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‘’Alles in het leven is met elkaar verbonden. 
Hoe groot de tegenstellingen en hoe klein de overeenkomsten ook zijn. 

Samen zijn we krachtig, samen zijn we een.’’
- Stefanie Koning

Dromen vol Dementie neemt je mee in de wereld van Stefanie Koning die 
zich als vrijwilliger verbindt met mensen met dementie in het Odensehuis 
in Amsterdam Zuid. Het Odensehuis is een inloop,- informatie-, en 
ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of 
geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Stefanie 
beschrijft op een kwetsbare wijze haar eigen ervaringen en koppelt die aan 
de ervaringen van mensen met dementie. Daarnaast deelt Stefanie haar 
dromen, gedachtes en fantasieën in haar tekeningen. 

Tijdens het lezen van de verhalen zult u kennis maken met: Mees, Anne, 
Ron, Mien, Willem, Mieke, Sien, Wim en Mil. De namen van de mensen 
met dementie zijn geanonimiseerd in verband met privacy. 
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Lang zal ze leven in de gloria
Herkenbaar. De huid die lijkt op crêpepapier, oude zielen waarvan 
sommige sjokken met jonge geesten, blinkende sieraden, een (door 
mij) zeer gewaardeerde kledingstijl, de overheersende geur van Eau 
de Cologne, gezichten vol met verhalen, flink gevulde rugzakken, maar 
tegelijkertijd enkele leegtes in de ogen. Dat alles zie ik terug in de ruimte 
vol met mensen, waarvan de gemiddelde leeftijd meer dan een halve eeuw 
en tien jaar betreft. Niet alleen de samenstelling van de groep mensen, 
maar ook de mate waarin cafeïne wordt genuttigd, doet me denken aan 
de tijd dat ik mijn oma regelmatig bezocht in het verzorgingstehuis. Ook 
hier wordt namelijk om 09:30 uur de start van de week gezamenlijk 
afgetrapt met koffie, thee en koekjes. Om precies te zijn is de 
onuitgesproken regel die geldt niet meer dan het nuttigen van twee 
koekjes. Op de aangekomen leeftijd vraagt het lichaam namelijk te denken 
aan het cholesterolgehalte, maar uiteraard ook aan de bloeddruk. Toch 
lijkt een enkeling daar wat soepel mee om te gaan en drinkt fanatiek koffie 
alsof het leven daarvan afhangt. Ik heb dan ook bijna het vermoeden dat 
er onderling een ´wie-drinkt-de-meeste-kopjes-koffie´ wedstrijd wordt 
gevoerd. Op datzelfde moment moet ik denken aan de songtekst van een 
liedje dat al enkele dagen door mijn hoofd rond danst. Die tekst luidt als 
volgt: ‘’Leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestaat.’’ 
Het is een al lang bestaande uitspraak die de kern van het liedje vormt. 
Een bekend liedje dat, tot het vervelende aan toe, al meerdere maanden 
dagelijks te horen is op de radio. Je kent het wel; zo´n liedje waar je in 
eerste instantie niets voor voelt, maar je gevoel laat je in de steek en je 
geheugen besluit de songtekst op te slaan. Voordat je het weet denk, 
praat en droom je erover zonder enige instemming. Een soort 
gedwongen mantra waarmee je jezelf onbewust hebt opgezadeld. 
Misschien is de songtekst van het liedje ook wel een mantra geworden 
voor de menigte die de schijnbare koffiewedstrijd voert. Ik merk dat ik 
bij deze gedachte stilletjes grinnik. Hoe dan ook, blijkbaar resulteert die 
gedwongen mantra wel tot het behalen van een relatief hoge leeftijd. 
Misschien dat liedje toch maar eens wat vaker gaan luisteren. Een gratis 
gedwongen mantra die ervoor zorgt dat je en geniet en lang leeft. Klinkt 
niet als een straf. Tenminste, als beide met elkaar hand in hand gaan. 

