagen organiseerde, de heer W. Reuhl (1976), moet ook 
de initiatiefnemer geweest zijn voor het instellen van een “huiscom- 
missie”, de voorganger van onze bewonerscommissie, die soms 
onderhevig was aan slapten en een enkele keer zelfs een crisis. Zo 
nu en dan vond een ”hearing” plaats, die toegankelijk was voor alle 
bewoners en soms was er zelfs een enquête. Sinds 1989 hebben 3 
bewoners recht op een plaats in het bestuur. 

Reeds vroeg kwam er een personeelsvereniging, zelfs voordat er een 
Ondernemingsraad moest worden ingesteld (1989). Het was de per- 
soneelsvereniging die de eigen mensen, maar vaak ook de bejaarde 
inwoners van de Klinkenberg, veel genoeglijke uren bereidde. In het 
bestuur van de stichting werden drie gede- 
legeerden van de bewonerscommissie en 
één namens de O.R. opgenomen. Reeds 
spoedig werd een redactie van het huisor- 
gaan “De Klinkenbergklanken” gevormd, 
waarin veel “mengelwerk” verscheen. Voor 
de naamgeving werden indertijd wel 58 
voorstellen ingediend. 

Voor de directeuren bood het blad de 
mogelijkheid niet alleen informatie te 
geven over de gebeurtenissen van de dag, 
maar ook hun persoonlijke visie. De heer 
Krol deed dit vaak zeer uitvoerig, vaderlijk- 
getuigend, de heer Van der Weyden op zijn   7



rustige, vriendelijk vertellende wijze. Nu geschiedt dat wat korter, 
meer informatief, onder het hoofd ”Van de directietafel”. In wat 
eens de bestuurskamer was op de derde verdieping werd na ver- 
loop van tijd de handvaardigheid (nu het rijk van Karin van Kampen- 
Steeman) geconcen- treerd. Daar in de buurt werden ook de biljart- 
kamer en de bibliotheek gevestigd en vond nadien ook de ouderen- 
gymnastiek plaats. Tevens het schaken en de koorzang in de 
Neeltje Blaakzaal. 

Behalve voor het elke dag koffie- en theedrinken bood de grote zaal 
(Schoonhagenzaal) goede mogelijkheden voor voorstellingen en uit- 
voeringen. Talrijke plaatselijke en niet-plaatselijke groeperingen 
leverden hun bijdragen op vocaal of instrumentaal gebied of op dat 
van dans en toneel. Op bepaalde dagen zorgden schoolkinderen 
voor zinvolle jeugdige afwisseling. 

De “Aula” werd onder meer als mortuarium gebruikt en zelfs als 
stemlokaal en kreeg pas onlangs de naam “Sipke Krolzaal”. Op 
woensdagmiddag zijn daar kerkdiensten. Vele sprekers vertelden, al 
dan niet met dia's toegelicht, van hun reis- of levenservaringen. Vijf 
jaar lang bestond een eigen zangkoor dat in Beekbergen zelfs een 
eerste prijs veroverde, en dat in de 80'er jaren en later in die van’90 
herleefde. Reeds vroeg vond een bustocht plaats; in “7/4 nam men 
zelfs deel aan een bootreis die de 250 passagiers van Harderwijk 
naar Volendam voerde. De laatste jaren zijn de voorjaars- en herfst- 
reizen traditioneel geworden met voor gehandicapten aangepast ver- 
voersmateriaal. In eigen huis kwamen er exposities, onder meer van 
werken van ouderen en bijvoorbeeld van *Krek”. En de produkten 
van eigen handvaardigheid vonden, alleen al vanwege de lage prij- 
zen, nu en dan gretig aftrek. 

Ondanks de nabijheid van de “Reehorst” vond er nauwelijks geza- 
menlijk bezoek aan toneel- of muziekuitvoeringen plaats. Binnens- 
huis kwam men echter, vooral in het populaire genre, ruimschoots 
aan zijn trekken. In vroeger tijd werd er ook van een leeszaaltje 
gebruik gemaakt. De jaarlijkse bazar is ook verleden tijd geworden. 
Manifestaties als de pasar malan werden in de huidige tijd een groot 
succes evenals de ”dolle dinsdagen” (een wonderlijke naam). 

