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OOM Verzekeringen bestaat 75 jaar. Een jubileum waar we trots op zijn en dat 
we graag willen vieren samen met u. Want waar we vooral trots op zijn, is dat 
u bij ons verzekerd bent. 

OOM werd in 1940 opgericht als de Onderlinge Oorlogsschadeverzekering 
Maatschappij met het doel om elkaar te helpen in de moeilijke jaren. En dat 
doen we nog steeds. We willen er zijn voor elkaar. 

Voor dit jubileummagazine zochten we een aantal van onze verzekerden op. 
Mensen die hun leven leiden op hun eigen, bijzondere manier. Hoe verschillend 
iedereen ook is, één ding hebben ze allemaal gemeen. Ze keken over de 
horizon en maakten keuzes, die richting en betekenis gaven aan hun leven. 

Ik wens u veel leesplezier met al die mooie verhalen!

 04  Thomas Ruiter 
Tomatenteler in Thailand 

 08  Peter Degen 
Reis zonder einde 

 13  Ochtendrituelen 
Zo start de rest van de wereld  
de dag 

 14  Thom Blom 
Het ultieme Disney-moment 

 16  Jean Meessen 
Onze dochter, zuster Maria  
ter Nood 

 19  Grenzeloze liefde  
Zij lieten Nederland achter  
voor hun grote liefde

 20  Maurice Deden 
Gestrand op Scheveningen

 22  Jan Horstink 
Levensles van een 76-jarige 
avonturier 

 24  Oomdat het nodig was 
Een bijzonder verhaal 

 28  Fabrice de Waal 
Van vader op zoon

 31  Bijzondernemers 
Een greep uit de bijzondere 
klanten van OOM Verzekeringen 

 32  Jos & Sharon 
Het recept voor succes

 36  Smakelijk eten! 
Een feestelijk recept om zelf  
te maken 

 38  Arend van Riessen 
De ramp bracht veel 
saamhorigheid

 42  Mariana Verkerk 
Elke dag nieuwe dingen doen

Marga

“Achter iedere verzekeringspolis schuilt 
een uniek mens. Iemand met een eigen 

leven en een eigen verhaal.”

MARGA PURVIS-WAGEMAKER
ALGEMEEN DIRECTEUR
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tomaten-
teler in 
thailand
Thomas Ruiter
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Een gat in de markt zien, is  
één ding. Dat gat met succes 
induiken, is een ander verhaal. 
Zeker als dat betekent dat je je 
boeltje moet pakken en naar 
Thailand moet verhuizen. 
Thomas Ruiter deed het.  
In 2004 vertrok hij naar  
Chiang Mai om er – zonder 
tuinbouwachtergrond 
- tomatenteler te worden. 
Momenteel bevoorraadt  
zijn bedrijf zowat alle 
vooraanstaande super- 
markten in Zuidoost-Azië.  
Dit is zijn verhaal.

Wat bracht je naar 
Thailand?
“Tijdens mijn studie bedrijfskunde 
aan de Hogeschool van Utrecht 
ben ik voor een stage 3 maanden 
naar Thailand geweest. Samen met 
een studiegenoot werd ik geacht 
de markt voor kasgroenten in kaart 
te brengen en het markpotentieel 
aan te geven. Na een succesvolle 
afronding keerde ik terug naar 
Nederland. Na voor verschillende 

“Voordat wij begonnen kon je de tomaten 
hier nauwelijks tomaten noemen.  

De tomaten werden ook op een andere 
manier gebruikt in de traditionele keuken.”
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Nederlandse bedrijven werkzaam te zijn geweest, bleef Thailand knagen.  
Met name omdat er met ons gedane onderzoek niets gebeurde, terwijl er 
naar ons inzicht een enorme kans lag. We hadden in Thailand een hele goede 
tijd gehad. Daarom besloot ik elf jaar geleden om het risico te nemen en een 
enkeltje naar Thailand te boeken.”

Dat is een grote beslissing. Had je helemaal  
geen twijfel?
“Op het moment zelf wist ik ook niet hoelang het zou duren. Het was sowieso 
een behoorlijke beslissing om voor mezelf te gaan beginnen. Daar had ik nog 
geen ervaring mee. Ik had wat geld. En een plan. En dat plan kon goed of fout 
gaan. Voor hetzelfde geld was ik na drie maanden weer terug in Nederland. 
Maar inmiddels zit ik er alweer elf jaar. Voordat wij begonnen kon je de 
tomaten hier nauwelijks tomaten noemen. De tomaten werden ook op een 
andere manier gebruikt in de traditionele keuken. Dus wat dat betreft was er 
eigenlijk nog niet echt een markt voor het type tomaten die wij kweken.  
Die markt hebben we zelf moeten creëren.”

Thailand heeft een 
compleet andere cultuur 
dan Nederland. Hoe ben 
je met de taalverschillen 
omgegaan?
“In de land- en tuinbouw wordt 
weinig Engels gesproken. Dus ik heb 
mezelf redelijk in het diepe gegooid. 
Ik was op dat moment heel erg druk 
met het opzetten van een bedrijf. 
Dus veel tijd om een cursus te nemen 
had ik niet. Ik pakte gewoon op wat 
op mijn pad kwam. De eerste drie 
maanden had ik me voorgenomen 
om iedere dag vijf nieuwe woorden te 
leren. Na een verloop van tijd had ik 
een aardige woordenschat. Vandaag 
de dag spreek ik de taal redelijk 
vloeiend. Maar ik leer nog elke dag!”

75 JAAR OOM VERZEKERINGEN 75 JAAR BIJZONDERE VERHALEN
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Je hebt een technische 
studie gedaan, maar 
je bent in de tuinbouw 
terecht gekomen. Had je 
dat van tevoren bedacht?
“Nee. Voordat ik bedrijfskunde 
studeerde, heb ik de hotelschool 
gedaan. Dus als je me dit verhaal 
dertien jaar geleden had verteld, had 
ik je superhard uitgelachen. Ik heb 
geen enkele tuinbouwachtergrond. 
Behalve uitzicht op weilanden  
was er in mijn familie vrijwel niets  
dat te maken had met tuinbouw  
te bekennen.”

Wat is het verschil 
tussen een tomatenteler 
in Thailand en 
een Nederlandse 
tomatenteler?
“Ik denk dat het grootste verschil zit 
in de mate van technologie in de 
Thaise tuinbouw. Dat is mijn voordeel 
geweest. Want wat ik nu doe had 
ik waarschijnlijk nooit in Nederland 
kunnen doen. En inmiddels heb ik 
aardig wat slagen gemaakt voor 
wat betreft de technologie. We 
liggen nog wel steeds achter op 
Nederland. Dat komt met name door 
het niveauverschil van West-Europa 
en een land als Thailand. Dus we 
zijn hier niet heel erg genoodzaakt 
om te investeren in de technologie. 
Daarnaast heb je in Nederland 
maar één seizoen. Je hebt een 
zomerseizoen waarin je je producties 
moet draaien. Dat vervroegen ze dan 
met lampen in de kas in het begin 
van de lente. En dat trekken ze door 

tot het begin van de herfst. Het voordeel hier is dat het klimaat altijd warm 
genoeg is. Daardoor kun je op ieder moment met je productie starten.”

Ligt je toekomst in Thailand?
“Inmiddels woon ik hier al zo lang dat dit voelt als thuis. Mijn vrienden, familie, 
zus en broer mis ik uiteraard. Maar we houden regelmatig contact en we zijn er 
allemaal wel een beetje aan gewend. Naast mijn vrienden en familie mis ik de 
Nederlandse seizoenen. Het euforische gevoel dat je bekruipt wanneer je uit 
de donkere winterperiode komt en de eerste blaadjes en bloemknoppen aan 
de bomen ziet komen en mensen zonder jas op straat ziet lopen. Dat is iets 
wat hier ontbreekt. Verder moet ik bekennen dat ik Nederland niet dagelijks 
mis. De zaken gaan hier goed. We zijn aan het uitbreiden en nieuwe bedrijven 
aan het starten. Natuurlijk sluit ik niet uit dat mijn tijd hier op een gegeven 
moment over is en dat ik ooit een nieuwe uitdaging zal moeten zoeken.  
Maar dat zal dan niet in Nederland zijn in elk geval.”

“Naast mijn vrienden en familie 
mis ik de Nederlandse seizoenen.”
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reis 
zonder 
einde

Peter Degen
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Tijdens je middelbare school ben je veel 
gepest. Wat heeft dat met je gedaan?
“Wat een normaal leven had moeten zijn, werd compleet 
in de war geschud. Ik ben vanaf mijn 13e jaar heel lang 
getreiterd door een groep van acht meiden. Elke dag 
werd een avontuur. Het was zo erg dat mijn lichaam erop 
ging reageren. Net als wanneer je bent aangevallen door 
een beer. De volgende keer dat je dan weer een beer ziet, 
reageert je lichaam automatisch en zorg je dat je erbij 
wegblijft. Elke keer als ik dus een leuk meisje zag, was dat 

een no go. Dat zorgde ervoor dat ik wereldvreemd werd 
met meisjes. Heel veel mensen in mijn omgeving dachten 
hierdoor dat ik homo was. Ook ik ging aan mezelf twijfelen. 
Iedereen riep het tenslotte. Pas op mijn 19e heb ik voor 
het eerst van mijn leven een meisje aangesproken, zo 
moeilijk was dat voor mij.”

Kon je erover praten met iemand?
“Vaak met vreemden. Met mensen onderweg in de bus 
bijvoorbeeld. Ik praat graag en ben vrij confronterend. 

‘Wanneer kom je weer een keer terug?’ Een vraag die maar aan weinig mensen wordt gesteld. De meeste 
reizigers weten precies wanneer ze terugkomen om hun normale leven weer op te pakken. Zo niet Peter 
Degen (29). Na een zware jeugd vol pesterijen pakte hij zijn rugzak en boekte een enkeltje buitenland. Op 
de vlucht voor de realiteit. Op zoek naar geluk en zichzelf. Peter is al vijf jaar onderweg. Wij spraken hem 
via Skype, enkele dagen voordat hij aan zijn volgende avontuur zou beginnen: in een zeekajak van Alaska 
naar Canada peddelen.

