
Wie goed doet…….! 

Gerard van Maaren, eigenaar van een kleine, nogal door de tand des tijds aangevreten 
boerderij midden in het dorp, heeft bezoek van een strak in het pak zittende 
projectontwikkelaar, die hem een aanbod doet wat hij zogezegd niet kan weigeren. “Kijk 
eens wat er in dit dorp gebeurt!” zegt de man. “Al die oude boerderijtjes, zoals deze, 
worden in rap tempo gesloopt en zie wat er voor terugkomt. Mooie twee-onder-één-
kappers en luxe bungalows.” 

Het aanbod wordt een aantal keren naar boven bijgesteld maar Gerard schudt van nee en 
houdt zijn poot stijf. 
De boerderij verkopen? Nee, daar is hij nog lang niet aan toe. Uiteindelijk vertrekt de 
verkoper onverrichterzake, met achterlating van zijn visitekaartje.  

Tien jaar terug in de tijd! 

Gerard is vrijgezel en 51 jaar. Hij heeft twee broers en drie zussen. Hij is de jongste van 
het stel. Allemaal geboren en opgegroeid op de boerderij. Hun ouders werken keihard om 
de kinderen een goede opvoeding te geven. 
Uiteindelijk vertrekt de een na de ander van de boerderij. Gerard blijft als enige achter en 
zet samen met zijn ouders het bedrijfje voort.  

In de vijf jaren die volgen helpen ze hun zoon nog zoveel ze kunnen, maar het 
onvermijdelijke gebeurt. Eerst overlijdt moeder en een paar maanden later ook vader. 
Na de begrafenis komen de kinderen bij elkaar en bespreken ze de ontstane situatie. Wat 
te doen met de boerderij en vooral, wat te doen met Gerard?  
Gerard is de jongste en nog in de kracht van zijn leven. Hij wil boer blijven. Hij kan 
trouwens niks anders. Na rijp beraad besluiten ze dat Gerard de eigenaar wordt van de 
boerderij en de bijbehorende grond. Dat laten ze door een notaris op papier zetten. Gerard 
is blij, net als de rest van de familie. Dat probleem is goed opgelost, denken ze. Maar, is 
dat ook zo? 

Inmiddels verstrijken er weer vijf jaar. 

Gerard is de zestig gepasseerd. Het werken op de boerderij valt hem steeds zwaarder 
vanwege allerlei lichamelijke ongemakken. Hij heeft het aantal koeien teruggebracht van 8 
naar 2. De dieren komen nauwelijks nog in de wei, die een eindje verderop ligt. Achterin 
de stal huist nog maar één varken en een drietal geiten. Het kippenhok buiten zit 
behoorlijk vol. Ook de eenzaamheid vreet aan hem en hij grijpt steeds vaker naar de fles. 
Het gaat dus duidelijk niet goed met hem. Voor zichzelf koken doet hij maar af en toe en 
zijn persoonlijke verzorging laat ook te wensen over. 

Dat valt natuurlijk op bij de andere familieleden en ze spreken hem erop aan. Daar blijft 
het ook bij. Niemand heeft, of neemt, de tijd om zich om Gerard te bekommeren. 
Niemand? Jawel, Jeanette, de dochter van een van de zussen ziet tijdens een bezoekje 
aan de boerderij hoe oom Gerard er aan toe is en besluit in te grijpen. Ze is inmiddels 
gescheiden van haar overspelige echtgenoot en woont samen met haar drie kinderen in 
een dorp in de buurt. 
Ze werkt als secretaresse en neemt zich voor om elke dag, voor ze naar haar werk gaat, 
oom Gerard een bezoekje te brengen en er voor te zorgen dat hij weer in een goed 



dagelijks ritme terecht komt. Ze doet regelmatig boodschappen en wast en kookt ook af en 
toe voor hem. Ze doet dit zonder morren. 

Gerard is blij met Jeanette maar weet dat ze dit allemaal niet tot in het oneindige kan 
volhouden.  
Hij denkt terug aan het bezoek van de projectontwikkelaar en neemt een besluit dat, naar 
later zal blijken, verstrekkende gevolgen zal hebben. 

Drie maanden later komt Jeanette ’s ochtends de keuken binnenlopen en ziet dat oom 
Gerard er niet is. Ze roept hem maar krijgt geen antwoord. Ze gaat naar boven en vindt 
hem dood in bed. Naast het bed op de grond ligt een lege drankfles. 

Ze doet wat noodzakelijk is en wacht op de huisarts. Die kan ook niets anders dan de 
dood vaststellen. Inmiddels zijn ook de broers en zussen gearriveerd. Enige tijd later 
vertrekt het gezelschap naar het huis van Jeanettes moeder en wordt de 
begrafenisondernemer gebeld. 

Enkele dagen na de begrafenis krijgt Jeanette een uitnodiging van een notaris uit 
Zaltbommel om op bezoek te komen. 
Nietsvermoedend geeft ze daaraan gehoor en ziet dat ook alle broers en zussen van oom 
Gerard aanwezig zijn. Die vinden het vreemd dat zij ook is uitgenodigd. 

De notaris zegt dat er een testament is, haalt het tevoorschijn en leest het voor. Het wordt 
Jeanette zwart voor de ogen als ze hoort dat zij de enige erfgenaam is van de boerderij, 
de dieren, een weiland en een kersenboomgaard.  
Ze houdt haar hand voor de mond, kijkt om zich heen en ziet de verwijtende en 
verbijsterde blikken in de ogen van de ooms, tantes en haar moeder. 

De notaris leest verder en zegt dat Gerard van Maaren in het volle bezit van zijn 
geestelijke vermogen was toen hij dit testament liet opstellen. In de bij het testament 
gevoegde brief zegt Gerard dat Jeanette de enige was die zich echt om hem heeft 
bekommerd toen hij het nodig had. En hij voegt er aan toe dat zij niets wist van zijn 
voorgenomen plan om haar tot zijn enige erfgenaam te benoemen. 

Doodstil en geschokt verlaten de familieleden van Jeanette het kantoor van de notaris. 
Jeanette wordt gevraagd nog even te blijven omdat zij formeel de nalatenschap moet 
accepteren. 

Jeanette houdt zich goed maar rijdt direct naar het kantoor waar ze werkt en stort haar 
hart uit bij een goede collega. Wat er tussen die twee besproken is weet niemand, maar 
het heeft haar ongetwijfeld goedgedaan. 

Alle dieren zijn verkocht, net als de weide en de kersenboomgaard. De oude stal is 
gesloopt en de boerderij is inmiddels omgetoverd tot een riante, vrijstaande woning, waar 
Jeanette gelukkig is, samen met haar kinderen.  

Haar familieleden? Aarzelend laat de een na de ander zich weer zien. De tijd haalt vaak 
overal de scherpe kantjes van af. Toch? 
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