De contacten met de buitenwereld werden steeds veelvuldiger. In de 
dokterskamer kon de eigen huisarts zijn patiënten ontvangen als hij 
niet naar de kamer ontboden werd. Naast het winkeltje dat het hoofd 
van de huishouding en verzorging, mevrouw Ernens, tot 1981 
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beheerde en dat nog lang haar naam droeg, kwam er de toko van de 
U.V.V. en verkoop van bloemen, fruit en levensmiddelen in de hal. 
Daar zijn zo nu en dan alle mogelijke zaken te krijgen als kleding (al 
dan niet gecombineerd met een modeshow), schoenen, gehoorap- 
paraten, enz. En bijvoorbeeld produkten uit de derde Wereld. In de 
toren doen dames- en herenkapper op bepaalde tijden hun werk. En 
reeds vroeg ging de fysiotherapeut over eigen ruimte en materiaal 
beschikken. 

Vooral in de beginperiode was de onderlinge band sterk! 
Voor de gezelligheid waren er ook de ingerichte zitjes in de nissen op 
de gang (waar vroeger zelfs koffie werd geschonken) en ook de bal- 
kons rondom de Schoonhagenzaal; beide worden de laatste tijd niet 
meer of nauwelijks nog gebruikt. Mevrouw Krol die de eerste jaren 
met veel elan als gastvrouw was opgetreden, werd in 1975 opge- 
volgd door mevrouw T. Torringa, die dit werk ook op uitstekende 
wijze deed; mevrouw Polee-Slijkhuis werd in 1993 haar opvolgster. 
Vooral in de eerste periode werd er veel aandacht voor vereenzaam- 
den gevraagd en een beroep gedaan op onderling hulpbetoon. 
Maar de veroudering van de bevolking liet de Klinkenberg niet onbe- 
roerd. De gemiddelde leeftijd schoof op naar 81 in 1980 (in 1990: 85). 
Men wilde zo lang mogelijk in het huis blijven, waar het de meeste 
mensen goed beviel, terwijl men aan de andere kant persé geen ver- 
pleeginrichting wilde worden. In de vroege periode was er onder de 
inwonenden ook betrekkelijk weinig verloop. Maar er kwamen minder 
“zelfverzorgers” en er deden zich gevallen voor, waarbij handhaving 
feitelijk onmogelijk was. In 1984 stelde men vast dat 35 bewoners 
eigenlijk in een verpleeginrichting thuis hoorden. De roep om meer 
capaciteit daarvoor in de gemeente Ede klinkt dan ook voortdurend 
in de bestuursnotulen door. De ziekenboeg was voor dit doel vol- 
strekt onbruikbaar en werd tenslotte opgeheven; verzorging op de 
kamers werd het parool. 

Voor een jongere categorie van ouderen was reeds vrij spoedig een 
uitbreiding tot stand gekomen in de vorm van de flat aan de 
Weerdestein, die vooral onder de naam “De Hoge Kraats” bekend 