“Nu ik ouder word, ben  
ik blij dat ik dit heb. Ik realiseer 
mij dat de rest toch wel een keer 

komt voor mij.”
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twee anderen de klas uit gepest. 
Nu was ik aan de beurt. Later, op 
mijn 19e, heb ik nog één van mijn 
pestkoppen gezien. Ze kwam naar 
me toe en bood haar excuses aan. 
Ze gaf aan dat ze zelf ook werd 
gepest en geen andere keuze had 
dan zich aansluiten bij die groep.”

Hoe sta je er nu 
tegenover?
“Reizen maakt je wijzer. Ik ben blij 
met de persoon die ik ben geworden. 
Als dit pad de enige weg was om 
nu hier in het buitenland te zijn, dan 
heb ik er wel vrede mee. Ik denk niet 
dat ik zou doen wat ik nu deed, als 
ik nooit gepest zou zijn. Dit is waar ik 
het meest dankbaar voor ben. Door 
de scouting en de vakanties met mijn 
ouders naar Noorwegen wist ik al dat 
mijn affiniteit met de natuur heel erg 
groot is. Maar in Nederland deed ik 
daar niets mee omdat ik de vrienden 
er nooit voor had.  

Waar anderen in ontmoetingen met 
vreemden zichzelf misschien beter 
voordoen dan ze zijn, was ik direct de 
persoon die ik eigenlijk ben. Sommige 
mensen schrok dat af, maar anderen 
niet. Hierdoor kon ik met vreemde 
mensen vaak direct al diepere 
gesprekken voeren. Daarnaast ben ik 
op school regelmatig naar de mentor 
gestapt met mijn verhaal. Uiteindelijk 
ben ik daar wel sterker uitgekomen.”

Ben je er ooit achter 
gekomen waarom de 
meisjes je pestten?
“Ik denk survival of the fittest. Ze 
konden zelf gepest worden of zich 
aansluiten bij de groep. Samen 
waren ze sterk en kozen ze hun 
doelwitten uit. Eerder hadden ze al 

“Mijn vrienden zijn ontzettend goed voor mij. 
Ik weet dat ze er zijn als ik terugkom.”

OM ZIJN MANIER VAN LEVEN 
BETAALBAAR TE HOUDEN, REIST 
PETER ZO LICHT EN GOEDKOOP 
MOGELIJK. ZO FIETSTE HIJ LANGS 
DE WESTKUST VAN AMERIKA VAN 
CALIFORNIË NAAR CANADA.

AL OP JONGE LEEFTIJD VOELDE PETER ZICH 
AANGETROKKEN TOT DE NATUUR.
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Doordat ik gepest werd, ben ik een individualist geworden. 
Twee jaar geleden is mij duidelijk geworden dat de 
natuur voor mij heel erg belangrijk is. Door het reizen is 
dat heel erg naar voren gekomen. Een vriend van mij wil 
nu altijd wat ik heb. En lang in het verleden wilde ik altijd 
wat hij had: die stabiliteit met goed werk, een huis en 
een vriendin. Nu ik ouder word, ben ik blij dat ik dit heb. Ik 
realiseer mij dat de rest toch wel een keer komt voor mij.”

Wanneer besloot je om te gaan reizen?
“Op mijn 19e. Ik ben toen bewust een opleiding gaan 
doen, die me daarbij zou helpen. Een opleiding tot 
buitensportinstructeur aan het CIOS in Arnhem. Op mijn 
23e merkte ik dat mijn leven beter en beter werd. Ik heb 
toen een tatoeage van een windroos op mijn onderarm 
laten zetten. Want ik had een droom en dat is reizen. 
De tatoeage was een reden om dat door te zetten. Hij 
herinnert mij eraan om altijd mijn dromen te blijven 
najagen. Wat er ook gebeurt.”

Hoe zie je je toekomst? Wil je nog lang 
blijven reizen?
“Ik vind reizen echt superleuk, maar mijn reispatroon is 
wel veranderd. In het begin ging ik van plaats naar plaats 
naar plaats. Maar op een gegeven moment zoek je wel 
wat meer. Dus je blijft langer op één locatie en maakt zo 
meer vrienden. Ik zit nu bijvoorbeeld op een rafting ranch 
als raft guide in Chilliwack, Canada. Veel backpackers 
zitten hier voor het seizoen. Voor mij is het belangrijk 
dat ik ook contacten opbouw in het dorp hier vlakbij. 
Dat is bij hen minder. Ik wil groeien in de maatschappij. 
Waarschijnlijk wordt mijn midlifecrisis dat ik me wil gaan 
settelen, dat ik er klaar mee ben.”

“Ik heb al veel landen gezien. Nieuw-Zeeland, Australië, 
Maleisië, de Filipijnen, Thailand, Vietnam, Cambodja, 
Laos, India, Nepal, Iran, Armenië, Georgië, Turkije, Oost-
Europa en Amerika. Maar ik wil nog zoveel meer zien: 
Mongolië, Zuid-Amerika, Afrika. Ik wil echt uitgedaagd 
worden. Binnenkort vertrek ik naar Haines in Alaska om 
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in een zeekajak terug te peddelen 
naar Vancouver in Canada. Ik neem 
steeds minder spullen mee, reis 
steeds minimalistischer en ben heel 
benieuwd waar dat eindigt. Het zal 
nog wel even duren voordat ik mij  
ga settelen.”

Reizen kost geld.  
Hoe bekostig jij jouw 
leefwijze?
“Ik ben van mezelf zeer zuinig 
ingesteld. Dat scheelt heel veel. Ik 
denk goed na over wat en waar ik 
koop. Voordat ik ging reizen heb ik in 
een warenhuis en een bar gewerkt 
om extra geld te sparen. Ik woonde 
in Nijmegen, maar om huur uit te 
sparen heb ik bijvoorbeeld ook twee 
maanden wild gekampeerd in een 
tentje in het bos. Verder heb ik op 
reis heel veel gespaard. In Australië 

werkte ik als autowasser. Daar heb ik 
vier maanden lang 60 uur per week 
gewerkt. En nu werk ik in Canada als 
raft guide en dat verdient ook goed.”

“Verder lift ik zoveel mogelijk, dat 
kost natuurlijk geen geld. En op een 
gegeven moment ben ik WWOOFing 
(World Wide Opportinities on Organic 
Farms - redactie) gaan doen. Dat 
houdt in dat je zo’n vier uur per dag 
werkt in ruil voor kost en inwoning. 
Dat heb ik onder andere in Nieuw-
Zeeland gedaan.”

Heb je nog een thuis?
“Ik voel me heel snel ergens thuis. Dat 
was als kind al zo. Ik herinner me nog 
het moment dat ik op bezoek ging bij 
een vriendje. Ik was toen 14 jaar oud. 
Op een gegeven moment vroeg ik 
aan mijn vriendje of hij wat te drinken 
wilde. Nou, zijn moeder wist niet wat 
ze hoorde! ‘Dit is ons huis!’, zei ze 
verontwaardigd. Zo snel voel ik me 
dus ergens thuis, ha ha.”

“En dat is nog steeds zo. Toen ik na 
twee jaar reizen weer thuiskwam 
in Nederland omdat mijn vader 60 
werd, voelde die twee jaar als een 
week. Mijn vrienden zijn ontzettend 
goed voor mij. Ik weet dat ze er zijn 
als ik terugkom.”

OOK NEPAL EN DE HIMALAYA  
STONDEN OP DE BUCKETLIST  
VAN PETER.

IN EEN GEÏMPROVISEERDE 
HOTTUB IN NIEUW-ZEELAND.

“Het zal nog wel 
even duren voordat 
ik mij ga settelen.”

#ditismijnuitzicht
#oomverzekeringen
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Sandra van Wijk (30)
Canada
“Ik vertrek thuis als een Michelin-
mannetje, met extra truien, dikke 
jas, dubbele handschoenen en 
snowboots, alleen maar om 
vijfhonderd meter naar de metro  
te lopen.” 

Esly van Dam (35)
Kameroen
“Elke ochtend om zes uur word ik 
gewekt door de Baptistische kerk 
om de hoek. Met drums, gezang 
en ander lawaai. Het eerste wat ik 
doe is controleren of er water en 
stroom is. Als dat er is kan ik gelukkig 
gewoon douchen.”

Debby Boogaarts (49)
Panama
“Ons huisje staat aan de rand van 
de jungle en bij zonsopkomst word 
ik steevast wakker met het geluid 
van dieren. Aansluitend neem ik een 
ontbijtje op de veranda met uitzicht 
over de baai waar de kleine bootjes 
al druk heen en weer varen.”

Léonie Uijtdewilligen (28)
Singapore
“De wekker gaat om 7:15 uur.  
Dan trek ik mijn zwemkleding aan 
en trek ik tientallen baantjes. Na 
het zwemmen geniet ik van een 
tropische fruitshake. Op deze manier 
begin ik de dag fris en fruitig!”

Aniek Ivens (32)
USA (New York)
“Iedere dag begint met wat  
New York het leukste maakt: heel 
veel energie en bijzondere mensen 
kijken en ontmoeten!” 

Elly Spillekom (59)
Australië
“Ik kijk eerst over de oceaan wat 
voor weer er aankomt, zodat ik 
altijd weet welke bescherming ik 
nodig heb. Daarna spring ik op de 
fiets om Nederlands-Australische 
geschiedenisles te geven aan 
schoolkinderen.”

Op welk tijdstip kom je dagelijks uit de veren? Hoelang doe je ‘s ochtends over het kiezen van je kleding? 
En hoe ziet jouw ontbijt eruit? We vroegen onze klanten naar hun ochtendrituelen. Hierbij een kleine greep 

van ochtendrituelen uit alle hoeken van de wereld.

