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T. SLOSSE & J. VAN OERS, Het sneeuwt in mijn
hoofd. Over dementie, uitg. Lannoo, Tielt, 2005,
269pp.

‘Ik leef vandaag, hier en nu.
Ik zal hooguit zeggen: morgen.
De toekomst, dat zien we wel.’

Deze woorden zijn voor mij de rode draad doorheen
dit prachtige boek over dementie. Een verhalenbundel,
met teksten en gedichten, beschouwingen en toneelstuk-
ken. Geschreven door bekende Vlamingen die zelf
geconfronteerd werden met dementie in hun naaste
omgeving.

Het is geen boek om in één ruk uit te lezen. Daarvoor
zet het je teveel aan tot nadenken. Wel een boek om
naast je nachtkastje te leggen en er iedere avond even
naar terug te grijpen. Waardoor je de volgende dag, mid-
denin de zorg voor (demente) bejaarden, stof tot naden-
ken hebt. Over hoe het voelt dementerend te worden of
je geliefd familielid te zien lijden aan dementie.

Het voorwoord geeft kort een beeld van dementie en
dan beginnen de teksten. Je krijgt heel wat verwijzingen
naar boeken, gedichten en liederen die over dementie
gaan en dit geeft aan het boek een meerwaarde. Je maakt
als het ware een tocht door de literatuur vanuit het
gezichtspunt van dementie. Nooit geweten dat er zovele
verhalen zijn geschreven over dit ziektebeeld!

Het boek houdt een pleidooi voor aanvaarding,
humor en zelfzorg. In veel verhalen klinkt schuldgevoel
en verdriet. Ouders worden kind, kinderen worden
ouders. Vooral het sluipend karakter van dementie
weegt. Bijna altijd zal de betrokkene zijn dementie in
het begin trachten te verbergen, bang voor wat komen
gaat.

Het verhaal van Harm Tysse bijvoorbeeld is er één
van verdriet. Zijn vrouw wordt een vreemde, beiden
lopen op hun tenen, om wat smeult onder de oppervlak-
te niet tot ontploffing te brengen. Hij kan haar niets meer
aan het verstand brengen want dat verstand is er name-
lijk niet meer. Zijn pianospel weerspiegelt wat in het
gezin gebeurt; het wordt somber, met wanklanken, vra-
gend en twijfelend.

In het boek maakt Joop Admiraal de brug naar het
vraagstuk van euthanasie. Zijn moeder wordt dement;
vroeger had ze te kennen gegeven dood te willen als
haar dit overkwam. Joop is het met haar eens maar ze
blijft leven.

In het verhaal van Inze Van Dullemen lees je hoe
ze haar ouders, beiden dementerend, noodgedwongen
moet laten opnemen in twee verschillende verpleeg-
huizen. Zovele levens zitten daar opgesloten, als een
zwerm bleke, uitgebeende vogels. Hier krijg je een
ontluisterend beeld van wonen in een instelling.

Jan Van Rompaey sluit hier bij aan. Zijn eigen
ouders en zijn schoonmoeder werden dement, in een
tijd waarin rond dementie een taboe hing. Schaamte
overheerst in dit verhaal. Het rusthuis is hier eind-
punt; zijn moeder zit er gevangen in haar eigen web.

Jos Geysels noteert zijn ervaringen met het rust-
huis waar zijn demente vader werd opgenomen. Een
goed rusthuis want zij erkennen mensen in hun trots.
Ook hier weer veel lijden. Zijn vader zag veel bomen
maar nooit een bos. Hij stierf nog voor hij was dood-
gegaan.

Soms moet je glimlachen. Bram Vermeulen
schrijft heel prettig over zijn demente moeder.
Dementie ziet hij als de tijd die je krijgt om afscheid
te nemen van een dierbare. Ook hij js niet bang om
dood te gaan, wel voor het doodgaan zelf.

‘Wilt u een beetje selecteren zodat ik de mooie
dingen wel onthou ?‘, vraagt Joup Van ‘t Hek aan
meneer Alzheimer. ‘En’, voegt hij er aan toe, ‘wilt u
mijn doodsangst pakken? Want voor doodgaan ben ik
levenslang het bangst.’

Een beeldende kunstenaar, die gewerkt heeft met
demente bejaarden, sluit daar in zijn notities bij aan.
Hij spreekt over de afbrokkeling van het denken in
het eindstation van het leven. Hij gebruikt daarvoor
de metafoor van de tulp: met volle vorm omsluit die
tulp de inwendige leegte. 

En zo brengt ieder verhaal zijn eigen invalshoek
en beleving. Dit boek is een aanrader. Niet alleen door
zijn beklijvende getuigenissen in de verhalen, liedjes,
gedichten, e.a. Maar de woorden blijven hangen.

Of zoals Bram Vermeulen schrijft:
‘Uitgewist,
uitgewist,
ze wist zoveel, 
nu weet ze alleen nog mist.’

Françoise Van Hoorebeke
Beleidsverantwoordelijke Zorg – Kwaliteit- HRM
Vzw Zorg-Saam zkj
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