
Oma was ‘mijn eerste demente’. Dat 
wist ik toen niet, want met dat woord 
was het precies hetzelfde als met 
kanker: dat sprak je niet uit. Oude 
mensen die raar begonnen te doen, 
werden ‘gek’. Oma niet natuurlijk. Die 
was immers altijd gevat en goedlachs 
geweest! Dus toen zij na een flinke 
val langzaamaan vreemd begon te 
reageren, kreeg die val de schuld. 
Dement was toen al wel een 
gewoon woord in verzorgings- en 
verpleeghuizen.  Oma heeft er 
drie versleten. Langzaam gleed ze 
met een afwezige en later bijna 
verwilderde blik steeds verder af in 
haar eigen vergetelheid. 
Zo’n einde? Niet voor mij!… wist ik 
zeker.

Buurvrouw
Ooit woonde er een alleenstaande 
oudere dame bij mij in de buurt. 
Haar man was al overleden toen haar 
zoon dodelijk verongelukte. Ondanks 
alle ellende bleef ze opgewekt en 
positief. Op ‘n dag was ze ineens weg. 
Verhuisd naar een verzorgingsflat.  
Jaren later -ik was in de buurt- 
besloot ik even bij haar binnen te 
wippen. In het halletje vond ik haar 
naam bij de brievenbussen, belde 
aan, en toen ik zei wie ik was, klonk 
ze ouderwets enthousiast. ‘Oh!!! Wat 
léúk! Kom gauw naar boven! Ik zet 
alvast koffie…’ Ze stond me bij de 
voordeur op te wachten. ‘Gezellig! 
Kom binnen! Wil je koffie?’ Druk 

babbelend wees ze naar een stoel, 
gebaarde me te gaan zitten en 
vroeg tenslotte: ‘Zal ik koffie zetten?’ 
Halverwege de keuken draaide ze 
om en rebbelde vrolijk door. Over 
hoe goed ze het maakte. En dat ze 
het zo druk had… ‘Ik moet echt alles 
opschrijven!’
Haar agenda was leeg. Toen zei ze, 
enigszins verlegen: ‘Misschien heb ik 
’t al gevraagd, maar… lus je koffie?’ 
‘Ja, lekker!’ Ik onderbrak een nieuwe 
woordenwaterval: ‘Maar éérst koffie 
hè!’ ‘Oh ja!’ Lachend liep ze de keuken 
in. 
Ruim een uur later, op weg naar huis, 
woog dat nare woord minder zwaar. 
Zó is het wel te doen!... dacht ik, 
opgebeurd door haar vrolijkheid.   

Mijn moeder
Ik vermoed dat het bij haar, net als bij 
oma, begon met een val. Ze brak een 
botje in haar linkerhand, waardoor 
die arm tot aan haar elleboog in het 
gips moest. Adieu tennis, gymclub, 
autorijden, tuinieren.  

Ze werd bang, ’s nachts, als het 
waaide. ‘Er heeft iemand aan de poort 
staan rammelen! Ik wil hier weg!’ gaf 
ze aan. Pakweg een jaar daarvóór 
had ze ook al zelf aangegeven dat ze 
haar rijbewijs niet wilde verlengen. 
Dus wij waren trots dat ze ook nú zo 
verstandig was om zelf die beslissing 
te nemen. Ze kwam op een wachtlijst, 
en dat was fijn, zei ze. ‘Dan kan ik 

op m’n gemak op zolder alles vast 
uitzoeken en inpakken.’ 
Ze ging daadwerkelijk aan ’t 
rommelen, zag ik aan open 
kastdeurtjes en  spulletjes op de 
grond, een stapeltje dozen in een 
stoel, opgevouwen kleding… ‘Nee, 
ik heb geen hulp nodig, hoor! Op 
zolder ben ik al ’n heel eind.’ En altijd 
waterdichte verklaringen en excuses 
als een aangepakte klus er een week 
later… twee weken later, nóg lag.  
In het verzorgingshuis werd al snel 
pijnlijk duidelijk wat wij eigenlijk al 
maanden wisten. Heftig waren haar 
heldere momenten. Dan besefte ze 
dat ze de grip op haar eigen leven 
volledig kwijt was. Het maakte 
haar - ook op duistere momenten - 
boos, opstandig, grof, onredelijk en 
onherkenbaar. Ze zat in een hel…  
In het verpleeghuis kregen ze haar 
gemoed met medicatie weer tot rust 
en in balans. Ze werd totaal dement, 
dat wel, maar we hebben toen ook 
vaak en flink  met haar moeten 
lachen. ‘Als je die hel nou óver kunt 
slaan, dan is het misschien niet zo 
erg’, twijfelde ik.

Mijn buurman heeft nu zijn humor 
nog. Zijn wiskundebrein werkt ook 
nog. Hij begrijpt ook dat ie naar een 
tehuis moet, accepteert dat zonder 
sputteren. Maar als ie naar de wc 
moet, weet ie niet meer hoe dat 
moet. En in de tehuizen is nergens 
plaats. Dementie? Mensonterend.
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Een gemene ziekte, dementie: zij sluipt 
erin, wordt vaak pas onderkend als het 
eigenlijk al te laat is. De wetenschap is 
door hersenonderzoek de laatste jaren 
wel veel verder gekomen, maar genezing 
is helaas nog steeds niet mogelijk. Maar 
gelukkig is het taboe eraf. 

Gezichten van dementie
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