6
ochtendRituelen qq
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Ik dacht:  
‘Joh, ze denken 

aan mij!’ 
14
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het

van Thom Blom

Disney-moment99

Zelf noemt Thom Blom (60) zich 
een drop-out. Hij studeerde ooit 
aan de hogere landbouwschool. 
Maar Thom besloot dat hij 
toch liever op de surfplank 
stond, dan tussen de koeien. 
Hij vertrok naar Ibiza en werd 
er surfleraar. In het buitenland 
leerde Thom zijn Duitse vrouw 
kennen. Samen kregen ze een 
zoon, en uiteindelijk besloten ze 
om in Duitsland te gaan wonen. 
Wij waren benieuwd naar het 
levensverhaal van Thom en 
besloten hem te bellen. 

“Mijn leven is een circusverhaal, daar 
kun je een heel boek over schrijven,” 
begint Thom, als we hem aan de lijn 
hebben. “Maar laat ik je mijn leukste 
herinnering aan OOM Verzekeringen 
vertellen. Het moment dat ik altijd 
mijn Disney-moment noem. Want 
echt waar, ik heb in mijn bed zitten 
janken toen.”

Een aantal jaar geleden werd bij 
Thom een agressieve hersentumor 
geconstateerd. De enige mogelijkheid 
om de tumor onder controle te krijgen 
was een uiterst gecompliceerde en 
risicovolle operatie van zeven uur. 
De operatie zelf verliep voorspoedig, 
maar in de uren daarna traden 
alsnog complicaties op. 

Een zwelling kneep de oogzenuw af 
van zijn enige nog goede oog. Thom 
raakte zijn gezichtsvermogen zo goed 
als kwijt en leefde die eerste dagen 
na de operatie tussen hoop en vrees. 

“Na die operatie lag ik daar in dat 
ziekenhuis,” memoreert Thom.  
“Ik was moederziel alleen op mijn 
kamertje toen ineens de telefoon 
ging. Het was al een uur of zes, zeven. 
Wie zou dat zijn?”

“Het was een dame van de 
alarmcentrale van OOM. Ze zei: 
‘Meneer Blom, u ligt nu al een paar 
dagen in het ziekenhuis, hoe is het 
met u?’”

“Nou jongen, dat was mijn Disney-
moment. Weet je wel, dan zie je 
Bambi en Sneeuwwitje tegelijk over 
het scherm vliegen. Ik dacht: ‘Joh, ze 
denken aan mij!’ Het was na zessen, 
dat meisje was al lang klaar met 
werken. En toch belt ze gewoon na 
werktijd klanten op in het ziekenhuis 
om te vragen hoe het met ze gaat. 
Dat is toch geen verzekeringswerk? 
Dat doet de sociale zorg niet eens!”

“Nee, dat telefoontje vergeet ik nooit 
meer. Ik had het totaal niet verwacht.”

“Ik was moederziel 
alleen op mijn 

kamertje toen ineens 
de telefoon ging...”
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“Onze dochter,
zuster

ter nood”
Maria

16
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Waarom koos je dochter voor een leven 
als Blauwe Zuster?
“Naar de achterliggende reden kunnen wij als ouders 
alleen maar gissen. We hebben er natuurlijk wel veelvuldig 
gesprekken over gevoerd. Ze wilde iets gaan doen voor 
de zwakkeren in onze samenleving. En dat begon op haar 
twintigste. Ze kreeg toen het gevoel dat ze geroepen werd 
voor het religieuze leven, en zo begon haar zoektocht. 
Ze bezocht veel kloosters en congregaties in binnen- en 
buitenland, sprak daar met allerlei mensen. En uiteindelijk 
kwam ze in contact met een jonge orde. Een Argentijnse 

congregatie, die in de volksmond ‘de Blauwe Zusters’ 
wordt genoemd. Daar is ze in 2006 ingetreden, ze was 
toen 32 jaar.” 

Hoe vond je dat als ouder?
“Wij waren daar in het begin niet zo blij mee. Je verwacht 
eigenlijk dat je kind doet wat iedereen doet. Het 
traditionele huisje-boompje-beestje-verhaal. En je kunt er 
als ouders ook met niemand over praten. Je stuit telkens 
op ongeloof, onbegrip en verbazing.”

“Wij waren daar in het begin niet zo blij mee. Je verwacht 
eigenlijk dat je kind doet wat iedereen doet.” 

Miranda (41), Zuster Maria ter 
Nood, had een goede baan als 
kokkin en woonde in een mooi 

appartement bij de markt in 
Haarlem. Tot haar twintigste 

leidde ze een leven zoals 
iedereen. Maar dat veranderde 
toen ze zich plotseling geroepen 

voelde tot de Heer. Uiteindelijk 
liet ze al haar bezittingen achter 

en trad ze in bij de orde van de 
‘Dienaressen van de Heer en 

van de Maagd van Matará’. Een 
Argentijnse congregatie voor 
vrouwelijke religieuzen die in 

de Nederlandse volksmond ook 
wel de ‘Blauwe Zusters’ wordt 

genoemd. Miranda’s keuze was 
even slikken voor haar ouders. 

Wij spraken met haar vader, 
Jean Meessen, over het pad dat 

zijn dochter gekozen heeft. 
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Had je dochter altijd al 
interesse in het geloof?
“Nee, niet dat wij gemerkt hebben.  
Ze heeft goed gestudeerd en had ook 
gewoon relaties en een leuke baan, 
voordat ze besloot in te treden. En 
we zijn weliswaar katholiek opgevoed, 
maar het is niet zo dat we echt 
strenggelovig zijn. Dat zijn we ook 
nooit geweest. Als je vroeger met 
haar naar de kerk wilde, moest je 
echt even op haar inpraten om mee 
te gaan.”

Je inzetten voor de zwak-
keren in de maatschappij 
kan op veel manieren. Wat 
deed je dochter besluiten 
om hiervoor het klooster 
in te gaan?
“De orde van de Blauwe Zusters 
is meer dan een klooster. De orde 
bestaat uit ongeveer 1.500 zusters 
en is nog steeds groeiende. Er 
zijn communiteiten in 35 landen 
verspreid over de wereld. Ze zitten 
zogenaamd niet achter muren, maar 
gaan bijvoorbeeld ook gewoon op 
vakantie bij hun ouders. Ze hebben 
hun eigen kindertehuizen voor wezen 
en gehandicapten. En ze werken in 
ziekenhuizen en bejaardentehuizen in 
sociaal zwakkere wijken. Daarnaast 
zijn ze natuurlijk ook erg bezig met 

het verspreiden van het geloof, en 
het terugbrengen van de christelijke 
waarden. Daarvoor zijn het 
missiezusters.”

Staan jullie achter haar 
keuze?
“Ja, we steunen haar volledig. Vooral 
omdat we zien hoe gelukkig ze is.  
En dan hebben wij er ook vrede mee. 
We spreken haar regelmatig, hebben 
veel contact via Skype en ze komt ook 
regelmatig op bezoek in Nederland. 
We hebben ouders van meisjes 
meegemaakt, die de keuze van hun 
dochter totaal niet accepteerden.  
Die zelfs dreigden dat ze thuis niet 
meer welkom zijn. Dat hebben wij 
nooit gezegd. Het is haar keuze, haar 
leven en ze is er helemaal happy 
mee. Dus waarom zouden wij het  
dan niet zijn?”

“Als zuster heeft Miranda ook 
de gelofte afgelegd van armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid. Dat 
houdt onder andere in dat je geen 

persoonlijke eigendommen meer mag 
hebben. Ze had een moo i appartement 

bij de markt in Haarlem. Maar 
ze heeft alles weggegeven aan 

goededoeleninstellingen. Alles wat 
ze privé had, heeft ze afgestaan aan 
de gemeenschap. De westerse mens 
is tegenwoordig zeer materialistisch 

ingesteld, dus mensen begrijpen 
dat niet. Als ze hier door de straten 
loopt, voelt ze dat de mensen nog 

eens extra omkijken. Overigens heeft 
ze daar totaal geen moeite mee. In 
Rome, waar ze momenteel woont, 

kijkt niemand daar van op.”
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Sytske Susie Jellema (31) colombia
“Toen ik op een julidag op het dakterras zat, vloog er een vliegtuig heel laag 
over. Ik kreeg heel sterk het gevoel dat dit vliegtuig mij mee moest nemen. 
Een paar maanden later boekte ik een enkele reis naar Colombia. Daar 
werd ik verliefd op een Colombiaan. Vier maanden later woonde ik met hem 
samen en sinds die zomer hebben we een huisje op het platteland met een 
waanzinnig uitzicht over de bergen. We hebben ook een autootje gekocht. 
Daarmee willen we overal naartoe om mooie verhalen te beleven!”

Charlotte Heystek (27) NIEUW-ZEELAND
“Ik woon nu een jaar in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Vertrekken uit 
Nederland was niet zo moeilijk. Dat had ik al twee keer eerder gedaan. 
Maar settelen in het mooiste land en tegelijkertijd de vreselijkste stad 
ter wereld, ging niet zo makkelijk als voorheen in Bangkok en Osaka. 
Toch is verhuizen voor de liefde anders dan verhuizen voor je carrière.”

Rob Opmeer (73) THAILAND
“In 2001 ben ik gescheiden en daarom moest het huis verkocht worden.  
Ik werd echter op een wachtlijst van 3 jaar geplaatst voor een nieuwe 
woning. Daardoor besloot ik eerst maar eens op vakantie naar Thailand 
te gaan. Dat werd de mooiste vakantie ooit! Het land was prachtig en de 
mensen waren zo vriendelijk. Daarom besloot ik, nadat ik teruggekeerd was 
in Nederland, om die 3 jaren in Thailand door te brengen. Na ongeveer een 
jaar ontmoette ik een Thaise vrouw, met wie ik besloot om samen te gaan 
wonen. Die 3 jaar zijn vandaag de dag 13 jaar geworden.”

Van Zeeland naar Zuid-Afrika of bij de ouders van je Panamese vriend intrekken; echte liefde is 
grenzeloos. Sommige verliefde Nederlanders emigreren uit ons kikkerlandje en geven alles op om hun 

leven in het buitenland voort te zetten. Zo ook Sytske, Charlotte en Rob.

