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Door zijn ziekte van
Parkinson en een berg
schulden is de wereld
van Peter van Beek erg
klein geworden. In het
verzorgingstehuis waar
hij woont, heeft hij
geen kast. Kosten:
500 euro.

tekst Bien Borren, foto’s Eva Plevier
p de vraag wat Peter van
Beek (61) het meest mist,
antwoordt hij zonder nadenken: “Mijn vrijheid.”
Dan blijft het stil. Van
Beek zit in zijn rolstoel.
Zijn benen bewegen onophoudelijk, de handen
liggen zelden stil in zijn
schoot. De ziekte van
Parkinson openbaarde zich rond zijn vijftigste,
de afgelopen vijf jaar is zijn fysieke gesteldheid
hard achteruit gegaan.
“Lopen gaat eigenlijk niet meer, en praten valt
me zwaar.” Zijn stem is zacht en woorden worden met grote zorgvuldigheid uitgesproken.
Het gebeurt met regelmaat dat het laatste deel
van een zin in zijn mond achterblijft. Zijn spieren zijn te zwak om zijn stem te dragen.
Sinds twee jaar woont Van Beek in een verzorgingstehuis. Naast parkinson heeft hij suikerziekte, schildklierinsuﬃciëntie en een tekort
aan cortisol. Een maand geleden kon hij terecht
bij woonzorgcentrum Eben Haëzer in Zuidoost,
in de vorige twee wooncentra waar hij verbleef,
voelde hij zich niet thuis. “Hier is het personeel
heel vriendelijk.”

O
Krappe beurs

Zijn huisraad bestaat uit een bed en een bank,
een stereo-installatie, een magnetron en een
koﬃezetapparaat. Op een rollator staat zijn collectie oude camera’s uitgestald. De rest van zijn
bescheiden bezit ligt bij gebrek aan een kast in
boodschappentassen in de hoek van de kamer
opgeslagen. Het is geen gezicht, vindt Van Beek,
en bovendien heel onhandig. “Het zou ﬁjn zijn
als ik mijn spullen in een mooie kast kan
opslaan.”
Als hij er de middelen voor had, zou Van Beek
er meteen eentje kopen. Maar vanwege een

→ Peter van Beek is bereid sober te leven, maar volgens zijn mentor moet hij het nu met wel heel weinig geld doen.

extreem krappe beurs zit de aanschaf van een
opbergmeubel er voorlopig niet in. Van Beek
ontvangt een WAO-uitkering, waarvan het overgrote deel op gaat aan huur. Een ander ﬁks deel
van zijn maandelijkse inkomsten gaat naar zijn
bewindvoerder en het mentorproject (zie kader)
waar Van Beek gebruik van maakt. Uiteindelijk
houdt hij drie tientjes per week over waarvan hij
ook de was en zijn broodmaaltijd moet betalen.
“Het is echt heel weinig.”
Zo’n tweeënhalf jaar geleden realiseerde Van
Beek zich dat hij hulp nodig had. Door zijn ziekte had hij zijn baan verloren en ontving hij een
uitkering. Een paar jaar daarvoor was hij na
tweeëntwintig jaar huwelijk van zijn toenmalige
vrouw gescheiden.
“Mijn ex-vrouw was manisch depressief. Ik
heb al die jaren intensief voor haar gezorgd. Het
slurpte al mijn energie op.” Niet lang na de
scheiding overleed ze. Het huis moest verkocht
en een groot deel van de erfenis ging naar haar
zoons. Van Beek kon de eindjes niet meer aan elkaar knopen en moest geld lenen. Al snel stapelden de schulden zich op.
Met het inschakelen van een bewindvoerder
destijds is zijn schuldenberg niet groter geworden, dat klopt. “Maar het wordt ook niet veel

minder,” zegt Van Beek. Zijn mentor Alexander
Grassi vult hem aan: “Zoals de zaken nu geregeld zijn, komt Peter niet veel verder. Hij is bereid sober te leven en mee te werken, maar dan
moet hij ook perspectief hebben. Dat is nu niet
echt zo.”

Rode Kruis
Toen zijn lichaam nog sterk was, deed Van Beek
veel vrijwilligerswerk. Hij leidde kampen voor
gehandicapte kinderen, deed werk voor het Rode Kruis, de Diaconie van de Hervormde Kerk
en het personeelsfonds van het ziekenhuis waar
hij werkzaam was. “Ik had een druk bestaan. Dat
moet ook wel, anders leef je niet. Dat maakt deze
situatie ook zo frustrerend.”
Midden in al deze misère haalt Van Beek plezier uit de dagelijkse bezoekjes die hij aan zijn
nieuwe partner Augusta brengt. Hij kent haar al
een aantal jaar, maar sinds kort woont ook zij in
Eben Haëzer, een verdieping hoger. “We eten
samen, we kletsen samen. Dat zijn de ﬁjne momenten.”

Stichting Mentorschap
Amsterdam
Wanneer iemand niet in staat is om
zijn eigen belangen te behartigen en
er in de familie of omgeving niemand
is die hem of haar daarbij kan helpen,
kan een rechter de stichting Mentorschap inschakelen. Vanuit dit orgaan
wordt iemand toegewezen die de rol
van wettelijk vertegenwoordiger op
zich kan nemen. Deze mentor staat
de cliënt bij op het vlak van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding en werkt onafhankelijk van
zorginstanties.

Stuur uw reactie met vermelding van
telefoonnummer naar aha@parool.nl

De wens van vorige week
‘Ik maak het effect van het lerarentekort van dichtbij mee’
Vorige week vroeg Joy Rustveld een
bijdrage voor de aanschaf van dure
studieboeken. Jan Bart de Boer
doneert.
Bij zijn geboorte bleek Joy Rustveld (51)
een hartafwijking te hebben en daarom
is zware fysieke inspanning voor hem
onmogelijk. Niet dat hij daardoor bij de
pakken neer gaat zitten. De geboren
Amsterdammer maakte eerst carrière

in het bedrijfsleven, maar besloot zijn
leven om te gooien omdat hij geen voldoening haalde uit werken in de financiële wereld.
Hij begon aan de pabo, maar na het
halen van zijn propedeuse stopte hij.
“Er werd van ons verwacht dat we kindertaal bezigden, ik zou te serieus
tegen de kinderen praten.” Hij kon aan
de slag als invaldocent op het voortgezet onderwijs, wat hem beter lag.

Maar na een conflict verloor hij zijn
baan. Vanaf toen ging het bergafwaarts
en begon hij schulden te maken. Nu zit
hij in de schuldhulpverlening. Het liefst
zou hij de lerarenopleiding Duits doen,
maar alleen al de boeken zijn te duur.
Jan Bart de Boer (51) schenkt hem een
bijdrage voor de aanschaf van zijn
boeken. “Het lijkt mij van groot belang
dat hij weer voor de klas komt te staan,”
zegt De Boer, zelf werkzaam in de fi-

nanciële dienstverlening. “Ik zit in het
bestuur van een Amsterdamse basisschool en ik maak het effect van het lerarentekort van dichtbij mee. Dat is ook
een reden waarom ik Joy wil helpen.”
De Boer staat graag iemand bij die zijn
passie wil volgen, maar daar de middelen niet voor heeft. “Dat zijn eigen
mogelijkheden beperkt zijn, wil nog niet
betekenen dat je zo’n droom moet opgeven. Ik help hem graag verder.”

