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Het is donderdagmiddag één uur. in de Herber-
gier, een zorghuis in arnhem, is de lunch net begonnen. een 
vrijwilliger helpt een bewoner aanschuiven voor een boter-
ham, de stagiaire maakt een kopje thee in de open keuken, 
twee medewerkers zitten aan tafel, in gesprek verwikkeld met 
twee bewoners. in de hoek staat een hondenmand en daarin 
ligt Kees, de oude Labrador die er sinds kort een zes weken 
oud broertje bij heeft, gijs. 
niet alle vijftien bewoners van de Herbergier zitten aan tafel: 
een paar zijn nog op hun kamer, buiten in de tuin zit nog 
iemand in het zonnetje naar de kippen te kijken en een en-
kele bewoner loopt nog ergens rond of moet nog komen. 
“echt vaste tijden zijn er ook niet”, vertelt adriaan Koenen 
(57), die samen met zijn vrouw gherina van de Vuurst (47) 

eigenaar is van de Herbergier. “ook hoe laat we ontbijten en 
hoe laat we aan tafel gaan voor het avondeten wil per dag nog 
wel eens verschillen. Want dat is helemaal afhankelijk van het 
ritme van de bewoners.”

EEn huis om in tE wonEn
dat je in een verpleeghuis voor mensen met een vorm van 
dementie op bezoek bent, is niet het eerste dat in je opkomt 
als je bij de Herbergier binnenstapt. Het eerste dat opvalt: de 
rust.  iedere medewerker, vrijwilliger en stagiaire zou net zo 
goed een zoon of dochter kunnen zijn die met alle tijd en 
aandacht van de wereld een middag bij vader of moeder op 
visite is. ook de huiselijke sfeer is bijzonder. de gezamen-
lijke woonruimte beneden is één grote, open ruimte van 

eetkamer, woonkamer en keuken – gezellig en warm inge-
richt, met foto’s en kunst van bewoners aan de muur, een 
boekenkast, een piano en stevige houten tafels met comfor-
tabele stoelen eromheen. Het kookeiland van de open keuken 
is het absolute middelpunt. de bruine bonen voor de chili con 
carne voor vanavond staan al klaar. 
Vanavond kookt adriaan Koenen, die zichzelf niet omschrijft 
als ‘eigenaar’ van de Herbergier:  “gherina en ik zijn de gast-
vrouw en gastheer, die samen met de medewerkers de gasten 
de ruimte bieden om zoveel mogelijk hun eigen manier van 
leven voort te zetten.” gherina van de Vuurst vult aan: “omdat 
we een woning in hetzelfde pand hebben, zijn wij bovendien 
huisgenoten van de bewoners.”

VrijhEid, blijhEid
gasten, gastheer en gastvrouw, huisgenoten: alleen al aan de 
terminologie merk je dat het er bij de Herbergier net even 
anders aan toe gaat. anders dan op de gesloten afdelingen waar 
mensen met dementie al snel terechtkomen, krijgen de gasten 
van de Herbergier geen dwangmiddelen toegestopt en geen 
medicijnen om rustig te worden. aan dichte deuren wordt 
niet gedaan: “mensen met dementie zijn heel gevoelig. Het is 
vooral belangrijk dat je begrip toont en ze de ruimte geeft. 
deuren op slot doen uit angst dat ze weglopen, werkt alleen 
maar averechts. Zodra men het gevoel heeft opgesloten te 
zitten, wil men juist weg. Het komt hier dan ook bijna nooit 
voor dat iemand wegloopt:  gasten voelen zich blijkbaar veilig. 
dat gevoel blijft goed hangen.”
Voor Kitty de rooij (81) is dat heel herkenbaar: “ik ben een 
oorlogsproduct. als ze me opsluiten, ben ik weg.” de oud-
verpleegkundige uit amsterdam woont nu bijna anderhalf jaar 
in de Herbergier en heeft het erg naar haar zin. Ze wijst naar 
haar ruime kamer: “moet je kijken wat voor een zaal dit is.” 
een knikje naar het kleine zwarte hondje aan haar voeten: “en 
dat ik Binkie meenam was geen enkel probleem. Het perso-
neel hier laat me vrij in wat ik wel en niet wil. dus als mijn 
vriendinnen komen logeren, is dat prima.”
Koenen: “aan bezoekuren wordt niet gedaan. onze gasten 
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De bewoners heten gasten en de eigenaren van de Herbergier zijn dan ook 
gastheer en gastvrouw. De zorg voor de demente bewoners wordt hier met 

liefde gegeven. Huisdieren? geen bezwaar!