6
grenzelozeLiefde

0 0
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Je had samen met 3 
compagnons een eigen 
kantoor en een goede baan 
als belastingadviseur. 
Waarom besloot je om het 
roer om te gooien?
“Ik was hartstikke gelukkig in de fiscale 
branche. Het ging me gemakkelijk af 
en ik kon er ook m’n ei kwijt. Vooral 
omdat ik eigen ondernemer was. 
Maar het strand kriebelt al vanaf dat 
ik klein ben. Ik woon m’n leven lang 
op Scheveningen. Ik hielp vanaf m’n 
elfde al mijn oom mee in de keuken. 
Hij had ook een strandtent. En tijdens 
mijn studententijd werkte ik eveneens 
bij een strandpaviljoen. Mensen die 
mij écht goed kennen verbaast het 
niks dat ik dit ben gestart.”

Was het een moeilijke 
beslissing om die stap te 
maken?
“Het gevoel zat al heel lang in m’n 
buik. En toen kreeg ik plots die kans 
aangeboden om SummerTime 
over te nemen. Een prachtig 
strandpaviljoen, gelegen op een 
fantastische locatie: pal voor het 
Kurhaus. Een goedlopend bedrijf met 
fijn personeel. Ik heb de mogelijkheid 
niet met heel veel mensen gedeeld, 
want ik vond dat het mijn eigen 
beslissing moest zijn. Ik heb het 
zelfs mijn broer en vader niet direct 
verteld. Zij wisten hoe goed ik het 
op dat moment had. In oktober 
2014 is alles definitief rondgekomen; 
vanaf januari 2015 ben ik de trotse 
eigenaar van SummerTime. Het voelt 
als een jongensdroom die uitkomt.”

Wat is het grootste 
verschil met je eerdere 
onderneming?
“Het academisch werk- en 
denkniveau wat ik had, ontbreekt 

Maurice Deden studeerde in 1996 af als fiscaal jurist en 
ging vervolgens aan de slag bij verschillende grote advies- 
en advocatenkantoren. De laatste acht jaar was hij zelfs 
verantwoordelijk voor z’n eigen succesvolle belastingkantoor. 
Maar toen Maurice de kans kreeg om een strandpaviljoen over 
te nemen, twijfelde hij geen moment. Hij besloot z’n hart te 
volgen en belandde zo aan de kust van Scheveningen.  
Recht tegenover het beroemde Kurhaus.

gestrandop Scheveningen
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hier. Ik vind het zelf wel heel prettig dat ik die achtergrond 
heb. Want het is meer dan alleen maar een kopje koffie 
wegbrengen. Je moet ook de administratie doen, 
sollicitaties afnemen, onderhandelen met leveranciers  
et cetera. Ik probeer zoveel mogelijk op het strand te zijn 
en alle aspecten van het vak mee te pakken. Het is niet 
alleen het roer dat ik heb omgegooid, maar heel mijn leven. 
De ommezwaai is vrij extreem. Het is zeven maanden 
heel erg hard werken. Er zijn weken in het hoogseizoen 
geweest dat ik soms wel meer dan 100 uur per week met 
de zaak bezig ben geweest. En in de winter gaan we vijf 
maanden dicht. Dan bergen we alles op. In die periode 
plegen we onderhoud aan de tent en denken we na over 
de nieuwe menukaart en andere investeringen. Uiteraard 
probeer ik in die periode ook even tot rust te komen.”

wat miste je bij je oude baan?
“Ik miste niet zozeer iets. Maar op een gegeven moment 
vroeg ik me wel af of ik in ‘het fiscale’ oud wilde worden. Ik 
houd ervan om te vernieuwen en te ontwikkelen. Om zelf 
m’n eigen comfortzone op te rekken en andere kwaliteiten 
aan te boren. Het zijn hier op het strand zeker niet de 
wereldproblemen die ik oplos. Maar hele praktische 
hands-on zaken waar ik dagelijks mee te maken heb.  

Ik ben opgegroeid op het strand. Er is niks zo mooi als  
‘s ochtends vroeg in alle rust met een eigen muziekje op 
het terras in orde maken.”

Waar sta je elke ochtend voor op? Waar 
krijg je energie van?
“Wat ik altijd zeer bijzonder vind is als het rammetje vol zit. 
Als je dan ziet hoe hard het personeel werkt, hoe tevreden 
de gasten zijn en hoe goed de tent loopt. Het is heel fijn 
om zoveel goede mensen om je heen te hebben! Daar 
krijg ik energie van!”

Raad je anderen aan om ook hun hart te 
volgen en het roer om te gooien?
“Ik ben alleenstaand dus ik heb weinig verantwoording 
af te leggen, behalve aan mezelf. Ik heb geen torenhoge 
hypotheek of de zorg voor een gezin. Die luxe, en dat ik 
realiseer ik me echt, die had ik en die heb ik nog steeds. Dus 
dan is het misschien wat makkelijker om die keuze te maken. 
Maar het is wel heel fijn om je hart te kunnen volgen. Ik merk 
dat heel veel mensen het niet aandurven. Ik wil geen spijt 
krijgen van dingen die ik niet gedaan heb. En dat zal ik nu 
zeker niet krijgen. Ik ben er enorm gelukkig mee!” 

“Het is heel fijn om zoveel goede mensen om je heen te hebben! 
Daar krijg ik energie van!”
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“ Je verdiepen in 
andere culturen 
verrijkt je geest”

Levensles  
van een 

76-jarige 
avonturier:

DEZE NOSTALGISCHE FOTO VAN HET GEZIN  
VAN JAN HORSTINK IS GEMAAKT IN BRUNEI IN  

DE 70-ER JAREN. VAN LINKS NAAR RECHTS:
DOCHTER LANCA, JAN, TINEKE EN ZOON MAX. 
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Jan Horstink werd geboren op 26 februari 1939 in 
Bandung, Indonesië, twee jaar voor de Japanse inval. 
Zijn vader was er gelegerd als KNIL-militair. Het leven 
van Jan stond vanaf het begin in het teken van avontuur. 
Alleen al in de eerste 18 jaar van zijn leven verhuisde 
hij 16 keer. Het was een onrustige periode met veel ups 
en downs. Maar de levenservaring die hij opdeed in die 
eerste 18 jaar deed Jan besluiten om door te gaan met 
een leven vol avontuur en afwisseling. 

Die kans kreeg hij uiteindelijk bij Shell International, waar 
Jan als veldgeoloog aan de slag ging. 30 jaar woonde 
en werkte hij in talloze landen. Zelden verbleef hij in 
deze periode ergens langer dan 1 of 2 jaar. Wij waren 
benieuwd naar de levensles van deze ervaren avonturier, 
die inmiddels alweer 20 jaar in Maleisië woont. 

Jan Horstink: “De belangrijkste les die ik kan geven is dat 
je open moet staan voor andere culturen. Als je besluit om 
naar het buitenland te gaan, dan moet je je aanpassen 
aan de lokale cultuur. Je moet die appreciëren en zorgen 
dat je eraan meedoet.” 

“Zelf heb ik altijd de drang naar het onbekende gehad. Ik 
wilde altijd nieuwe culturen, andere rassen en mensen 
met hele andere opvattingen en ideeën ontmoeten. 
Want daar leer je enorm van. Je wordt er flexibeler en 
toleranter van.”

“Door je te verdiepen in andere culturen word je ook meer 
een kosmopoliet. Je begrijpt beter hoe de mensheid en 
het leven in elkaar zitten, dus weet je ook beter hoe we 
met elkaar moeten omgaan. Kortom, zorg dat je veel reist, 
veel meemaakt en alles goed in je opneemt. Zo verrijk je je 
geest en sta je toleranter in het leven.”

“De belangrijkste les die ik kan geven is dat je open  
moet staan voor andere culturen.”
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Het verhaal van OOM 
Verzekeringen begint kort 
na de Duitse inval in mei 
1940. De stofwolken van het 
bombardement op Rotterdam 
zijn nog maar net opgetrokken 
als Alphonsus Böcker een 
aantal zakenvrienden bij elkaar 
roept. Böcker werkt al jaren 
in de verzekeringsbranche en 
beseft dat het directe risico op 
oorlogsschade snel vraagt om 
een verzekeringsoplossing voor 
Nederland. 

oomdat 
het nodig 
was

ALPHONSUS BÖCKER RICHT OP 
16 JULI 1940 SAMEN MET ENKELE 
ZAKENVRIENDEN DE ‘ONDERLINGE 
OORLOGSSCHADEVERZEKERING 
MAATSCHAPPIJ’ OP.

24

75 JAAR OOM VERZEKERINGEN 75 JAAR BIJZONDERE VERHALEN



Het verhaal van een bijzondere 
verzekeringsmaatschappij

Zijn idee om een landelijke  
oorlogsschadeverzekerings-
maatschappij op te richten  
krijgt onmiddellijk bijval. En 16 juli 
1940 is het zover. Met een start-
kapitaal van 500 gulden richten 
de heren officieel de ‘Onderlinge  
Oorlogsschadeverzekering 
Maatschappij’ op. Al snel  
stromen de eerste polisaanvra-
gen binnen en binnen de kortste 
keren is OOM de grootste mo-
lestverzekeraar van Nederland. 

De mens centraal
Vanaf de oprichting is OOM een 
verzekeringsmaatschappij waar  
de mens centraal staat. “We zijn 
begonnen in 1940 om elkaar te 
helpen in de moeilijke jaren”, vertelt 
Marga Purvis-Wagemaker, sinds 
2009 directeur bij OOM. “En dat is 
wat we nog steeds doen. Elkaar in 
bijzondere en moeilijke momenten 
steunen.” Het sociale karakter van 
OOM komt ook tot uitdrukking in het 
personeelsbestand. Marga: “Door  
de onstuimige groei in de beginjaren 
moest OOM snel en constant nieuw 
personeel werven. Vanaf de start in 

1940 huurden we personeel in  
met een bijzondere achtergrond.  
Een belangrijk onderdeel van ons 
personeelsbestand waren de 
thuiswerkers, vaak Joodse 
landgenoten of andere onderduikers. 
Een bewuste maar riskante werkwijze 
waardoor OOM zeer selectief, 
tactisch en uiterst voorzichtig te  
werk moest gaan.”