Net als mijn gedachte over de mantra vervaagt en het liedje in mijn 
hoofd stopt, hoor ik Anne vertellen over de laatste dagen op aarde van 
haar moeder. Anne vertelt dat haar moeder in de laatste dagen van haar 
leven, Jezus zag staan in de kamer. Liefdevol heeft Anne haar moeder 
gekalmeerd en verteld dat het goed is, dat Jezus haar komt halen en ze 
mee mag gaan. Ik merk dat het verhaal mij raakt. Het laat me namelijk 
terugdenken aan mijn oma. Zo had mijn oma in de tijd dat ze aan de ziekte 
dementie leed het regelmatig over een (on)zichtbaar persoon. 
Deze persoon had de naam ´van Dulfie´ en was regelmatig bij mijn oma 
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op bezoek. Zelfs als ik alleen met mijn oma had afgesproken, dan was hij 
er weer plotseling. Echter is het nog knap lastig om aan een onzichtbaar 
persoon te vragen de ruimte te verlaten. Daarnaast leek mijn oma goed 
gezelschap aan van Dulfie te hebben. Goed, dat nam ik dan maar voor lief. 
Waar van Dulfie onzichtbaar leek in een lange tijd, leek van Dulfie eindelijk 
een gezicht te krijgen. Dit gebeurde in de dagen dat mijn oma de 
hemelpoort naderde. Ze wees naar de wand en zei: ‘’Kijk, daar heb je hem, 
zie je hem nou?’’ Ik keek verbaasd naar het schilderij en was met 
stomheid geslagen. De persoon op het schilderij was de vader van mijn 
oma. Ik vroeg: ‘’Maar oma, is van Dulfie je vader?’’ Mijn oma knikte 
huilend en zei: ‘’Ja, maar hij wilt dat ik met hem mee ga, mag dat?’’ Mijn 
familie en ik waren ontzettend opgelucht. Alsof een puzzel van een 
miljoen stukjes eindelijk was opgelost na jarenlang hersenkraken. Van 
Dulfie was al die jaren mijn overgrootvader. Dat verklaarde ook de goede 
band tussen mijn oma en haar (on)zichtbare vriend. Mijn moeder en ik 
gaven mijn oma toestemming om mee te gaan. ‘’Van Dulfie is een hele 
lieve man, natuurlijk mag je met hem mee’’, vertelden we. Het stelde mijn 
oma gerust. Ondertussen hoor ik Anne het ‘Jezus’ verhaal nogmaals 
vertellen aan Mien. Zonder dat Mien het door heeft slaat ze haar hand voor 
haar mond en zegt: ‘’Ach Jezus toch… dat meen je niet.’’ Anne valt stil en 
bij Mien begint te dalen wat ze zojuist zei. Beiden beginnen te schateren 
van het lachen. Over timing gesproken. 