werd (1975). De reeds genoemde N.C.H.B. fungeerde wederom als 
eigenaar, terwijl de opgerichte stichting huurder was en de exploita- 
tie in handen van ”De Klinkenberg” kwam. Deze had ook het initiatief 
genomen en was bij de uitvoering betrokken (in het bijzonder de heer 
J.H. Schoonhagen). De flat was bedoeld voor oudere echtparen, die 
hier in een niet al te hoge prijsklasse een appartement konden huren, 
terwijl zij zich in hoofdzaak zelf konden verzorgen. 
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De capaciteit van de keuken, die door de tijden heen een voortreffelij- 
ke naam heeft behouden, maakte het mogelijk dat ”De Klinkenberg” 
ook maaltijden voor ouderen buiten het eigen huis ging verzorgen. In 
1974 waren dit er al vijfduizend. ”Tafeltjedekje” was eigenlijk een ini- 
tiatief van de U.V.V., maar werd overgenomen door de reeds in 1968 
opgerichte Stichting Welzijn Ouderen, die echter eerst sinds 1981 
grotere zeggenschap kreeg. Na 17 jaar trouwe dienstverlening op dit 
gebied ontstond in 1989 helaas een conflict, o.a. over de kwestie of 
het al dan niet een complete maaltijd moest zijn. Zo werd deze dienst 
stopgezet, mede omdat andere belangstellenden, die vonden dat het 
best zonder soep kon, zich meldden. Toch bood de keuken graag, zo 
nodig, elders hulp. Tot de initiatieven van de jongste tijd hoorde de 
instelling van een open eettafel, waardoor een verzorgingshuis als de 
Klinkenberg de rol van een buurthuis voor ouderen ging vervullen. 
Ook bij plaatselijke manifestaties werd ons gebouw een middelpunt. 
De avondvierdaagse startte of eindigde hier wel. Zonder te concurre- 
ren met de Reehorst werd de Schoonhagenzaal een centrale plaats 
voor bijeenkomsten en besprekingen, vooral op het gebied van de 
ouderenzorg. Zo nu en dan vinden hier zelfs examens plaats! 
Ook in andere opzichten ging “De Klinkenberg” een centrumfunktie 
vervullen. Reeds in 1974 kreeg de Edese Radio Omroep voor zieken 
(de EROM) hier zijn onderkomen; daarvoor was het Julianaziekenhuis 
de enige afnemer van de programma's. In de loop van de tijd werd de 
studio sterk verbeterd. Voor moderne communicatie trok het dak op 
ons zo hoog oprijzend gebouw, bijzondere belangstelling van 
belangrijke belanghebbenden. Behalve de Locale Omroep Ede 
gebruikten de ANWB-Wegenwacht, de Nederlandse Spoorwegen en 
de P.T.T. onze hoge ruimte voor relaisdoeleinden. De autotelefoon, de 
semafoon (’piepers”), hebben in deze regio profijt van de 
Klinkenberg. De aanleg van de zogenaamde Klinkenbergroute bracht 
veel doorgaand verkeer aan de voorzijde (en dus enige geluidshinder) 
en bemoeilijkte aanvankelijk door het ontbreken van goede beweg- 
wijzering de toegang tot ons gebouw. Er kwam vlak bij de ingang 
een bushalte; ook de Servicebus en “Paraat” gingen diensten bewij- 
zen. 

Inwendig vonden eveneens technische verbeteringen plaats. Een 
tapijtreinigingsmachine, een betere brandbeveiliging op kamers en 
gangen via rookmelders, een derde lift (1985), radiodistributie en 
kabel-TV, een goed werkende intercom, uitstekende geluidsverster- 
kers, filmprojector en wat niet al meer, brachten modern comfort. 
Garageboxen waren al eerder aanwezig, maar ze worden nauwelijks 
meer door de steeds ouder of armer(?) wordende bewoners gebruikt. 
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DE LAATSTE TĲD - VOORUITZICHT 

"De Klinkenberg” is in een indertijd financieel gunstige tijd ontstaan. 
De eerste gevolgen van de oorlog waren langzamerhand overwon- 
nen. Voor de woningnood onder de jongeren was de oprichting van 
speciale inrichtingen voor ouderen gunstig. Er was behoefte aan. In 
deze omgeving zijn bijv. Berinchem te Bennekom, de Honskamp te 
Lunteren, de ”Gelderhorst” in Veldhuizen ontstaan. Faciliteiten voor 
de bouw en de verdere bekostiging werden verleend. Met behulp van 
de Noodwet-Drees, de A.O.W. en de Bijstandswet (1965) en die op 
de Bejaardenoorden konden velen zich een verhuizing naar een ver- 
zorgingstehuis veroorloven. Dat alles werd later moeilijker, toen de 
recessie kwam en de prijzen voor de inkoop elk jaar weer stegen (van 
f 1120,- per maand tot f 1419,- in 1977 en f 2737,- in 1995). 