De oorlog is voor iedereen een 
moeilijke tijd en voedsel wordt steeds 
schaarser. De zorg voor het eigen 
personeel heeft daarom vanaf het 
begin alle aandacht. Zo laat OOM bij 
een ‘goede bakker’ brood bakken en 
in een bakfiets onder bewaking naar 
de kantines brengen. Ook wordt er 
voedsel gekocht op de zwarte markt: 
de zogenaamde ‘prak van Gudde’, 
genoemd naar de initiatiefnemer. 

Sperrzeit
Ook typerend voor OOM: om de 
zinnen te verzetten en het personeel 
te bedanken voor de inzet geeft de 
directie midden in de oorlog een 
groot feest voor alle medewerkers en 
hun familie. Vanwege ‘Sperrzeit’ is het 
in die tijd verboden om zich tussen  

8 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends 
op straat te bevinden. Daarom duurt 
het feest de hele nacht.

De laatste fase van de oorlog is een 
buitengewoon zware tijd. Een deel 
van het land wordt bevrijd, maar de 
verliezen zijn soms zwaar en er is veel 
menselijk leed. Op het hoofdkantoor 
van OOM wordt de situatie 
ondertussen steeds hachelijker. Het 
bevindt zich in bezet gebied en de 
zeer gebrekkige telefoonverbindingen 
beperken de communicatie-
mogelijkheden enorm. Mensen 
worden opgepakt, voertuigen 
gevorderd. Het voedsel is nagenoeg 
op en gas, water en elektriciteit zijn 
niet of nauwelijks nog voorhanden.  
Ondanks alles blijft het kantoor open. 
Iedere dag opnieuw wordt al het 
mogelijke gedaan om te doen wat er 
gedaan moet worden. Om de 
medewerkers die erin slagen naar 
kantoor te komen iets te eten te 
geven, worden ‘s avonds stroop-
tochten georganiseerd. De 
gemeenschappelijke vijand en de 
moeilijke situatie maken de band 
tussen de nog aanwezigen enorm 
sterk en iedereen helpt elkaar. 
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Na de bevrijding
Marga: “Als 5 mei de bevrijding eindelijk een feit is, is de 
vreugde natuurlijk onbeschrijfelijk. Na een paar dagen 
dringt echter de realiteit door en wacht ons een geweldige 
taak. Direct na de bevrijding van het westen wordt OOM 
al overspoeld met schademeldingen uit het zuiden, dat al 
eerder was bevrijd.”

Al snel vindt de eerste naoorlogse vergadering plaats, 
onder leiding van mr. J.R. Goddard. De toenmalige 
voorzitter spreekt de wens uit dat de definitieve 
schadeafwikkeling en vervolgens de beoogde liquidatie 
van de maatschappij vlot zullen verlopen. Marga: “Het 
doel was altijd om OOM na de oorlog weer op te heffen, 
omdat in vredestijd niet langer behoefte zou zijn aan een 
oorlogsschadeverzekering. Maar dat liep even anders. 
Niemand kon op dat moment vermoeden dat wij in 2015 
nog altijd springlevend zouden zijn.”

Complicaties
Vertragingen en complicaties bij het afwikkelen van de 
schadegevallen noodzaken OOM om langer te blijven 
bestaan. Bovendien wil niet iedereen zijn 

molestverzekering beëindigen. Kortom, al spoedig blijkt 
dat opheffing van de Onderlinge Oorlogsschade-
verzekering Maatschappij voorlopig niet aan de orde is  
en dat medewerkers moeten aanblijven. 

Vooral bij Joodse schadegevallen doen zich ontelbare 
moeilijkheden voor door verlies van bewijsmateriaal en 
onvindbaarheid van de rechthebbenden. Ook krijgt OOM 
vanwege inflatiegevaar een verbod om alle schade-
penningen in een keer uit te keren. Het duurt uiteindelijk 
tot 1965 voordat de bulk van de schadepenningen 
eindelijk is uitgekeerd. En pas in 1978 kan eindelijk ook het 
allerlaatste bedrag van 1100 gulden worden uitgekeerd. 

Marga: “Om al onze mensen aan het werk te kunnen 
houden, zochten we nieuwe inkomstenbronnen. Nieuwe 
verzekeringsproducten die passen bij de missie van  
OOM om moeilijke risico’s makkelijk verzekerbaar te 
maken. Al snel kwamen de bijzondere brand- en 
ziektekostenrisico’s in beeld. Gewone verzekeraars wisten 
daar geen raad mee, OOM wel. Uiteindelijk zijn deze twee 
markten uitgegroeid tot onze belangrijkste activiteiten.”

“Wij willen er zijn voor elkaar.  
Zo zijn we begonnen in 1940.  

Zo denken we er nu nog steeds over.” 
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Over de horizon
Terugkijkend is er tussen 1945 en 2015 veel gebeurd en veranderd. 
Marga: “Aan het einde van de oorlog was OOM bijna 600 man sterk en 
werden polissen op de fiets door het hele land gebracht. Vandaag de 
dag zijn we een ‘lean and mean’ bedrijf met 28 medewerkers in dienst. 
We hebben verzekerden in meer dan 100 landen en verzekeren 
bijzondere risico’s in Nederland. Toch zijn we in de kern hetzelfde 
gebleven. Nog altijd maken we moeilijke risico’s makkelijk verzekerbaar. 
En nog altijd staat de mens centraal.”

“Als ik over de horizon kijk, dan denk ik dat ook het 100-jarig jubileum 
gevierd gaat worden. Want ik geloof dat mensen in deze drukke tijden, 
waarin alles globaliseert en alles via social media gaat, toch op zoek 
blijven naar een stukje menselijke warmte. Zolang wij dat als bedrijf 
blijven geven, kunnen wij klanten aan ons binden. Wij willen er zijn voor 
elkaar. Zo zijn we begonnen in 1940. Zo denken we er nu nog steeds 
over. En ook in de toekomst blijft dat onze drijfveer.”

6
facts

figures
Cr r

16 juli 1940
OOM Verzekeringen wordt 
opgericht door 5 zakenvrienden 
met een startkapitaal van  
500 gulden!

1968
Is het jaar waarin 
onze langstlopende 
polis is afgesloten.

1978
Laatste oorlogsschade 
uitgekeerd.

Wist je dat?
We ooit een opgezet 
paard verzekerd hebben?

Wist je dat?
Er ooit een man belde 
die zijn vrouw nog bij ons 
wilde verzekeren toen ze 
al lag te bevallen?

2015
Inmiddels heeft de ‘Onderlinge 
Oorlogsschadeverzekering 
Maatschappij’ 28 medewerkers  
in dienst en verzekerden in maar 
liefst 170 landen!

“EEN LAMP VOL COMPLIMENTEN 
VAN KLANTEN HERINNERT ONS  

ERAAN VOOR WIE EN WAARVOOR 
WE HET ELKE DAG DOEN.”
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Internationale verzekeringsmakelaar Dorens & De Waal werd opgericht in hetzelfde jaar als  
OOM Verzekeringen: 1940. Ook voor dit bedrijf begon het avontuur dus in de roerige oorlogsjaren.  
Wij spraken met Fabrice de Waal. Hij is de kleinzoon van één van de oprichters en sinds 3 jaar CEO 
van dit bijzondere familiebedrijf. Een gesprek over ondernemen en obstakels overwinnen.

Dorens 
& de WaalVan vader op zoon
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Een bedrijf starten in 
de oorlogsjaren is niet 
makkelijk. Hoe is dat 
destijds gegaan? 
“Mijn grootvader Rein de Waal werkte 
bij één van de grootste makelaars 
van de wereld, maar vond dat 
de service vele malen beter kon. 
Daarom besloot hij om samen met 
zijn hockeymaatje Wim van Erven 
Dorens zelf een assurantiekantoor 
te beginnen. Vanuit een kelder aan 
de Leidsegracht in Amsterdam 
zouden ze bedrijfsverzekeringen 
gaan aanbieden. En toen brak de 
oorlog uit. Dat maakte de zaak er niet 
makkelijker op.”

“Al snel kwam OOM op de markt met 
molestverzekeringen. Die zijn mijn 
grootvader en zijn partner toen door 
heel Nederland aan de man gaan 
brengen. Dat ging op de tandem.  
Die namen ze mee in de trein naar 
het zuiden om daar productie-
bedrijven op te zoeken. Daar 
maakten ze dan duidelijk dat ze zich 
konden verzekeren tegen het risico 
dat er – plat gezegd - een bom op de 
fabriek zou vallen.”

Na je grootvader nam je vader de leiding over en 
sinds 2012 ben jij de CEO. Zit verzekeren in het bloed bij 
familie De Waal?
“Voordat ik bij het bedrijf kwam deed mijn zus nog mijn privéverzekeringen, 
omdat ik er geen interesse in had. Ik was verantwoordelijk voor een afdeling 
van een warenhuis. Maar op een gegeven moment zei ik: ‘Pa, ik ben nu 24 en 
ik wil wat anders gaan doen. Het liefste zou ik voor mezelf beginnen.’ Daarop 
adviseerde mijn vader om eerst ergens in een ander bedrijf te beginnen om 
mezelf nog wat meer te ontplooien. Maar hij zag ook wel een ondernemer in 
mij en bood aan om in de zaak iets te gaan doen. Ik koos ervoor om het bedrijf 
sterker te gaan profileren, want daar zag ik kansen. Ik begon met een leeg 
bureau en ben vanuit niets gaan ondernemen. Wel waren we allebei heel reëel 
tegen elkaar. Ik zei: “Pa ik ga ervoor, zes maanden lang. Maar het kan zijn dat ik 
het niks vind.”

“Die zes maanden waren snel voorbij. En voor ik het wist waren er vier jaar 
voorbij. Mijn vader overleed helaas in 2012, vandaar dat ik het stokje al vroeg 
overnam.”

