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� •ma van de dementi
"' t zo schrijnend te . ijn
nen, maar ook door langdurige de-

veen
,loOr Rit• van

pressies. Het 1s "net _al_s koorts, de

men in een mouw van een blouse
gestoken moeten worden en dat
een onderbroek onder de lange
broek hoort te zitten. Maar ook as
sociatievermogen kan geheel verlo
ren gaan. Het niet meer herkennen
van de huisbel of telefoon. De de
menterende hoort hem wel maar hij
leidt er niet uit af dat er iemand
voor de deur staat of dat hij de
telefoon moet opnemen. Wanneer
ook het taalgeheugen gestoort
raakt komt de demente oudere
compleet in een isolement. De
woorden die hij als kind heeft ge
leerd, raken hun betekenis kwijt. Hij
kan het woord stoel nog wel uit
spreken maar weet er zich niets bij
, voor te stellen.
Het kan lastig zijn om dagelijks met

een dementerende oudere te leven.
Maar, vinden de schrijvers, de ver
zorgers moeten een manier vinden
'om de kwaliteit van het leven van
de dementerende zoveel mogelijk
op peil te houden en hem zijn waar
digheid laten behouden'. ,,Net als
bij kleine kinderen kan men ook een
oudere teg'en zichzelf beschermen"
Het lijken kinderachtige maatrege•
fen die de schrijvers adviseren, maar
ze sëhijnen zeer doeltrefferad te
zijn. Ze zijn er op gebaseerd het
gebrekkige geheugen van de de•
menterende op een dwaalspoor te
b'rengen door bijvoorbeeld de luci
fers te verstoppen en autosleutels
te versto'ppen. Of het slot van de
deur een andere kant op te laten
openen als d� demente ouder.zijn
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,nevrouw DutJ 5ter :�s .,· /en, Maar de meest voorkomende
wenen. Na ee!' oorzaak van dementi'e is de ziekte
,eeg, ze i,tverd
door het huis · van Alzheimer. Zeventig procent
keuk!f van de (demente) mensen lijdt aan
wordt e huilend inaade
troffen. ,. W rom heo• deze ziekte. Sle.cht ,vijf procent
jullie me niet wakker gê- wordt dement als gevolg van de
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tema te g aan ·
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se h�ivelt e en, 'wat doen we hier verandering bracht in het ziektebeeld.
co et ze lach
:u midden in de nacht?'. Ze is de Mongool
eden alweer vergeten.
;0 de ,ll!!.ii�I.P�f .1..ë.\.tl,e ,rpoe/z,aarn, Er is ook gekeken of erfelijkheid een
;n·ie'o1tg.r1..be)\.T&'t. ?ce.R��! haar 'röl speelt bij de ziekte van Alzhei
me· r. Scandinavische onderzoekers
qeiwerk en slaat de pennen driftig
regen elkaar. De handschoenen ontdekten dat familieleden van de
voor vader moeten snel af want het menterenden grotere kans hebben
l!'egint al te vriezen buiten. Het zal het zelf later ook te krijgen. Er werd
�g een zware dag voor haar wor ook ontde�t dat vrouwen die op
den. Ze staat op de lijst om gebaad hogere leeftijd zwanger worden
te worden, iets waarvoor ze grote. niet alleen een vergroot risico lopen
angst heeft gekregen sinds ze de een mongools ,kind te baren. In het
geval dat een gezond kind ter we
lT)enteert.
Omgaan met demente mensen, reld wordt gebracht loopt deze een
daar werd, zo'n zeventien jaar gele extra kans om later dement te wor
cjen, toen ik zelf voorgaande erva den. Pikant is 'volgens Buijssen en
ring opdeed in een verpleegtehuis, Razenberg dat de vingerafdrukken
niet over gesproken. tedere ver l,(an:een dementerende lijken op die
pJeegster deed 1�\ . rr ,� hem van een mongool.
goeddacht. Tegenwo ig"lomt de, Alle v'ormen van dementie leiden
14ekte meer in de
9ngstellin� 1. ·' �oi ,een slopend proces van geheu
genverlies. Dat blijft niet bij het sim
Misschien komt dai
� o&dat hftl:.
,
�ntal bejaarden gr
'·of döl!irdä't · .pel vergeten van een afspraak of
�mentie als eetn'fl'l!M'/probl�m• is wat er vorige week is gebeurd. De
hersenen bevatten meerdere hokjes
ontdekt.
waar kennis in wordt opgeslagen.
'
� de winkel ligt het boek 'Dementie · De schrijvers onderscheiden de aan
• �een praktische handreiking voor tasting van het weet-, dee-, herken,
et omgang met dementerende ou nings- en taalgeheugen. Het niet
meer weten van simpele handelin
çjeren'.
de auteurs, Huub Buijssen en Theo gen als aankleden of eten, doordat
Razenberg, leggen rustig en begrij de instructies daarvoor niet meer
JJêlijk uit hoe het ziektebeeld ont uit het geheugen zijn op te diepen,
staat en verloopt. De lezer krijgt leidt nogal eens tot onbegrip bij
verzorgers.
vervolgens adviezen hoe met ze om
t gaan.· De ziekte kan ontstaan Het is vaak moeilijk te begrijpen Afdelingen voor demente bejaarden hebben vaak een carre van
i f r n in d herse- waarom iemand vergeet da de ar- l'fan uitgang terug.
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Scriptie over
� ..... Beek 11-�gt
ziektebeeld joods verzet is
begrijpelijk uit we erg slordig