Bovendien maakte de omstandigheid dat de bevolking door betere 
levensvoorwaarden steeds ouder werd, deze tak van het maatschap- 
pelijke werk steeds kostbaarder; er kwam een steeds grotere verzor- 
gingsbehoefte. De salariëring van het personeel was feitelijk de 
grootste post op de jaarlijkse begroting, het aantal mensen dat hier in 
dienst was, steeg nog -afgezien van de vele vrijwilligers- tot boven de 
100. (in 1989 was er 1 personeelslid op 2,75 bewoners; vier op de 11) 
Bezuinigen werd het parool. Dit betrof niet alleen energieverbruik, 
maar ook bijvoorbeeld verkorting van de schoonmaaktijd, een 
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gevoelige zaak voor bewoners én huishoudelijke hulpen. Men moest 
overgaan tot een krappere financiering. Hoewel hier een stabiel 
beleid werd gevoerd, was het oppassen geblazen. De banden wer- 
den van de zijde van de overheid strakker aangehaald en daar was 
men steeds meer afhankelijk van geworden. De wet op de bejaar- 
denoorden, die al van 1963 dateert, was vooral nog op kwaliteits- 
beheersing gericht geweest, maar deze werd in de tachtiger jaren 
verscherpt en werd een wapen in de handen van de overheid om de 
capaciteit van deze instellingen te beheersen. Zij werd in 1985 ach- 
terhaald door de Welzijnswet. Een insnijding in het plaatselijke 
gebeuren was vooral de instelling van de gemeentelijke indicatie- 
commissie. Daarvoor hadden we via de opnemingsadviescommissie 
een eigen toelatingsbeleid kunnen voeren. Voortaan was men aan de 
beslissingen van de indicatiecommissie gebonden en -dat was een 
grote grief- de bejaardenhuizen hadden op de samenstelling van 
deze commissie niet de minste invloed. De minimumleeftijd voor toe- 
lating ging in de richting van 75 jaar. Een sterk achteruitgaande mobi- 
liteit van de bewoners was het gevolg. Dus steeds meer binnenzit- 
tenden. Het werd steeds moeilijker om de inwoners naar buiten of tot 
activiteiten te lokken.Zowel van de zijde van de overheid als door de 
positie van de ouder wordende mens in het geheel van de bevolking 
werd de trend begunstigd dat deze meer in zijn/haar eigen omgeving 
moet blijven en dat bijzondere ouderdomsvoorzieningen, dus dáár, in 

die eigen omgeving, moesten worden aangebracht. Als remedie in 
grotere agglomeraties werden woonzorgcomplexen (wozoco’s) aan- 
geraden. Er ontstond de suggestie dat bejaardenhuizen van ons 
soort uit de tijd waren. Men begreep wel dat verblijf van opa en oma 
in het jonge gezin niet altijd meer kon of wenselijk was, maar in ieder 
geval was een meer individuele benadering noodzakelijk. 

Het is echter de vraag of deze opvatting niet iets van de “waan van de 
dag” in zich heeft. Het leidt in ieder geval tot een nauwelijks te overziene 
versnippering van krachten, die in een inrichting als ”De Klinkenberg” 
juist zo goed gebundeld zijn. Concentratie van zorg is ruimtelijk veel 
meer efficiënt en dat kan dan best ook ”zorg op maat” zijn. 

In ieder geval zijn wij op het einde van deze 25 jaar in een meer kwes- 
tieuze en ook meer gecompliceerde situatie beland en dat in ver- 
schillende opzichten. Door de leeftijd en de samenstelling van de 
bewoners is het moeilijk om een democratisering van de bewoners 
door te voeren ondanks de prachtige reglementen en bepalingen van 
de bewonerscommissie. Er zijn gelukkig vele contacten met de ver- 
wante buitenwereld, maar men raakt er soms ook zowat verstrikt in. 
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Ik geef alleen maar een bloemlezing van afkortingen. U mag raden 
wat ze betekenen en voorstellen. Sommige, maar niet alle zijn in deze 
bijdrage al genoemd. N.C.H.B., A.V.LB., A.O.W., S.W.O., L.O.B.B., 
W.B.O., VN.B., C.O0.S.B.-O., ANBO, AWBZ, VWS, LSB, 
WVC. S.LS:0.-B., CMO. SABE., K.L.O.Z. 