De perfecte timing van Mien brengt me terug naar een tragisch, hilarisch, 
maar mooi moment. Het was een moment dat zich afspeelde in de laatste 
dagen van het leven van mijn oma. De laatste dagen lag mijn oma in het 
verzorgingstehuis op bed. Het bed stond in het midden van de kamer, 
tegen de muur aan en dagelijks vormde zich een kring van mensen om 
haar heen. Deze mensen kwamen uiteraard afscheid van haar nemen. 
Een bewoner van de afdeling, Gonnie, kwam de kamer van mijn oma 
binnen. Ze kijkt in het rond, ziet de kring mensen en zingt dan uit volle 
borst: ‘’Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glor-ri-
aaa!’’ Ze geeft mijn oma enthousiast een hand, kus op haar voorhoofd en 
feliciteert haar van harte. Nadat ze mijn oma heeft gefeliciteerd, loopt ze 
naar de familie en naasten en feliciteert hen vrolijk. Het is even stil, maar 
dan barst iedereen in kamer uit van het lachen en komt niet meer bij. We 
lachen huilend en we huilen lachend. Een groter cadeau kon mijn oma niet 
gegeven worden in haar laatste dagen. Niets was toepasselijker dan het 
lied dat Gonnie zong. De opening van de hemelpoort was ingeleid met dit 
lied en mijn oma zal verder nog lang leven in de gloria. Ze heeft geleefd 
alsof elke dag haar laatste dag was. Alsof de morgen nooit heeft bestaan. 
Nu mag ze rusten en kan ze leven in de eeuwigheid. In de harten en 
herinneringen van haar dierbaren. In de sporen die ze heeft achtergelaten 
op aarde. Niet alleen vandaag of morgen, maar voor generaties lang. 
Voor altijd.
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Beste reiziger
Storingen. Treinen die uitvallen. Defecte treinen. Rode stoplichten. 
Verroeste spoorwegen. Vertragingen. Allerlei blokkades die maken dat 
men niet verder kan reizen dan de halte waar we op dit moment zijn. 
Onderweg naar het Odensehuis sta ik om 08:23 uur op station Leiden 
Centraal. Door de muziek van mijn oortjes heen hoor ik een stem die mij 
luid toespreekt. Ik doe een van mijn oortjes uit en hoor een stem die ik 
liever niet hoor op momenten dat ik reis. Het is de herkenbare stem die de 
grote reizende menigte toespreekt via de geluidsspeakers op het station. 
Vrijwel altijd spreekt ze je vriendelijk toe met de eerste twee woorden: 
‘’Beste reiziger.’’ Hoe vriendelijke ze de menigte ook toespreekt, hoe 
minder vriendelijk de mensen om mij heen lijken te worden. 
De vriendelijke stem vertelt dat er door de harde wind allerlei wijzigingen 
zijn op het spoor. Het is dan ook binnen enkele minuten een chaos en 
iedereen lijkt anders te reageren. Sommigen gaan opzoek naar een 
alternatief reisadvies. Anderen accepteren het wachten en halen een kopje 
koffie. Een ander stapt vanuit boosheid naar de eerste NS-medewerker die 
zijn pad kruist en uit zijn frustratie. Weer een ander besluit de wachtende 
tijd te gebruiken om weg te dromen en voor zich uit te staren. Zelf besluit 
ik de tijd te gebruiken om de reacties van de mensen om mij heen te 
observeren.

Ik merk iets op, namelijk dat het niet de situatie is waar we last van hebben, 
maar de benadering ervan. Deze gedachte brengt me terug naar de ziekte 
dementie. Als mens hebben we soms last van storingen in het hoofd die 
maken dat je moeizaam naar het volgende station komt. Teruggaan gaat 
soms wel, soms ook niet. Het zijn defecte treinen in ons hoofd die ons snel, 
maar toch langzaam laten vertragen. Hoe meer we ons tegen de  
vertragingen verzetten, hoe groter de vertragingen worden en hoe langer 
ze lijken aan te houden. Ondertussen wordt de chaos binnen en buiten 
ons groter en luider. We houden niet van vertragingen, daar worden we 
ongeduldig van. Daarnaast houden we ook niet van veranderingen, want 
dat dwingt ons te denken in andere wegen. Het denken in andere wegen 
kost ons meestal weer tijd en dat zorgt weer voor vertraging. Maar wat 
nou als de vertragingen versnellen, zoals dat soms gaat bij de ziekte 
dementie? Dan zouden we maar al te graag willen dat de vertragingen 
zouden vertragen. Versnelling van vertragingen kan denk ik leiden tot 
ontploffingen in het hoofd. Dan zouden we niet meer te maken hebben 
met een rood stoplicht, maar met een defecte trein en een defecte 
spoorweg. We vertragen dan niet meer, maar we staan volledig stil.

