
en dochter samen door fotoboeken

en oude ansichtkaarten. Zowel het

plaatje als de tekst riep herinnerin-

gen op.

Niet alles wat in het boek staat, is

direct succesvol, waarschuwt Mar-

celle Mulder, vriendin van Kramer

en in het dagelijks leven geestelijk

verzorger. Ze blikt terug op die ene

keer dat ze rond kerst een gelegen-

heidskoortje had samengesteld

met neven en nichten, speciaal

voor haar vader. Die geneerde zich

kapot toen zij de eerste noot in-

zette. ,,En dan moest hij nog dank-

baar zijn ook,” lacht ze achteraf.

,,Misschien was hij die dag hele-

maal niet in de stemming voor be-

zoek? Maar hij had ons vooraf niet

kunnen afbellen. Hij wist niet eens

dat we op bezoek kwamen.”

Haar vader, die nooit meer de oude

werd na een herseninfarct, zag op

een dag plots de muur aan voor de

zee. ,,Ik zei: vertel me eens wat je

ziet? Ik probeerde mee te gaan in

zijn beleving. Wanneer ik had ge-

zegd ‘nee joh, daar klopt niks van’,

D
e vader van Marcelle Mul-

der is kribbig. Ze heeft hem

net gevraagd wat hij heeft

gegeten. Hij weet het niet

meer. ,,Niks,” mokt hij. ,,Ik

krijg hier nooit wat.”

In een ander verpleeghuis, waar de

moeder van Anniek Kramer woont,

heerst commotie in de woonkamer.

Moeder is in paniek en kijkt schich-

tig om zich heen. ,,Ze stelen hier

alles,” roept ze. Eerst haar boek, nu

een horloge – dat mooie, met die

grote wijzers.

Voor beide situaties geldt: niet waar

natuurlijk. Maar wat moet je hier-

mee? Kramer (56) en Mulder (57),

van wie beider ouders met demen-

tie inmiddels zijn overleden, beslo-

ten een handboek te schrijven hoe

je toch kunt genieten met een dier-

RMarcelle
Mulder (links)
en Anniek Kra-
mer. FOTO
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bare, die stukje bij beetje zijn ge-

heugen verliest. ,,Een boek dat ik

zelf had willen hebben toen ik in

die situatie zat,” beschrijft Kramer.

Tijdens de vele bezoeken aan het

verpleeghuis probeerden de vrien-

dinnen van alles uit, op intuïtie. De

succesmomenten haalden het

boek: een wandeling maken naar

het oude huis, speelgoed uit de

kindertijd bekijken, lievelingsge-

rechten eten – al kon niet iedereen

op de afdeling de doordringende

palinglucht waarderen.

Ansichtkaarten
De plastic tuinstoel van Kramers

moeder, zo eentje waar je languit

op kunt liggen, werd precies zoals

thuis voor het raam geparkeerd.

Vanuit die stoel bladerden moeder

dan waren we een strijd aangegaan

die alleen maar stress oplevert.”

Dus toen Mulders vader mokte dat

hij nóóit iets te eten kreeg, merkte

zij lachend op: ,,Wat een waardeloze

tent hier. Kom op, we gaan een ijsje

eten, dat heb je wel verdiend.”

Een van de belangrijkste lessen die

Mulder lotgenoten wil meegeven:

accepteer dat jouw dierbare niet

meer de oude wordt. Een goed ge-

sprek zal er niet meer bij zijn. ,,Ik

hoor wel eens iemand zeggen: ik ga

niet meer op bezoek bij mijn vader,

want ik wil me hem herinneren

zoals hij was.” Ze trekt haar wenk-

brauwen op. ,,Eigenlijk zeg je dan:

hij kan beter dood zijn. Dat vind ik

nogal wat.”

Rouwproces
Ze haalt diep adem. ,,We zeggen

niet dat het geen verdriet doet als

een naaste jou niet meer herkent of

na afloop weer vergeten is dat je er

was. Natuurlijk, dat is een rouwpro-

ces, maar we willen in dit boek juist

laten zien wat er nog wél mogelijk

‘Dit is een boek dat
ik zelf hadwillen
hebben toen ik in
die situatie zat’
–Anniek Kramer

‘Als je
écht
denkt
‘wat doe
ik hier’,
ga dan
niet
langs’
–Marcelle Mulder

ROTTERDAM | Hoe leg je contact met een demente
vader of moeder, met wie geen zinnig gesprek meer
te voeren valt? Jeugdvriendinnen Anniek Kramer en
Marcelle Mulder schreven op basis van eigen ervaringen
een handboek met zestig tips. ‘Probeer een uurtje te
genieten, zie dat als een uitdaging.’
HANNEKE VAN HOUWELINGEN

Pratenmet
ma?Nee,
maarwél
een lekkere
wandeling

Vriendinnen bundelen hun ervaringen over omgaanmet demente

Leesvoor
uitdekrant

Bij voorkeur een ge-
recht dat vroeger
veel werd gegeten
(zoals rijst met
boter en suiker,
hangop, brood-
pap, macaroni
met Smac) en
herinneringen
oproept.

Kies voor korte
stukjes en voor
artikelen waarin
bekendemen-
sen figureren,
zoals de
koning.

Lievelings-
kostjekoken

TIP 1

TIP 3