Juist in het vorige jaar is de bezetting van "De Klinkenberg” een pro- 
bleem geworden. De wet op de bejaardenzorg heeft, zoals bekend, 
grote macht aan de provincie gegeven. De begroting moet jaarlijks 
worden goedgekeurd, er is budgetfinanciering. Bij de laatste regeling 
wordt het aantal verzorgingsplaatsen per gemeente vastgesteld. Dit 
heeft geleid tot de afkondiging dat "De Klinkenberg” 42 verzorgings- 
plaatsen moet inleveren. En dat terwijl er voor kort, bij handhaving 
van het tegenwoordige quotum, nog altijd aanmeldingen waren. Van 
leegstand was hier feitelijk nooit sprake, terwijl ook aan de verplich- 
ting tot tijdelijke opvang, volgens de bepalingen van Stichting Welzijn 
Ouderen en door deze gecoördineerd, altijd goed was voldaan. Maar 
de indicatiecommissie hanteerde steeds strengere normen, het aan- 
tal geïndiceerden liep terug van 40 naar 5. En inderdaad kwamen ook 
hier kamers leeg te staan. Meer dan ooit in het 25 jarig bestaan van 
de Klinkenberg is de koersbepeling van eminent belang geworden en 
dat is een van de belangrijke taken van de nieuwe directeur. 
Een grote onderneming als “De Klinkenberg” heeft gelukkig een 
groot vermogen tot weerstand. Er is steeds een zeer stabiel finan- 
cieel beleid gevoerd. Daardoor konden in deze jaren moderniserin- 
gen zonder pijn worden doorgevoerd, die voor het aanzien van de 
instelling van groot belang zijn. 
Het waren soms grote karweien 
zoals de renovatie van de keu- 
ken, die altijd vanwege zijn pro- 
duktie een voortreffelijke naam 
heeft gehad, de verlevendiging 
van de voorgevel door het toe- 
passen van andere verfkleuren, 
de nieuwe begrinting van de 
platte daken, de aanleg van de 
hertenkamp en de andere aan- 
leg van de tuin, de fraaie, voor 
de gebruikers opbeurende 
inrichting van de ruimte bene- 
den voor de groepsverzor- 
gingsprojecten, de vernieuwing 
van de Schoonhagenzaal en de  



hal, de plaatsing aldaar van nieuw meubilair, ook op het binnenbal- 
kon en natuurlijk al veel eerder de belangrijke prettige aanwinst van 
de Neeltje Blaakzaal. Maar ook kleinere ingrepen zoals het aanbren- 
gen van automatische deuren en de nieuwe kleurrijke inrichting van 
de badkamers. Dit alles heeft zich in hoofdzaak afgespeeld tijdens 
het korte directoraat van de ambitieuze heer D.T. van Ham. Tijdens 
het bewind van de heer Haverkort (in 1993 aangetreden) werd de 
oude aula heropend en verkreeg deze ruimte de naam ”Sipke 
Krolzaal”. De stichtersnamen voor de andere ruimten werden in ere 
hersteld. 
Aan het pakket van voorzieningen dient die van ”Verpleeginrichting 
voor ouderen” te worden toegevoegd. De Klinkenberg moet een 
inrichting blijven, waar ook nog betrekkelijk gezonde ouderen een 
prettig onderkomen vinden. Samenwerking met andere bejaarden- 
huizen in de regio en misschien wel een fusie hier en daar is een 
groot goed, maar het karakter van een algemeen ingesteld huis dient 
voorop te staan. Vanaf het begin heeft men ”een beleid dat openstaat 
voor alle stromingen” voorgestaan. Alle gezindten zijn welkom en 
worden, mits zij verdraagzaam zijn, gerespecteerd. Er zijn, gezien de 
sterke christelijke inslag bij de inwoners van Ede en omstreken, veel 
mensen bij ons van deze signatuur, met toch nog vaak zeer verschil- 
lende opvattingen. Ze voelen zich hier blijkbaar thuis. Binnen de 
muren is er ook geregeld gelegenheid tot kerkgang. Juist in een tijd 
waarin de grenzen vervagen, de ontkerkelijking toeneemt, zuilen in 
de oude zin van het woord verslijten of afbrokkelen, kan een instelling 
als “De Klinkenberg” met zijn ruime opvattingen van grote betekenis 
zijn. Het geïntegreerde aanbod van diensten, de solide financiële 
grondslag, de duidelijk zichtbare vernieuwing en verfraaiing in uiter- 
lijk, het rijk geschakeerde programma van vrije tijdsbesteding bieden, 
lijkt ons, de beste waarborg voor een goede, zinvolle toekomst in een 
blijvende goede geest! 
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VERKLARING AFKORTINGEN 