uis niet meer herkent en steeds
aar weer wil wegloJi)en.

ementie is niet te s,topJilen. Toch
aan Buijsser,i en Razenberg uitvoe
ig in op behandelingsm.ethoden
m het. geheugen te tráinen, zqals
e realiteitsoriëntatietraining. Het
<omt er op neer dat d'e ·ouclere dui
elijk op het hier en nu wordt gewe
en. In het huis worden klokken met
rote wijzerplaten gehangen, ka
lenders met foto's die met het jaar
getijde corresponderen, een be
wegwijzering, bijvoorbeeld een te
kening van de douche op de badka
merdeur of een wc-pot bij het toi
let. Maar het mag niet te veel
worden, vinden de schrijvers, houd
het huis ordelijk en overzichtelijk

anders raakt de zieke alsnog in de
war.
Buijssen en Razenberg schreven het
boek om de 'zorgdragers' zoals ze
die noemen, familieleden en verple
gers in tehuizen in te lichten over
lile ,oorzaken van dementie en het
gedrag van dementerenden. Daar
voldoet het boek zeker aan. Zelf
hebben ze jarenlang ervaring met
de gevolgen van dementie. Razen
berg werkt al{ arts in het psychoge
riatrische v�rpleegtehuis Lucia
Stichting in Breda en Buijssen stu
deerde psych;ogerontologie in Nij
megen.

Huub Buijssen �n Theo Razenberg: 'De
mentie' (Een • prakli�c.he handreiking
voor de omgan!1 met deme_n�erende ou
deren) Uitg. Bpom, Amsterdam, 152
blsdz, f 24,90 ,;
l
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door Koos van Weringh
Op het achterplat van 'Passage
naar vrijheid' van Ben Braber
wordt dit boek door de uitge
ver omschreven als 'een eerbe
toon aan en een noodzakelijke
aanvulling op onze geschiede
nis'. Het boek gaat over het
joodse verzet in Nederland in
de oorlogsjaren. Ik denk dat
beide typeringen, zowel eer
betoon als aanvulling juist zijn.

Braber brengt in kaart wat door jo
den aan verzet gepleegd is in de
jaren '40-'45. Er bestond een ver
zetsgroep van Duitse en Nederlandse joden, de 'groep-Van Dien' ge
naamd - waar de naam vandaan
komt weet niemand te veitellen die allerlei activiteiten ondernam
om aan de greep van de bezetter te
ontkomen. Er werden documenten·
vervalst, geholpen werd bij het la
ten ontsnappen van gevangenen uit
hetkï1mp Westerbork, mensen wer
den naar veiliger oorden overge
bracht als gevaar dreigde, anderen
werden gewaarschuwd. Veel van
die activiteiten speelden zich in
Amsterdam af waar de meeste
vluchtelingen uit Duitsland naartoe
gingen. Trefpunt was het tehuis
Oosteinde, vlakbij de plaats waar
het Paleis voor Volksvlijt gestaan
had. Toen de bezetting daar was,
werd het gebouw een schuilplaats,
waar mensen en goederen verbor
gen werden, t9tdat er een moord
plaatsvond, Opfen verkeerde welis
waar, maar d�rna werd het te ge
vaarlijk van raruit te opereren.

