Hans Schwarze; oude spijkerbroek aan en gaan
Na een jarenlange carrière in de bouw ging voormalig hoofduitvoerder Hans Schwarze op zijn 64e
met pensioen. ‘Mijn vrouw was dolblij. Die zag de gezamenlijke uitstapjes al voor zich. Maar ik kan
niet stilzitten. Ik ben een doener, en ik wil niet door een raampje turen.’ Zijn echtgenote begreep
het wel. ‘Ik moet onder de mensen blijven.’

Klussen
En dus komt het manusje-van-alles tegenwoordig overal. Nadat een bevriende belegger hem vroeg
negen van zijn panden in Nieuwegein te beheren, stapte Hans naar de Kamer van Koophandel en
richtte hij zijn eenmansbedrijf Schwarze Bouwondersteuning op. ‘Ik begeleid nu in een aantal panden
het technisch onderhoud en regel de bouwkundige zaken. ‘Heeft een bedrijf groot onderhoud nodig?
Dan vragen we offertes op en maken we de keuze voor de juiste partner.’

‘Ik ben er heel happy mee want het is toch tijdverdrijf. Ik vertrek nooit voor half tien ’s ochtends en ik
ben voor vieren weer thuis. En aan het eind van de maand stuur ik wat facturen. Ik hoef me niet
meer kapot te werken en kan er toch lekker met de caravan van op vakantie’, lacht hij. ‘Mensen
vragen we weleens: “Hans, ben jij echt al 66? Jij doet nog zoveel!” Dat geloven ze bijna niet.’

Tussen al zijn werkzaamheden door, klust hij momenteel ook veel samen met overbuurman Henny
Doornekamp, die in zijn garage een biologische broodjeszaak begint. ‘Een beetje timmeren, een
beetje doen. Oude spijkerbroek aan en gaan. Heerlijk!’ Ook over de broodjes van Henny is hij te
spreken. Lachend: ‘Ik kan het weten want ik heb de eerste broodjes al geproefd.’
Wonen in Plettenburg
Hans woont in Plettenburg naast zijn jongere broer Ton. De broers kochten zo’n 23 jaar geleden de
grond waarop hun huizen staan van Ton zijn schoonvader. ‘Toentertijd woonden Ton en Tiny nog in
een ander huisje in deze straat, waar ik hen hielp met de verbouwing. Toen wist ik al: als ik in
Plettenburg een bouwvergunning krijg, ga ik er wonen!’

Na veel wikken en wegen stemde de gemeente toe met de verkoop van de grond aan de gebroeders
Schwarze. En Hans is er nog steeds heel tevreden mee. ‘Ik wilde per se een huis bouwen waar je
omheen kon lopen.’ In negen maanden tijd bouwden Hans en Ton hun respectievelijke huizen en in
juli 1994 trok Hans met vrouw en twee kinderen erin. ‘Tuinen en percelen zoals hier vind je nergens
meer. Dat is tegenwoordig niet meer te betalen.’

Nieuwe plannen
Hans ziet zichzelf niet als ‘buurtoudste’ maar is wel heel betrokken, en belt dan ook regelmatig met
de gemeente. ‘Volgens de oorspronkelijke plannen van de gemeente Nieuwegein zouden er 102
woningen gebouwd worden.’ Maar dat zag hij, en met hem een hoop buurtgenoten, niet zitten.
‘Inmiddels ben ik heel tevreden, wat dat betreft is er gelukkig goed naar ons geluisterd door de
gemeente.’ Hans kijkt nu vooral uit naar de nieuwe bewoners. Hij hoopt op wat jonge gezinnen, want
een stel kinderen in de buurt houden je jong. Grappend: ‘Alleen maar 60-plussers op een rijtje zie ik
niet zitten.’