Dat moet een moeilijke periode zijn geweest. Hoe ben je 
die doorgekomen?
“Ja, dat was heel moeilijk. Eerst denk je: ‘Ik ga kippen houden in Frankrijk, 
want waar werk je voor?’ Maar ik heb me direct herpakt en laten weten aan 
de mensen dat ik er voor hen ben, dat ik er sta en dat we het met zijn allen 
moeten doen. Het was de intentie dat ik ooit de zaak zou overnemen, dat is nu 
vervroegd gebeurd. Ik zei: ‘Mijn vader was Dorens & De Waal, maar jullie zijn 
ook Dorens & De Waal. En de motor moet blijven draaien.’ Dat we 3 jaar later 
nog bestaan en ons 75-jarige jubileum hebben gehaald is een hele prestatie.”

“Eerst denk je:  
‘Ik ga kippen houden in Frankrijk,  

want waar werk je voor?’” 
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Doe jij dingen anders dan 
je vader?
“Ik heb veel respect voor mijn vader, 
zoals hij dat ook had voor zijn vader. 
Vooral in zakelijk opzicht heb ik heel 
veel van hem geleerd. Maar ik kijk 
wel vanuit een ander perspectief. 
Toen ik binnen het bedrijf aan de slag 
ging, vond ik dat bepaalde dingen 
nog beter konden dan ze al gingen. 
Service stond bij ons altijd al voorop. 
Maar toch zag ik mogelijkheden om 
nog beter vanuit de cliënt te denken 
en efficiënter hiermee om te gaan.  
En dat zijn we als bedrijf ook beter 
gaan doen. Ondernemers zijn niet 
bezig met risico’s, maar met hun 
product. Verzekeringen hebben 
niet hun aandacht en dat begrijp 
ik. Daarom zijn we complexe 
verzekeringen begrijpelijker gaan 
maken voor onze klanten.”

Hoe ga je Dorens & 
De Waal de toekomst 
inloodsen?
“Door klanten nog meer 
transparantie en service te bieden. 
En dat gaat tot aan e-mails en 
inkomende telefoontjes. Integer, 
duidelijk en oprecht zijn, dat is onze 
manier. In de crisis zijn we een aantal 

grote klanten verloren, omdat ze 
failliet gingen, werden overgenomen 
of afhankelijk van de bank werden. 
Daarop hebben we onder andere 
onze koers bijgesteld. We zijn ons 
ook gaan richten op het MKB. Als je 
daarbinnen genoeg spreiding hebt, 
kun je het dragen als er eens eentje 
wegvalt.”

“Belangrijk is ook dat je meegaat 
met de tijd en kansen ziet. Als je 
achterloopt op je klanten, heb je 
een probleem. Er komen steeds 
weer nieuwe bedrijven op de markt, 
die innovatief zijn. Daar valt heel 
veel business uit te halen. Neem 
bijvoorbeeld het risicomanagement 
van cybercrime. Op dat gebied 
kunnen wij uitstekend adviseren.”

“Zelf zeggen we altijd: ‘Dorens & 
De Waal verzekert succes!’ Daar 
schuilt een zekere mentaliteit in 
die goed bij ons past. Want we 
zijn niet voor niets uitgegroeid tot 
een verzekeringsmakelaar met het 
grootste internationale netwerk ter 
wereld. Ik zie de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet.”  

EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS 
VAN DORENS & DE WAAL. NET ALS 

OOM BESTAAT DIT ASSURANTIE-
KANTOOR 75 JAAR. 
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Wouter van der Linden 
WAGENINGEN

“Tijdens de woensdagmorgen 
markt vloog de visbakwagen 

plotseling in de brand en 
werden wij als tussenpersoon 

in paniek gebeld door de klant. 
Gelukkig kwam OOM snel in 

actie en kon de wagen na 
een paar dagen weer volledig 

draaien.”

Dirk-Jan Dijkstra hoogeveen
“Begin mei 1972 verhuisde Unigarant naar een 
pand op het Museumplein. Het pand had 
gedurende de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog 
twee illustere buren: het Amerikaanse en 
Russische consulaat. In deze roerige 
Amsterdamse tijd maakte het bedrijf om zich 
heen van alles mee. Zo werd de pui van het 
Russisch consulaat door een bomaanslag 
totaal vernield en werd het Amerikaanse 
consulaat door Vietnam-
demonstranten bezet. Tijdens de 
bezetting van het Amerikaanse 
consulaat zijn er vanuit het 
Unigarant-pand opnamen 
gemaakt voor het journaal 
waarbij de (toen) bekende 
nieuwslezer Fred Emmer 
verslag deed.”

Bijzondernemers
Bij OOM Verzekeringen verzekeren we gebouwen en objecten die bij andere verzekeraars ‘van de 
band vallen’. Denk bijvoorbeeld aan een oliebollenkraam, een verenigingsgebouw of een 
strandtent. Bij deze bedrijven is het risico op schade groter dan bij de meeste andere bedrijven.  
In ‘Bijzondernemers’ een kleine blik op de diversiteit van onze bijzondere klanten. 

Hans de Bruin ALBLASSERDAM
“Onze vereniging van postduivenhouders bestaat 
al 50 jaar en wij zijn blij dat we nog steeds onze 
hobby kunnen blijven uitoefenen. Al onze leden 
zijn verknocht aan de duivensport en laten er 
zelfs de vakanties voor lopen.”

Petra van Dijk-Nijboer EMMEN
“Wij zijn een erkend KNPV-hondenvereniging en leiden honden op tot 
politiehond. Vanaf 1959 zijn wij gevestigd in Klazienaveen en trainen 

daar drie dagen in de week. Het is een hele actieve club met in totaal 11 
leden. Serieus trainen met gezelligheid en humor staat voorop. Je richt 

een hond niet alleen af, maar samen met alle clubleden.”
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“ Wij hebben 
onszelf  
in het diepe 
gegooid”

Restauranthouders 
Jos & Sharon:

75 JAAR OOM VERZEKERINGEN 75 JAAR SPECIALE VERHALEN
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Vijf jaar geleden begonnen 
Jos Grootscholten (31) en 
Sharon Tettero (29) samen 
Restaurant Perceel in het Oude 
Raadhuis van Capelle aan den 
IJssel. Zestien maanden later 
werden ze bekroond met een 
Michelinster, uitgeroepen tot 
‘Belofte van het Jaar’ in de Gault 
Millau en benoemd tot ‘Capelse 
ondernemer van het jaar’.  
Wij spraken met de twee jonge 
ondernemers over hun recept 
voor succes.

Jullie zijn al op jonge 
leeftijd een eigen 
restaurant begonnen. Was 
dat een voordeel of een 
nadeel?
Sharon: “Ik denk een groot voordeel. 
We hebben onszelf in het diepe 
gegooid. Wat wij de afgelopen 5 jaar 
hebben geleerd, hadden we nooit 
kunnen leren onder een werkgever. 
Er komen allerlei zaken achter de 
schermen bij kijken. Denk aan de 
administratie. Dat laat een werkgever 
je niet snel doen. Dus dit hadden we 
ook nergens anders kunnen leren.  
En omdat we zo jong zijn, zijn we 
ook nog niet met kinderen bezig. 
Daardoor kunnen we ons volledig 
richten op de zaak.”
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Jos: “Wat Sharon zegt. In de tijd 
dat we nu een eigen zaak hebben, 
hadden we op alle fronten nooit 
zoveel kunnen leren als onder een 
werkgever. Nu kun je jezelf veel meer 
ontwikkelen. En als je ziet hoeveel 
jaren we nog voor ons hebben, dan is 
het alleen maar mooi meegenomen 
dat we nu al zoveel successen 
hebben geboekt.”

Had je dat succes van 
tevoren verwacht?  
Jos: “Het was wel een droom, ja. Dat 
het daadwerkelijk zo snel is gegaan 
had niemand kunnen denken. 
We hadden ook niks of niemand 
aangeschreven, enkel wat flyers 
met een introductiemenu laten 
drukken bij een lokale drukkerij. Die 
hebben we op een middag zelf in 
de brievenbussen gegooid. Binnen 
no time zaten we vol. Daarna kwam 
het AD Rotterdam met een heel 
groot stuk. Toen ging het ineens 
heel hard. Het jaar erop kregen 
we de Michelinster. Daarop zijn we 
hartstikke trots.”

Wat is het recept voor 
jullie succes?
Jos: “Het is een ambachtsvak. Het 
moet dus bijna wel aangeboren zijn, 
wil je in dit vak iets bereiken. Omdat 
je heel veel tijd moet steken in het 
onder de knie krijgen van technieken 
en het continu verbeteren van jezelf. 
Je moet dus zorgen dat je je heel 
bewust bent van wat je doet.”

Sharon: “Ik denk dat heel veel door-
zettingsvermogen tonen essentieel is 
voor de weg naar succes.”

Een eigen restaurant 
runnen kost heel veel tijd. 
Is dat iets waar jullie 
soms spijt van hebben?
Jos: “Nee, ik heb er nooit spijt van 
gehad. Ik vond sport vroeger ook 
geweldig, maar daar is nu geen tijd 
meer voor. Je moet keuzes maken. 
Zolang je niet te veel geconfronteerd 
wordt met wat je allemaal mist, komt 
het allemaal wel goed.”  

Sharon: “Ik denk ook wel dat het 
komt omdat wij al heel lang in het 
vak zitten. We zaten al in het vak 
vanaf onze middelbare school, 
dus we weten wat het inhoudt om 
bijvoorbeeld op de feestdagen te 
moeten werken. Je bent al heel snel 
gewend dat de ‘leuke dingen’ er niet 
meer bij zijn. Als andere mensen een 
feestje vieren, zijn wij aan het werk. 
Maar daar hebben we voor gekozen. 

Dit is af en toe wel lastig voor onze 
vrienden en familie. Voor ons is het 
niet meer dan normaal.”

Wat drijft jullie?
Sharon: “Tevreden gasten die echt 
genieten. De groenteleverancier 
die langskomt met supermooie 
producten. En het nieuwe terras! We 
kregen de mogelijkheid om een nieuw 
terras aan te leggen. Dit hebben we 
helemaal zelf uitgezocht en ingericht. 
Dat geeft je wel energie. Nu is het 
nog wachten op mooi weer!”