N.C.H.B. - Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden 

AVB. - Algemene Vereniging van Instellingen voor 
Bejaardenzorg 

A.O.W. - Algemene OuderdomsWet 

S.W.O. - Stichting Welzijn Ouderen 

L.0.B.B. - Landelijk Overleg Bewonerscommissies 
Bejaardentehuizen 

W.B.O. - Wet op de BejaardenOorden 

V‚N.B. - Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden 

C.0.S.B.O. - Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van 
Ouderen 

A.N.B.O. - Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 

A.W.B.Z. - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

vws. - (ministerie van ) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

L.S.B. - Landelijk Samenwerkingsverband Bejaardenoorden 

WVC. - (ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

SLS.B. - Stichting Landelijke Samenwerking Bejaardenzorg 

CVO. - Centrum Verouderings-Onderzoek 

SABE. - Stichting Algemeen Bejaardencentrum Ede 

K.L.O.Z. - Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van 
Ziektekostenverzekeraars 
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CURRICULUM VITAE 
Geboren in 1911. Jeugd doorgebracht in de 
gemeente Bloemendaal. 
Opleiding: Gymnasium van het Kennemer 
Lyceum, studeerde Nederlands en 
Geschiedenis aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam. Hij promoveer- 
de in 1947 op het onderwerp ”Bloemendaal, 
proeve ener streekgeschiedenis”. 

  

Voor Wereldoorlog Il tijdelijke betrekkingen als leraar, o.a. in Davos 
(Zw.). Van 1941 - 1951 verbonden aan het Stedelijk Gymnasium te 
Middelburg; sinds 1951 aan de Werkplaats Kindergemeenschap te 
Bilthoven. Ook leraar Nederlands aan de Handelsavondschool te 
Amersfoort. In die periode slechts enkele publikaties in wetenschap- 
pelijke uitgaven: “De internationale sociaal- democratie en het uitbre- 
ken van de wereldoorlog (I)”, “Vloeden over de lage landen” (n.a.v. de 
watersnoodramp van 1953), en "De laatste tien liberale jaren in het 
Noorden” (1891-1901). Interesse voor pacifistische problemen zoals 
geweldloze weerbaarheid. 

Na 1970 gevestigd te Lunteren, waar hij mede-oprichter en voorzitter 
was van ”Oud-Lunteren”, voorzitter van de Culturele Kring en enkele 
jaren secretaris van de Dorpsraad. Telkens reisleider; lid van de 
gemeentelijke monumenten-commissie. Zijn pensioenjaren gebruikte 
hij onder andere voor het schrijven van tientallen artikelen in het 
“Lunters Nieuwsblad” over de plaatselijke geschiedenis. 
Archiefstudie leidde tot de publikatie van twee studies in de 
”Schaffelaarreeks” (”Uit het Verleden van Lunteren”, 1982 en 
“Lunteren, een historische studie”, 1989). Hij schreef de tekst bij de 
her-uitgave van de Atlas Gelderland: Kadastrale Gemeente Lunteren 
van 1832 (1987). Medewerking aan “Oud Lunteren in de klas” 
De laatste Lunterse activiteit was de inrichting (met de heer Bolwerk) 
van de Lunterse Oudheidkamer. 

Na verhuizing naar "De Klinkenberg” deelneming in de Commissie 
van ”Oud Ede” over de geschiedenis van Ede in deze eeuw (speciale 
studie: "De Bejaardenzorg in Ede”) en strijd voor het behoud van 
landschappelijke waarden in de omgeving van Doesburg. Over ver- 
schillende onderwerpen schriftelijke bijdragen, onder meer in de 
“Klinkenbergklanken”. 
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