Toch vraagt mijn maag wel om enige versnelling. Het is alweer wat uren 
geleden dat ik heb ontbeten. Mijn maag schreeuwt dan ook om wat eten. 
Gelukkig is het net lunchtijd als ik aankom bij het Odensehuis. Zelfs mijn 
lievelingssoep (courgettesoep) staat op het menu. 
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Ik pak een stoel en schuif aan naast Ron. Terwijl ik wil gaan zitten, zie ik dat 
Ron zijn servet besmeert met de groene vloeibare substantie. Ik tik Ron 
aan en laat zien hoe ik mijn soep eet. Het duurt even, maar dan knikt Ron 
en smeert de soep met een mes op zijn brood. Ik zie dit als vooruitgang. 
Het is nu in ieder geval eetbaar en dat heeft Ron door. Hij eet zijn broodje 
soep rustig op. Als hij ziet dat er nog wat soep in zijn kom zit, drinkt hij dit 
op uit zijn kom. Waar ik eindelijk dacht te stoppen met het denken aan 
treinen, zet mijn reis zich dan toch voort aan tafel. Zo zet Ron mij tijdens 
de lunch weer aan het denken aan de lange, bijna filosofische, denksessie 
van vanochtend. Het is Ron namelijk gelukt om te kunnen eten, ook al is 
dat met wat vertraging gegaan. Daarnaast is het mij gelukt om met de 
verstoring van Ron om te gaan en kalm te blijven in de chaos. Geduld is 
dan ook het toverwoord. Soms is het nodig om samen even te vertragen, 
zodat de ander daarna weer kan versnellen.

Naast de vertraging van Ron heeft Mieke denk ik te maken met een 
defecte trein. Mieke is vandaag niet aangekomen bij het Odensehuis. 
Zo zijn al meerdere mensen ongerust en naar haar opzoek. De weg naar 
het Odensehuis is bekend, maar Mieke heeft vermoedelijk last van een 
defecte trein op het spoor. Misschien is ze gaan dwalen in Amsterdam. 
Misschien is ze blijven hangen op het aangekomen station en weet ze niet 
meer hoe verder te reizen. Toch ben ik benieuwd bij welk station Mieke 
is uitgestapt. Hopend op dat ze veilig en heel mag aankomen op haar 
eindbestemming. Thuis.
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Onkruid vergaat niet

Waarom verouderen we eigenlijk? Waarschijnlijk, omdat het de natuur 
minder energie kost om zo nu en dan een individu te vervangen door 

een jong exemplaar dan het oorspronkelijke individu eeuwig in tact te 
houden door de schade die voortdurend in onze cellen ontstaat perfect te 
herstellen. De evolutie heeft altijd meer gegeven om de voortplanting dan 
om de ouderen, een constatering die bekend staat als de ´theorie van het 
wegwerpindividu´. Die voorkeur wordt trouwens helaas ook gereflecteerd 
in de wijze waarop onze maatschappij met ouderen omgaat: daar moet je 
zo goedkoop mogelijk vanaf zien te komen. 1

Onderweg naar het Odensehuis lees ik bovenstaande tekst. Ik merk dat de 
tekst me raakt. Echter heb ik niet de tijd om uitgebreid na te denken  
waarom precies. Ondertussen ben ik namelijk alweer bij het Odensehuis  
aangekomen en het is tijd om een stuk te gaan wandelen. Ik verbaas 
me over het feit dat er zoveel mensen mee gaan. Het is immers ijskoud 
en er staat een harde wind. Ik dacht altijd dat mensen boven de 60 jaar 
(ouderen) niet meer zo goed tegen de kou kunnen. Een heel misplaatst 
vooroordeel, ik weet het. Toch wil ik graag eerlijk zijn en daarom deel 
ik deze gedachte. We lopen met een groepje van vier mensen richting 
het Vondelpark. Terwijl we naar het Vondelpark lopen, vraag ik aan Mees 
hoe het met hem gaat. Mees kijkt me aan en zegt wat nonchalant: ’’Ach, 
onkruid vergaat niet zeggen ze he.’’ Het antwoord van Mees doet me 
meteen denken aan de tekst die ik zojuist heb gelezen vanochtend. 
Onkruid kan namelijk elke plant zijn die voorkomt op een plek waar ze niet 
gewenst is. Ik vraag me af of mensen met dementie, zoals Mees, dan ook 
als onkruid zouden zijn voor de huidige maatschappij. Zijn het mensen die 
we ervaren als ´ongewenst´? Willen we van deze mensen zo goedkoop 
mogelijk af komen? Of ervaren mensen met dementie zich zelf als onkruid 
in de huidige maatschappij? Zelf denk ik dat niet de maatschappij of de 
mens zelf het onkruid vormt, maar de ziekte zelf. Zo komt de ziekte voor 
op een plek waar het niet en dan wel nooit gewenst is. Op de meeste 
krachtige, maar tegelijkertijd kwetsbaarste plek, daar waar alles wordt 
aangestuurd: het brein.

