
Het kan zo 
niet langer

Lezers die een
dierbare met
dementie
verzorgen
delen hun
verhalen. 
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ACHTERGRONDEN
BIJ HET NIEUWS
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Boerenkalender
Sexy jonge boeren
geven zich bloot.
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Drugsoverlast
Dertig jaar na de
rellen in Klarendal.
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Dementie

Al die ballen 
in de lucht houden
Mantelzorgers van mensen
met dementie hebben het
zwaar. Met de verzorging,
maar ook mentaal: hun
dierbare verandert en
daardoor de relatie. 
‘De Gelderlander’ vroeg
lezers hun verhaal te delen.
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Annet van der Molen

Speciale autoritjes met 
mijn ooit sterke vader

I
edere donderdag ga ik naar mijn vader van 95. Hij
woont in een verzorgingshuis waar hij zijn dagen
vult met wat zo’n dertig jaar geleden zijn favoriete
dagbesteding was: televisiekijken en eten. Alleen,
zijn hoofd doet het niet goed meer, denk ik. Het

ergste is dat hij niet meer kan praten en aan een stuk
door ‘ja ja’ zegt. 
Het is stil, hij is diep in slaap. Opgevouwen benen,

schoenen aan, hoofd achterover, tanden onder het
bed, zijn Warsteiner-pet en zonnebril op. Een ver-
trouwd, maar door-en-door triest beeld. Mijn sterke
vader die ooit een euthanasieverklaring tekende
waarin staat wat hij niet wenst mee te maken en wat
hij nu allemaal wel meemaakt. Hij plast in een luier en
kan niet meer praten. Hij opent zijn oude, lege ogen
en lijkt blij me te zien: ‘Ja, ja’. Met het oog op een ge-
bakje dat ik als een worst aan een hengel voor zijn
neus houd, hijst hij zich omhoog. In een autoritje
heeft hij wel zin. Ik niet, maar we gaan wel. Voor ik
hem in mijn auto heb, ben ik een halve hernia en een
half uur verder. Eenmaal in de auto is het verbazing-
wekkend hoe hij de weg wijst, de omgeving bekijkt,
van zijn ijsje geniet en het papiertje zonder enig pro-
bleem uit het autoraampje gooit, iets wat vroeger on-
denkbaar was. Weer terug herhaalt zich het gesjor en
gehijs en strompelt hij aan de rollator het pad op. Zijn
broek valt van zijn billen en hij probeert met één hand
dit op te lossen, waardoor hij valt. Nog net duw ik hem
met uiterste krachtsinspanning omhoog en met een
zucht van verlichting lever ik hem heelhuids af bij de
lieve zusters Clivia van deze wereld.
Vandaag werd ik gebeld: ‘Je vader is naar buiten ge-

lopen, in een auto achter het stuur gekropen en ver-
volgens, toen hij geen contactsleutel kon vinden, weer
uit de auto gestapt en naar zijn kamer gelopen.’
Ja, ja...


