Samen

Al vijftig jaar
is het leven goed naast
Ze snappen er alle drie niets van: hoe krijgen bewoners het voor elkaar dat
‘de Rijdende Rechter’ langs moet komen?! De heer en mevrouw Van Deijzen en
mevrouw Litjes zijn in mei al vijftig jaar buren in Winssen, maar hebben nog nooit
ruzie gehad. Integendeel: ze hebben nog net geen tussendeur, maar dat had goed
gekund. De gezamenlijke waslijn hangt namelijk ook over de breedte van beide
tuinen. En als de koffie bruin is, bonken ze al jaren op de keukenmuur. Ze genieten
van de goede dingen van het leven, met als geheim wapen de humor.
Een bijzonder verhaal over vijftig jaar lief en leed.
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at meteen opvalt is de saamhorig
heid. Deze mensen lijken het harmonieuze
leven van het dorp zelf te weerspiegelen.
Winssen is namelijk een verrassende authen
tieke plek die één en al rust uitstraalt. De 2100
inwoners hebben welgeteld een kerk, een café,
een dorpshuis, een heuse molen en één super
markt. Dat is alles. Als je dan bovendien de
vele fruitboomgaarden ziet, omzoomd door
idyllische slootjes met knotwilgen, met tussen
door de aanblik van vriendelijke schaapjes,
snap je dat het leven hier goed is.

Woningschaarste en veel akkerland
Het is mei 1958 als beide gezinnen hun intrek
nemen in hun huurwoningen aan de Hendrik
de Haardtstraat in Winssen. Mevrouw Van
Deijzen: “In die tijd was er niet veel woning
aanbod en we waren o zo blij dat we op onszelf
konden gaan wonen. We woonden met onze
twee kinderen namelijk nog steeds bij mijn
ouders, mijn vijf broers en twee zusjes in, een
stukje verderop. En ik wilde per se in dit dorp
blijven wonen.” Meneer Van Deijzen: “En van
wege de gezinssituatie mochten we zelf kiezen,
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dat was toch wel een enorme luxe.” Meneer en
mevrouw Litjes daarentegen hadden nog geen
kinderen en kregen daarom een huis toegewe
zen. Mevrouw Litjes: “Het was toen ook nog
niet zo bebouwd als nu. Overal om ons heen
lagen akkers en weilanden. We konden mijlen
ver van ons afkijken.”
Eén grote familie
Al gauw kwam er bij beide buren gezinsuit
breiding. De familie Van Deijzen kreeg, naast
hun zoon en dochter, nog twee zonen. De heer
en mevrouw Litjes kregen hun drie dochters.
Mevrouw Van Deijzen: “Ik weet nog dat het
snikheet was en dat jij tijdens de weeën natte
doekjes op mijn voorhoofd legde,” zegt ze
nog dankbaar tegen haar buurvrouw. “En
weet je nog dat ik twee weken opgenomen
werd in het ziekenhuis? Mijn baby was toen

elkaar
negen maanden oud en jij had er één van
drie maanden.” Dat kan mevrouw Litjes zich
maar al te goed herinneren. “Natuurlijk heb
ik voor jouw baby gezorgd. Je man had het al
druk genoeg met zijn werk en de twee andere
kinderen. Later hebben met name de meisjes
veel met elkaar gespeeld. We waren weliswaar
twee gezinnen, maar soms leek het één grote
familie.”
Meer dan een ‘goede buur’
De achtertuin was duidelijk gemeenschap
pelijk leefgebied. De mannen zorgden voor
het onderhoud en de buurvrouwen haalden
regelmatig de was voor elkaar af. Mevrouw
Van Deijzen: “Ja, het gebeurde wel eens dat ik
de was opgevouwen en gestreken terugkreeg.”
Daarnaast vonden de buurmannen elkaar in
het klussen. Zo bouwden ze in de loop der
jaren de mooiste praalwagens voor de carna
valsoptocht. Meneer Van Deijzen: “Och ja,
ik ben metselaar en Jo was timmerman, dus
samen kwamen we een heel eind. Zo hebben
we een keer een ‘Tiroler Stube’ gebouwd, en
ook een kruisraket. Dat waren leuke dingen.”
En nog steeds is het de zoete inval in huis.
Mevrouw Van Deijzen: “Ja, dat is zo leuk hier,
iedereen komt gewoon ‘achterom’.”

Samen veel schik
Het plezier dat ze samen hebben loopt als een
rode draad door het interview. Vol enthou
siasme komen de verhalen over het carnaval
en de plaatselijke kermis naar boven. Mevrouw
Litjes: “De polonaise ging letterlijk de ene voor
deur uit en de andere voordeur in. Weet je nog
dat je de draagbare radio op je schouder had?
En ik maar plaatjes draaien.” Ze grinniken nog
na. “En met de kermis gingen we met zijn
vieren weg, maar kwamen ’s avonds rustig met
zijn zestienen terug.” Mevrouw Van Deijzen:
“Hier kon altijd alles, dat was zo vreselijk gezel
lig. Ook op verjaardagen hadden we de groot
ste schik.”
Zorg voor elkaar en de toekomst
Nu ze alle drie in de zeventig zijn, neemt
echter de zorg voor elkaar een steeds grotere
plaats in. Sinds meneer Litjes tien jaar terug
overleed, staat meneer Van Deijzen ook voor
mevrouw Litjes klaar: “Laatst nog heeft hij mijn
fiets gerepareerd. En hij neemt ook vaak bood
schappen voor me mee.”
Maar hoe het dan moet als één van de drie niet
meer zelfstandig kan wonen, weten ze niet.
Over één ding zijn ze het namelijk absoluut
eens: áls ze nog eens verhuizen, dan doen ze
dat samen. Het punt is alleen dat er niet veel
seniorenwoningen zijn in Winssen. Mevrouw
Van Deijzen: “Ach, laten we nu eerst maar eens
in mei die vijftig jaar vieren.” Waarop mevrouw
Litjes grapt: “We kunnen ook vanavond al uit
eten gaan…!”

“Als je
samen
plezier
maakt,
vliegt
de tijd”