Leuk, open en met het hart op de tong. Dát zijn de 
drie belangrijkste kenmerken van de bewoners van de 
Leeuwenhoek, het Humanitas-verzorgingshuis dat in 1979 
zijn deuren opende aan de Rotterdamse West-Kruiskade, 
midden in de wijk het Oude Westen. Het merendeel van de 
honderd bewoners is afkomstig uit de buurt. En dat is geen 
toeval:  “De mensen die in deze wijk wonen, willen graag 
oud worden op hun eigen vertrouwde plekje”, vertelt 
directeur Jan van den Berg, zelf ook geboren en getogen 
in Rotterdam, en al meer dan dertien jaar werkzaam bij de 
Leeuwenhoek. “De meeste bewoners hebben geen gemak-
kelijk leven gehad, veel financiële en sociale problemen 
gekend. Wij willen hen nog een paar goede jaren bieden 
en in deze wijk weten ze precies waar ze hun familieleden 
en vrienden kunnen vinden, waar ze hun brood of gehakt-
bal kunnen halen, waar ze een filmpje kunnen pakken 
en waar ze naar de kerk kunnen gaan.” Andersom werkt 
die ‘wijkgerichte aanpak’ ook: “Het merendeel van onze 
vrijwilligers komt ook uit het Oude Westen en alle buurtbe-
woners kunnen hier zo binnenlopen en worden betrokken 
bij allerlei activiteiten.” 
En van die activiteiten is in de Leeuwenhoek werk ge-
maakt. Zo is er een kunstatelier, een gedichtentafel, bingo, 
bewegen en dansen voor ouderen. Er worden leesavon-
den georganiseerd en avondjes uit. Ook aan borrels en 
feestdagen wordt de nodige aandacht besteed. Om dat 
alles financieel voor elkaar te krijgen, is Van den Berg 
een actief fondsenzoeker: “We krijgen een deel van de 
gemeente en een deel van het Oranje Fonds. De grootste 
kostenpost is het personeel, dus maken we veel gebruik 
van vrijwilligers: 60 op de 110 medewerkers. Trouwens, geld-
gebrek mag nooit een excuus zijn om niets voor bewoners 
te organiseren. Het hoeft niet altijd duur te zijn. En het al-
lerbelangrijkst is de keuze die je als instelling maakt: geven 
we ons geld uit aan management of aan de zorg zelf.” 

in de Herbergier is het
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dE lEEuwEnhoEk: 
mídden in de wijk

Wat onmiddellijk opvalt is de huiselijke sfeer in de Herbergier. De gezamenlijke woonruimte is gezellig en warm ingericht.
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staan centraal, dus ook in de manier waarop ze hun woning 
willen inrichten en in wat voor zorg ze willen zijn ze vrij.  
en zíj bepalen wie wanneer bij hen op bezoek komt of blijft 
logeren.”