Welke tip heb je voor 
mensen die ook een 
eigen restaurant willen 
beginnen?
Jos: “Begin niet te ingewikkeld. 
Houd het simpel. Ik heb voorheen 
altijd gewerkt in een restaurant met 
negen koks. Daar kon alles en was 
niets te gek. Maar als je voor jezelf 
begint en alleen in de keuken staat, 
ben je simpelweg niet in staat om 
heel groots uit te pakken. Begin 
gewoon met simpel, lekker eten. Het 
ingewikkeld maken komt dan later 
wel. Mensen moeten eerst weten 
dat ze bij jou lekker kunnen eten. En 
daarna kun je uitbreiden en meer 
service bieden. Je maakt wel eens 
mee dat jonge ondernemers meteen 
starten met heel veel personeel en 
kosten. Ik denk dat je beter dicht bij 
jezelf kunt blijven.

“Als andere mensen een feestje vieren,  
zijn wij aan het werk. Maar daar 

hebben we voor gekozen.” 
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HARD WERKEN EN HEEL VEEL 
DOORZETTINGSVERMOGEN ZIJN 
VOLGENS JOS EN SHARON DE 
BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN 
VOOR SUCCES.
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Tartaar 
van dorade  
met geitenkaas,  
gezouten 
perzik en frisse  
groenten voor 4 personen
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eten!
Smakelijk

tartaar van dorade
400 gram dorade filet (vuil)
1 stuk limoen
olijfolie
zout 
peper

Snijd de dorade van de huid en 
verwijder de middengraat. Zorg 
ervoor dat er geen graatjes of 
andere restjes aan de filet zitten. 
Snijd de schone filets in gelijkmatige 
blokjes. Maak de dorade vlak voor 
het opmaken aan met olijfolie, 
limoenrasp, limoensap, zout en 
peper. Zorg ervoor dat de dorade 
lekker op smaak is.

geitenkaas (bv. Sainte-Maure)
80 gram geitenkaas 
peper
zout

Roer de geitenkaas los in een  
bekken en breng op smaak met 
peper en zout.

gezouten perzik
2 stuks perzik (niet te rijp)

voor de marinade
100 gram water
40 gram azijn
2 gram suiker
4 gram zout

Doe alle ingrediënten in een pannetje 
en kook deze op zodat de suiker en 
het zout oplossen. Snijd de perzik in 
vieren en verwijder de pit. Haal de 
marinade van het vuur en leg de 
perzik in de warme marinade. Dek 
het pannetje af en laat de perzik 
afkoelen in de marinade. 

frisse groenten 
4 stuks radijs
1 stuk koolrabi (klein en geschild)

krokant brood
Snijd brood in vierkante croutons of in 
dunne plakken en bak deze krokant in 
de pan of oven.

vinaigrette perzik en karnemelk
50 gram perzik marinade (waar de 
perzik in is afgekoeld)
50 gram karnemelk
30 gram olijfolie

Meng alle ingrediënten met elkaar. 
Probeer niet te roeren maar licht om 
te scheppen zodat, je een gescheiden 
dressing krijgt. 

het gerecht afmaken
Breng de dorade tartaar op smaak 
en leg dit in het midden van het bord. 
Druk dit aan met een tonicstamper. 
Snijd de perzik, radijs en koolrabi 
in plakjes van ongeveer 5 mm dik. 
Verdeel de geitenkaas speels over de 
tartaar. Zorg ervoor dat de hoopjes 
een beetje van elkaar af liggen, zodat 
je er de stukjes perzik en groenten 
tegenaan omhoog kan zetten.  
Steek er nog een paar stukjes krokant 
brood tussen. Maak het gerecht af 
met een paar kleine slablaadjes en 
schep vervolgens de vinaigrette over 
het gerecht.

Jos Grootscholten heeft een enorme passie voor koken en prachtig opgemaakte gerechten.  
Speciaal voor de lezers van ons jubileummagazine deelt Jos zijn recept voor dit feestelijke gerecht  

met dorade en geitenkaas. Probeer het zelf uit in je eigen keuken en verras je tafelgenoten.  
Veel kookplezier en eet smakelijk!
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25 april 2015 voltrok zich een grote ramp in Nepal. Een aardbeving 
kostte ruim 7.000 mensen het leven. In sommige dorpen stond geen 

huis meer overeind. Arend van Riessen kan zich nog precies herinneren 
waar hij was toen de eerste schokken het land door elkaar schudde. 

Arend woont al 15 jaar in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.

“De ramp bracht 
veel saamhorigheid”

Arend van Riessen, Nederlander in Nepal: 
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“Ik zat met vier bevriende 
vogelaars en zo’n tien anderen in 
een microbusje van het openbaar 
vervoer. Plotseling begon de bus te 
schudden. Eerst dacht ik dat mensen 
tegen de bus aan het duwen waren. 
Maar toen zag ik dat ook de mensen 
op straat allemaal stonden te 
schudden. Een paar vielen er, maar 
in de buurt waren geen gebouwen 
die instortten. Pas toen wij met de 
bus doorreden zagen we de ravage 
die de aardbeving had aangericht.” 
 
Naschok
De hevige naschok twee weken 
later bezorgde Arend van Riessen 
angstigere momenten. “We stonden 
op de derde verdieping van een 
gebouw toen dat gebeurde. Op dat 
moment dacht ik wel: hoe lang gaat 
dit nog door? Stel je voor dat dit 
erger wordt. We konden geen  
kant uit!”

Zelf woont Arend met zijn Nepalese 
vrouw in Kathmandu. Zijn huis liep 
geen schade op, net als de andere 
huizen in de buurt. De meeste 
slachtoffers vielen in dorpen in de 
bergen en in oude huizen aan de 
rand van de stad. 

“Na de aardbeving waren er heel 
veel mensen die aan ons vroegen of 
ze iets konden doen. Zoveel zelfs dat 
ik besloot een e-mail rond te sturen 
naar een netwerk van zo’n 200 
mensen. We wilden donaties ophalen 
om iets te doen voor de dorpen die 
getroffen waren. De reacties waren 
overweldigend.”
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Saamhorigheid
“Na de inzamelingsactie hebben 
we een aantal dorpen uitgekozen 
om te helpen. Elk dorp heeft weer 
andere behoeften. In het ene dorp 
zaten ze verlegen om voedsel, in een 
ander dorp om golfplaten daken 
en in nog een ander dorp om een 
zonne-energiesysteem, omdat 
hun hele elektriciteitssysteem was 
weggevallen. Zo hebben we een  
stuk of acht verschillende dorpen 
steun gegeven.” 

“Het bijzondere na die aardbeving 
was dat bijna iedereen in Nepal die 
wat geld had, initiatieven ontplooide 
en netwerken mobiliseerde. Met 
een aantal van hen hebben we 
samengewerkt. Anderen konden 
bijvoorbeeld tenten regelen en wij 
voedsel. Dan huurden we samen een 
truck om te zorgen dat alle middelen 
in het betreffende dorp aankwamen. 
De ramp bracht veel saamhorigheid.” 

Wederopbouw
“Inmiddels zijn we een aantal 
maanden verder en is de weder-
opbouw in volle gang. De eerste fase 
bestond uit mensen onder het puin 
vandaan redden en waardevolle 

spullen proberen veilig te stellen. Mensen waren vrijwel al hun bezittingen 
en voedselvoorraden kwijt. Met de moesson in aantocht brak vervolgens de 
fase van overleven aan. Veel mensen verbleven in tentjes en die hielden het 
niet lang vol in dat hevige weer. Dus daar brachten we golfplaten daken naar 
toe. Die kun je makkelijk vervoeren en beschermen goed tegen de regen en 
de wind. En nu wordt er langzaamaan gedacht aan het renoveren van de 
getroffen huizen. Er zijn heel veel mensen waarvan hun huis helemaal aan 
gruzelementen is. 

Heel veel andere huizen zijn gewoon niet meer veilig om in te wonen. Die 
moeten opnieuw opgebouwd worden. Dit kost veel tijd én geld. Daarom 
bouwen de mensen hier eerst één kamer om in te wonen. En dan kijken ze 
hoeveel geld ze kunnen verzamelen om een tweede kamer en een derde 
kamer van de grond te krijgen. Om zo stapsgewijs een heel huis op te bouwen.” 

Nederland
Heeft Arend er niet aan gedacht om terug te keren naar Nederland? “Nee, 
we blijven gewoon hier zitten. Ik heb altijd in dit soort landen willen werken. Ik 
heb ook een studie gedaan die me deze richting in bracht. Daarbij heb ik een 
Nepalese vrouw. In Nepal voelt zij zich compleet. Hier heeft zij haar netwerk en 
kan ze haar talenten optimaal inzetten. Het merendeel van wat we doen voor 
de wederopbouw, regelt mijn vrouw.”

“Natuurlijk mis ik Nederland wel eens. Mijn vrienden, familie, lekkere kaas, drop, 
dat soort dingen, haha! Maar dankzij Skype en Facebook is Nederland eigenlijk 
altijd dichtbij. En eenmaal per jaar ga ik naar Nederland op familiebezoek. Dan 
zie je familie soms twee dagen achter elkaar, terwijl andere mensen die allebei 
in Nederland wonen elkaar misschien ook maar één keer per jaar een avondje 
zien. Het is allemaal betrekkelijk, ver weg wonen.” 

“Het is allemaal 
betrekkelijk,  

ver weg wonen.”
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DE WEDEROPBOUW BRACHT 
VEEL SAAMHORIGHEID. JONG 
EN OUD KWAM IN ACTIE OM 
VOEDSELPAKKETTEN, DEKENS EN 
MEDISCHE BENODIGDHEDEN PER 
TRUCK NAAR DE RAMPLOCATIES 
TE VERVOEREN. 

DE WEDER- 
OPBOUW
is nog steeds in volle gang

Wil je bijdragen  
aan het herstel  

van Nepal?

Volg dan de Facebook-pagina 
en doneer!

   Facebook.com/
RechtstreeksnaarNepal

A.S. van Riessen & I.K.Gurung, 
Kathmandu, Nepal

IBAN: NL21INGB0003173385
BIC/SWIFT: INGBNL2A
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Ze woont al 33 jaar in New York. 
Heeft op elke grote catwalk in de 

wereld gelopen. Leerde o.a. Cindy 
Crawford de kneepjes van het 

modellenvak. En is nog altijd zeer 
actief in de modellenbusiness. 