Ooggetuigen

Braber heeft verschillende mensen
geïnterv · d die de gebeurtenis
sen · van�destijds hebben meege
maakt. at levert belangrijke aan
vullende informatie op. Wat Trudel
van Re mst-de Vries, een apothe
kers-as istente en verpleegster die
nog a tiet was in de Spaanse Bur
geroor.log te vertellen heeft is
hoog�t boeiend. Zij werd in 1914 in
Fran fort geboren, haar vader was
een ederlander. In 1925 verhuisde
he gezin naar Nederland.

Ik heb in dit boek veel gelezen da
niet wist en dat mijn blik heeft v
ruimd. De schr_ijver moet worde
gewaardeerd voor het feit dat hi
dit vergeten hoofdstuk uit de recen
te geschiedenis heeft aangevat. Uit
een bericht in deze krant van 23
april heb ik begrepen dat dit boek
oorspronkelijk een doctoraal-scrip
tie was.
Braber heeft er een prijs van dui
zend gulden voor gekregen, uitge
reikt door de stichting lnden-Reiss
Fonds. Sinds vorig jaar reikt deze
stichting een prijs van dat bedrag
uit voor een scriptie of dissertatie
betreffende de Tweede Wereldoor
log. lnden-Reiss was een echtpaar
uit Zeist dat in de oorlog actief was
tegen de Duitse bezetting.

Westerbork

Wat er dit jaar aan inzendingen is
binnengekomen weet ik niet, maar
als een boek als dit al een prijs
krijgt, is de stichting gauw tevre
den. Ik herhaai nog een keer dat er .
veel in staat dat onbekend was en
dat het een verdienste is als dat
boven water gebracht wordt. Het
verhaal van Wernet Stert:.:enbach
over de ontsnapping uit Wester
bork is indrukwekkend. En wat deze
Duitser schrijft, direct na het ge
beurde in 1943, over de tien in de
buurt van Assen neer�eschoten ver
zetsmannen uit Drente die in het
crematorium van Westerbrok wer
den verbrand, is dat eveneens.

Stertzenbach schrijft dat er ooit een
monument voor deze helden moet
worden opgericht: de schrijver van
die regels was belast met de uitvoe
ring van die verbranding. Dat Braber
niet vermeldt dat er ook een monu
ment staat in Westerbork, met de
namen van die tien mensen erop,
vind ik slordig en onzorgvuldig.

De indeling van het boek is tamelijk
chaotisch. Van een logische op
bouw is geen sprake. De inleiding is
mager. Verwijzingen naar andere
studies komen niet voor. Als het
over het aantal vluchtelingen gaat
lezen we: ,,Men heeft wel eens be
cijferd dat een aantal van drieën
twintig- à vierentwintigduizend lan
gere tijd in ons land verbleef, terwijl
B aber: ,,Zij praat liever niet over de elfduizend vluchtelingen Nederland
anleiding tot het vertrek uit Duits op doorreis aandeden."
and." De schijver doet er ook geen
wel eens becijferd ...
enkele mededeling over, maar Men heeft
niet de studies van de
waarom dan zo'n suggestieve op Alsof daar
e historicus Dan Michman
merking gemaakt? Niemand heeft Israëlisch
joodse vluchtelingen in
De mensen die gaan dwalen _komen vroeg of laat altijd wee,op het punt
er iets aan, het is alleen niet elegant zijn o�er de
de jaren dertig. Een studie die pre
FOTO WERRY CRONE / tegenover de geïnterviewde.
tendeert met nieuw materiaal te ko
men dient dat af te zetten t�en

