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zaterdag 24 juli 2004     

Den Haag          Tav: 

 

 

 

 Geachte Heer  A.M. Toet , 

 

 
 

Hierbij bijgesloten 2e de brief aan mijn huisbaas betreffende lekkende riolering 
(standpijp). 
 Ik woon hier al zo’n 4 jaar. Ik heb last van een afnemende weerstand. Ik zit 
regelmatig een dag enkele uren onder de douche. Ik heb last van een brandend gevoel in 
mijn neus, hoofdpijn, misselijkheid. Ik heb geprobeerd de oorzaak zelf te lokaliseren door het 
volgende te doen: 

Ik was (en ben soms nog) werkzaam als freelancer stand- en decorbouw, in eigen 
bedrijf. Overuren werken is hier erg normaal. Dit kan ik bijna niet meer. Ik dacht dat ik te oud 
werd voor dit vak (ik ben nu 39). Klachten blijven. Ik heb een emotionele crisis gehad (De 
moeder van mijn dochter wilde emigreren naar duitsland), en dacht dat ik emotioneel 
gerelateerde klachten had. Dit is ook voorbij. Klachten zijn er nog. Het huis was nogal stoffig, 
en ik dacht dat dit door het houten rachel plafond kwam.Ik heb er gipsplaten overheen gezet, 
en de stof is beduidend minder, maar de klachten zijn er nog. Ik heb een Venta airwasher 
(EUR 300,-) gekocht, die kleine stofdeeltjes en pollen moet verwijderen uit de lucht. Dit 
verlicht de klachten, maar ze zijn er nog. Ik ga al 3 jaar met de klachten naar mijn huisarts. 
Die kan de oorzaak niet vinden. KNO arts constateerd allergieen, die ik al kende. Pillenkuur 
helpt mij van allergie van katten af, maar klachten in huis blijven. In de winter is het 
verschrikkelijk, daar ik dan niet genoeg kan ventileren, terwijl ik nu, in de zomer ramen tegen 
elkaar open zet met een ventilator ervoor. Ik kom vorige week thuis van een vakantie in de 
ardennen, en ik voel de prik direct weer in mijn neus komen. Ik bel o.a. het Eneco op, die 
preventief op een gaslek komt checken. Geen gaslek. Wel zegt de man zelf gelijk hoofdpijn 
en een prik in de neus te krijgen in huis. Voor de meting doe ik het luik van de kruipruimte 
weer open, en zie het water langs de fundering letterlijk kabbelen. 
 Enkele jaren geleden heb ik foto’s genomen onder de vloer, van de fundering, en heb 

schimmels ontdekt, en een toen al erg vochtige plek onder het toilet. Ik heb dit tegen de 
huisbaas gezegd, die er niets mee heeft gedaan. Voor de vakantie heb ik de vrouw van de 
huisbaas aangesproken over rioleringsstank in een vaste kast in de gang, en soms in de 
gang, en zij vertelde me dat haar man in Suriname zit wegens gezondheids klachten, en pas 
over enkele maanden terug is, en dan pas wat kan doen. Ik heb haar bijgesloten brief 
gestuurd, maar wil druk op de ketel. De huisbaas is erg laks met het onderhoud, en ik heb het 
steeds zwaarder met mijn werk, wegens over vermoeidheid, slechte conditie, constante griep, 
etc, etc. 
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De klachten zijn nu toegenomen. De huisbaas heeft iemand het lek laten dichten, dat 
werd gevondenin de stand pijp, met duck-tape. Er is een gat gehakt in de fundering onder het 
toilet, om bij de standpijp te komen. Ik ben weer onder de vloer gegaan, en heb een erg 
vochtige bodem geconstateerd rondom het toilet. De stank in huis is echter vertienvoudigd, 
en als ik te lang in huis zit, wordt ik ziek! Hier moet erg snel iets aan gebeuren! 

Ik heb intussen erg veel geld gestoken in mogelijke oplossingen voor mijn 
gezondheidskalchten, zowel voor de doktoren, medicijnen (homeopaties en regulier), 
als verbouwingen en luchtzuiverings apperatuur. Om maar nog niet te spreken over 
gederfde inkomsten, daar mijn afgebroken weerstand, en hoeveelheid ziekte dagen mij 
bijna bij een faillissement brengen. 

 
 

 Ik wil dat er snel iets gebeurd. 
 Ik heb contact gehad met loodgieters, Boerstra binnen milieu, stichting milieu ziektes, 

Stadsbeheer en Eneco. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet , 
 
 
 

 
R. Frigge  
v. Marumstraat 6 
2562 LS Den Haag 
06-28442682 