Mariana Verkerk, catwalk coach, 
model en Founding Partner van The 
Model Convention, kun je met recht 
een vrouw van de wereld noemen. 

Je woont al heel lang in 
New York. Hoe ben je daar 

ooit terechtgekomen?
“Op mijn eenentwintigste kwam ik 

een Amerikaanse journalist tegen die 
zei: ‘Jij moet model worden!’  

Toen dacht ik: ‘Ja, het zal wel’. Ik had 
een hele goede baan in de container 

business in Rotterdam. Daar was ik 
helemaal happy. Maar kunstenaars 

waar ik in die tijd veel mee omging 
zeiden: ‘Joh, ga gewoon eens kijken  

in New York!’ En dat heb ik  
toen gedaan.” 
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Elke dag nieuwe 
dingen doen

Mariana Verkerk

“Daar aangekomen dacht ik gelijk: ‘Dit is zo’n waanzinnige 
stad. Hier wil ik wonen!’ Dus ben ik teruggegaan naar 
Nederland, mijn baan opgezegd, mijn spullen gepakt en 
naar New York vertrokken.”

Was het een impuls?
“Nee, ik wilde daar echt gewoon naartoe. Ik vond het zo’n 
vrijheid, het was zo anders dan Nederland. Ik vond het zo 
heerlijk!”

Kon je er direct aan de slag als model?
“Nee, ik had een toeristenvisum en ben er eerst bij alle 
modellenbureaus langsgegaan. Maar die zeiden allemaal 
‘nee’. Ik was te lang en te oud. Dus daar ging mijn grote 
plan. Wel werd ik regelmatig benaderd door jonge 
ontwerpers die me vroegen of ik model was. ‘Nee’, zei 
ik dan. Maar op een gegeven moment zei ik gewoon ja. 
Waarop die man zei: ‘Oh, kan je dan mijn show doen?’ 
En zo ben ik mijn eerste show gaan doen, ha ha. Ik had 
nog nooit op een catwalk gelopen, maar gelukkig had 
ik aanleg. Na die eerste show, kwamen er andere jonge 
ontwerpers naar me toe. En zo is het begonnen. Ik 
verdiende nog geen bal. Maar ik kreeg allemaal kleding 
van hen, dus ik zag er hartstikke goed uit!”

Uiteindelijk heb je 20 jaar op de catwalk 
gestaan en geleefd in een wereld vol 
glamour. Dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Waarom wel voor jou?
“Ik denk dat een heleboel mensen mij aardig vonden. 
En dat heeft met persoonlijkheid te maken. Ontwerpers 

zijn vaak lichtelijk onzeker. Omdat ik achter de schermen 
met ze werkte, was ik voor velen hun muze. Als ze mij 
vroegen of ik iets mooi vond, durfde ik altijd mijn mening 
te geven. Dat is niet echt Amerikaans, maar wel heel 
erg Nederlands. Wij flappen het er gewoon uit. Ons 
taalgebruik is heel open. Op een of andere manier werkte 
dat wel. Want mensen die beroemd gaan worden, 
hebben altijd veel jaknikkers om zich heen. Dus dan is het 
wel eens fijn als iemand zegt: ‘I don’t like it.’”

Ruim 30 jaar na je eerste catwalk ben je 
nog steeds actief in de modellenwereld. 
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
“Ik ben eigenlijk van het één in het ander gerold. Ik was 
model bij Elite toen de agency me vroeg om nieuwe 
modellen te trainen voor Elite Model Look. Ik heb 
bijvoorbeeld Cindy Crawford getraind, die op dat moment 
nog helemaal niet bekend was. Daarna werd ik benaderd 
voor Model Search America om catwalk coach te worden. 
Dat heb ik ongeveer 10 jaar gedaan. Ik ben er heel de 
Verenigde Staten voor doorgereisd en heb zo meer dan 
200.000 mensen gecoacht.”
“Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor 
Scandinavia’s Next Top Model. Een tv-format dat later 
ook in Nederland verscheen onder de naam Holland’s 
Next Top Model en waaraan ik ook heb meegewerkt. Naar 
aanleiding van dat programma kreeg ik ontzettend veel 
mails van meiden die me vroegen om naar hun foto’s 
te kijken. Maar dat was te veel werk en ik kon er verder 
niets mee want ik ben geen bureau. Daarom ben ik hier in 
Nederland The Model Convention begonnen, een jaarlijks 
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evenement waar jonge mensen zich 
kunnen laten scouten als model. En 
dat doe ik nog steeds, meestal op de 
laatste dag van de Huishoudbeurs. 
Er komen dan topagenten uit heel de 
wereld om nieuw talent te ontdekken. 
Op deze manier hebben we echt al 
heel wat carrières gestart.”

Is dat iets waar je energie 
van krijgt?
“Jazeker, iemand helpen met het 
starten van een nieuwe carrière 
geeft energie. Maar niet alleen dat. 
Ik voel me gelukkig als ik reis, nieuwe 
dingen ontdek en naar mooie dingen 
mag kijken, zoals mensen, kleding, 
architectuur en kunst.”

Is dat de reden dat je je zo 
thuisvoelt in die wereld?
“Ja, maar wat mij echt drijft is elke 
dag iets nieuws doen. Iets wat ik 
nog niet eerder gedaan heb. En dat 
kan van alles zijn. Ik ben nu even in 

Nederland en vanochtend bracht ik 
mijn zoon naar Schiphol. Toen dacht 
ik: ‘Goh, laat ik eens met het pontje 
naar Amsterdam-Noord gaan.’ Ik 
heb daar heerlijk rondgelopen en 
allemaal dingen gezien die ik nog niet 
gezien had, en weer teruggelopen 
via de Haarlemmerdijk. Dan denk ik: 
‘Wauw, wat heerlijk dat ik dit allemaal 
zo maar even kan en mag. En dat 
ik zelf mijn tijd kan indelen.’ Ik kan op 
vakantie wanneer ik wil en qua tijd 
hoef ik niemand te vragen of ik weg 
mag. Ik vind het heel fijn dat ik dat 
voor elkaar gekregen heb. En dat ik 
gewoon al ruim 30 jaar zelfstandig 
ondernemer ben.”

En je zoon, vindt hij het 
leuk dat zijn moeder zo 
ondernemend is?
“Mijn zoon vindt het soms wel eens 
vervelend. Toen hij kleiner was zeker. 
Ik was natuurlijk vaak voor lange tijd 
weg. Dat heb ik altijd geprobeerd op 

andere manieren goed te maken met 
hem. Als ik terugkwam, dan gingen 
we bijvoorbeeld met zijn tweeën de 
rest van de week skiën. Twee jaar 
geleden heb ik hem meegenomen 
naar Tokio. Dat was één van zijn 
wensen en dat was zo leuk! We 
hebben daar een maand gezeten. En 
vorig jaar zaten we op Machu Picchu 
te filosoferen over wat hij gaat doen 
met zijn leven. Als dat geen quality 
time is...”

“Ik voel me gelukkig als ik reis, nieuwe dingen ontdek en naar moo ie 
dingen mag kijken, zoals mensen, kleding, architectuur en kunst.”
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oom verzekeringendaar kun je al 75 jaar op bouwen!
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verwarmend!
Wij hebben ontzettend veel leuke felicitaties mogen ontvangen op het 75-jarig jubileumfeest voor onze 
zakelijke relaties. Hierbij een willekeurige pagina uit het felicitatieboek.

46



colofon

Dit 75-jarige jubileummagazine 
van OOM Verzekeringen is 

tot stand gekomen door de 
belangeloze medewerking van 
onze klanten. Wij bedanken: 

Thomas Ruiter (Thailand)
Peter Degen (Canada)

Sandra van Wijk (Canada)
Esly van Dam (Kameroen)

Debby Boogaarts (Panama)
Léonie Uijtdewilligen (Singapore)

Aniek Ivens (New York)
Elly Spillekom (Australië)
Thom Blom (Duitsland)

Familie Meessen (Nederland en Rome)
Sytske Susie Jellema (Colombia)

Charlotte Heystek (Nieuw-Zeeland)
Rob Opmeer (Thailand)

Maurice Deden (Nederland)
Mariana Verkerk (New York)

Fabrice de Waal (Nederland)
Petra van Dijk-Nijboer (Nederland)

Dirk-Jan Dijkstra (Nederland)
Hans de Bruin (Nederland)

Wouter van der Lingen (Nederland)
Jos Grootscholten en Sharon Tettero 

(Nederland)
Arend van Riessen (Nepal)

Jan Horstink (Maleisië)

Cartoon 
Koos Vellekoop

fotografie
Dierk Hendriks Fotografie

Gettyimages | iStockphoto | Shutterstock
Toeps Fotografie
Verzekerden zelf

Vormgeving en interviews
Happy Cactus

Drukwerk
Drukkerij de Bink

OOM Verzekeringen
Alle medewerkers

Heb jij ook zo genoten van het uitzicht dat Peter op pagina 
12 met ons deelde? Wij zijn benieuwd naar jouw uitzicht! 

Deel je foto op Facebook, Twitter of Instagram met de 
hashtags #ditismijnuitzicht en #oomverzekeringen. Wie 

weet win jij dan een luxe selfiestick! 

De leukste en mooiste foto’s delen we ook op onze social 
media pagina’s. Dus pak die camera en doe mee!

Zit je niet op social media? Je kunt je foto ook e-mailen 
naar uitzicht@oomverzekeringen.nl.   
Meedoen kan t/m 1 februari 2016.

Deel je uitzicht  
en maak kans  

op een

selfiestick!
Luxe

#ditismijnuitzicht
#oomverzekeringen

Facebook.com/oomverzekeringen

Twitter.com/oomverzekering of @oomverzekering

Instagram.com/oomverzekeringen of @oomverzekeringen
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HET TEAM VAN  
OOM VERZEKERINGEN
staat ook de komende jaren weer voor je klaar!

75 JAAR OOM VERZEKERINGEN 75 JAAR BIJZONDERE VERHALEN


