Harrie Baken
Academielaan 152
5037 EW Tilburg
tel. 013 468 46 15
gsm 06 23 36 93 80
harriebaken@tekstbaken.nl
Tilburg, 16 december 2008
Sjan van der Pasch
Geelders 2A
5283 VS Boxtel
Hoi Sjan,
Ik hoop dat het goed met je gaat, en ook met Anne natuurlijk.
Tussen de formulieren, opzeggingen, etc. door ben ik bezig met Marja's
inboedel en haar codicil. De huur van de Antoniusstraat laat ik doorlopen tot 15
januari, dus het zal allemaal wel lukken. Alles gaat wel behoorlijk traag. Ik vind
het niet gemakkelijk om zomaar even snel Marja's spullen uit te zoeken, laat
staan dingen 'weg te doen'. Gelukkig maar dat Marja in juli zoveel heeft
opgeschreven, en gelukkig ook dingen als: "Naar Poubelle!".
Over formulieren gesproken: is alles al afgehandeld bij de SVB? Ik moet
immers binnenkort verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor en teveel
ontvangen pgb-bedragen moet ik terugstorten. En uit Marja's afschriften meen
ik op te kunnen maken dat je nog een berg geld tegoed hebt van het pgb.
Wat betreft Marja's laatste wil: die bestond, kort samengevat, uit de wens
thuis te mogen sterven, de wensen voor haar uitvaart, trouwen met Harrie, de
verdeling van haar spullen en haar wens dat haar spaargeld voor Harrie is. Uit
je 'opmerkingen' in de dagen voor ons huwelijk meen ik te kunnen opmaken
dat je over het laatste niet erg enthousiast bent. Maar ja, het is nu eenmaal
Marja's nalatenschap en Marja's uitdrukkelijke wens. Een wens die ze
overigens al vóór ons trouwen te kennen heeft gegeven, namelijk drie dagen
voor haar operatie:
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Voor dit onderdeel van Marja's laatste wil heb ik natuurlijk jouw medewerking
nodig, want Marja's spaargeld staat sinds 1997 bij jou geparkeerd. De
afschriften tot oktober 2007 heb ik, zoals je weet, in huis. Ik zou het op prijs
stellen als je me de afschriften van daarna, t/m 3 december 2008, zou sturen.
Het geld zelf komt dan later wel, want er moet nog wat vanaf. Op het
totaalbedrag moet je in mindering brengen wat Marja voor haar neefjes en
nichtjes heeft bestemd: voor Celeste, Helene, Sam, Nina, Bart en Cynthia ieder
100,- en voor Mark 200,- dus samen 800,-. Het lijkt me tenminste het
gemakkelijkste en snelste als jij dat hun geeft.
Er is nog iets wat je in mindering moet brengen, namelijk de opbrengst van
oven/fornuis, koelkast en wasmachine. Marja wilde dat ik ze verkoop en de
opbrengst aan jou geef. Maar hoeveel dat zal zijn, daar heb ik nog geen flauw
idee van. Ik geef het je door wanneer ze verkocht zijn.
Je kunt het uiteindelijke bedrag gewoon overmaken op Marja's girorekening,
maar meegeven aan Ties kan natuurlijk ook, als hij de spullen op komt halen
die Marja voor jou, Anne, Celeste, Helene en hemzelf heeft bestemd. (Ik neem
voor 't gemak maar aan dat hij dat doet. Half januari, wanneer ik Marja's huis
leeg heb, staan alle spullen wel klaar in de Academielaan. De spullen voor Bert
en Paul kunnen wel met de post, voor zover ik nu kan overzien.)
Als je me de afschriften stuurt, stuur dan meteen de bladzijden mee die je in
juli uit mijn schrift hebt gescheurd. Nee, ik ben ze niet vergeten! Ik wil ze per
se terug. Ze zijn overigens niet alleen 'gewoon van mij', ze zijn van Marja en
mij. Notities over gesprekken tussen Marja en mij, die wil ik (terug) hebben.
Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen?
Tot slot nog een onderwerp waarvan ik hoop dat ik je daarmee niet van streek
maak. Binnenkort krijg ik de vraag van het crematorium wat er moet gebeuren
met de as van Marja. Marja zelf heeft daarover niets beslist, misschien heeft ze
er zelfs niet aan gedacht, want het is in de zomer niet ter sprake gekomen. Ik
heb er ook nog niet lang bij stilgestaan. Heb jij er ideeën over? Bijvoorbeeld of
je, als de as verstrooid zou worden, daarbij aanwezig wilt zijn? Laat het me
weten, met een briefje, of waag er eens een e-mail aan.
Hou je taai. Groeten, ook aan Anne,

Harrie
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