knuffElEn mág
Koenen, die dertig jaar ervaring heeft in de zorg, merkte bij 
de opening van de Herbergier dat hij de ‘logica van de zorg’ 
snel moest afleren: “Het snel handelen, het niet overleggen 
met familie, alles op tijd af hebben, taakgericht denken... ik 
kon er hier niks mee. Hier leef je echt met elkaar.” Professio-
nele afstand is in dit zorghuis dus geen vereiste, integendeel: 
“nieuwe medewerkers zien we het liefst meteen deel uitma-
ken van de groep. Het knuffelgehalte is hier heel hoog.” 
de Herbergier begon drie jaar geleden als eerste zorghuis van 
wat een landelijk netwerk van vijftig vestigingen moet wor-
den. dat alles onder de vleugels van franchise-organisatie ‘de 
drie notenboomen’, die mensen met geheugenproblemen 
kleinschalig wonen wil aanbieden. die manier van wonen 
kost de bewoners wel wat: huurprijzen in de Herbergier lig-
gen tussen de 650 en 1270 euro per maand, naast het persoons-
gebonden budget dat wordt ingezet om zorg in te kopen. om 
het toch ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar te hou-
den, zijn er in iedere vestiging minstens drie kamers voor 
mensen met alleen aoW.
marie-Hélène van gestel (45), een van de 27 medewerkers 
van de Herbergier, was erbij vanaf het eerste uur. Ze kan zich 
nu niet meer voorstellen om op een andere plek te werken: 
“ik wist niet dat ik zoveel had met demente mensen. ik vind 
het fantastisch dat ik ze mag helpen in al hun kwetsbaarheid. 
ik heb mijn hartsbaan gevonden.” Ze had in het verleden 
gezien hoe het ook kon: ”de moeder van mijn vriend kwam 
in een verpleeghuis terecht. daar had het personeel het altijd 
te druk voor een praatje met de bewoners. sterker nog, daar 
moesten bewoners wachten tot ze aan de beurt waren om te 
plassen.” Van gestel is samen met haar vriend van plan om eind 
volgend jaar een volgende Herbergier in tilburg te openen. 
Ze ziet er nu al tegenop om hier afscheid te nemen: ”Het zijn 
toch een beetje mijn oma’s en opa’s geworden. maar hopelijk 
creëren we in tilburg een nieuwe familie.” ▪

Een zorghuis voor kunstenaars, schrijvers en musici met 
bewoners als John Kraaijkamp,  Eva Besnyö en Paul Biegel. 
Niet vreemd dus dat het Rosa Spier Huis in Laren sinds 
de opening in 1969 al meerdere malen de krant haalde. 
Het laatste nieuws over het bijzondere zorgcentrum ging 
over een op handen zijnde nieuwbouw. Of liever gezegd, 
over het protest daartegen van de bewoners. “Een paar 
bewoners willen inderdaad het huidige gebouw behou-
den”, zegt directeur Betty Wassenaar. “Heel begrijpelijk en 
het protest was ook heel kenmerkend voor het Rosa Spier 
Huis: onze bewoners vinden allemaal wat, ze hebben een 
uitgesproken mening over dingen. Dat is ook onze kracht. 
Dat deze mensen ergens voor staan.”  
Het uitgangspunt in het Rosa Spier Huis is de bewoner zelf. 
“Een nieuwe bewoner vertellen we altijd: geef maar aan 
wat uw ritme is, dan passen wij ons waar mogelijk aan. 
Aan bezoekuren wordt uiteraard niet gedaan, iedereen 
mag komen en gaan wanneer hij wil.” Wassenaar kan zich 
dan ook wel iets voorstellen bij de kritiek die sommige 
zorginstellingen krijgen: “Het idee is er vaak: wij hebben 
onze organisatie en daar moeten de bewoners inpassen. 
Maar de organisatie moet niet het middelpunt zijn van het 
denken, de bewoner moet dat zijn. Onze bewoners geven 
duidelijk aan welke zorg ze wensen en daar houden wij 
dan rekening mee.” 
Betty Wassenaar is vooral trots op het hoge niveau van de 
voorstellingen die al sinds de oprichting in het Rosa Spier 
Huis plaatsvinden. In de concertzaal spelen vaak internati-
onaal vermaarde muziekgezelschappen die in Nederland 
ook zalen als het Amsterdamse Concertgebouw aandoen. 
Met theater wordt eveneens uitgepakt. Seth Gaaikema, 
Anne Wil Blankers, Paul van Vliet, ze zijn er allemaal 
geweest. Veel van die voorstellingen worden ook door 
inwoners van Laren bezocht. “Die band met de omgeving 
is voor ons heel belangrijk. Als je 90 jaar bent, ben je niet 
meer zo mobiel. Dit zijn de momenten waarop contacten 
weer aangehaald kunnen worden.”
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hEt rosa spiEr huis: 

bewoners als uitgangspunt

Honden en katten zijn in de Herbergier welkom. De bewoners worden als gasten gezien en dus ook als gasten behandeld.