Vanuit het Vondelpark lopen we terug naar het Odensehuis. Samen met 
Willem en Mees sta ik stil op de brug. We wachten namelijk nog even op 
de ´langzame´ lopers. Tijdens de wachtende tijd op de brug worden we  
entertaint door een groepje scholieren. We horen de scholieren praten 
over zwemmen. Ineens kleedt een van de scholieren zich uit en springt zo 
van de brug het ijskoude water in. Uiteraard moet dit wel gefilmd worden, 
zodat het meteen gedeeld kan worden op social media.  

1  Swaab, D. (2011). Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer. XIX De ziekte van 
Alzheimer (pp. 396-397). Uitgever: Atlas Contact. 
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De scholieren lachen wat af en tegelijkertijd filmen ze de zwemmende 
jongen in het koude water. Vol verbazing kijken Willem, Mees en ik toe. 
Willem mompelt meteen: ‘’De jeugd ook van tegenwoordig, het is toch 
niet te geloven.’’ Ik kijk naar Mees en we lachen stilletjes naar elkaar. Het is 
immers ijskoud en dit spektakel maakt het wachten nog enigszins 
verdraagzaam. 

De uitspraak van Mees is na vandaag voor mij gaan leven. De ziekte  
dementie dat voorkomt in het brein en dat net zoals onkruid niet vergaat. 
Het is hardnekkig, volhardend en ijzersterk. Hoe langer het onkruid in het 
brein, hoe meer en groter het wordt. Het gedrag kan gaan veranderen en 
het geheugen gaat er elke dag wat op achteruit. Toch hoeft het onkruid 
niet al het andere moois om zich heen te vernietigen. Vaak zie je zelfs dat 
onkruid groeit tussen allerlei kleurrijke bloemen. Als de bloemen genoeg 
water en zonlicht krijgen kunnen ze zelfs zo groot worden, dat ze het 
onkruid bedekken. Het is eigenlijk maar net waar je aandacht aan schenkt. 
Je kunt je aandacht schenken aan het verwijderen van het onkruid, maar je 
weet dat het onkruid nooit helemaal weg zal gaan. Wanneer je je aandacht 
schenkt aan de bloemen, zullen de bloemen groeien. Als je hier de nadruk 
op legt en de meeste aandacht aan schenkt, zal het onkruid bedekt 
worden en niet meer op de voorgrond staan. Je negeert het onkruid niet, 
maar je laat haar niet de schoonheid aantasten van alle kleurrijke bloemen 
die nog kunnen groeien. Het gaat om dat wat je aandacht geeft, want wat 
je aandacht geeft groeit. 
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Een zee van rust voel ik mijn geest binnen stromen. Dagen kan ik naar dit 
moment uitkijken. De wind in mijn haren, de zoute geur, het zand tussen 
mijn tenen en het luisterend oor van de zee. Het strand voelt als thuis 
komen voor mij. De wind spreekt geen taal, enkel alleen lucht. De zee 
spreekt in golven, eb, vloed, kalmte en in woestheid. Ze is krachtig, puur 
en rechtvaardig. De zee luistert zonder oordeel. Het enige wat ik van de 
zee verlang is haar aanwezigheid. Want hoe kalm en stil ze kan zijn, hoe 
sterker haar golven ogen. -

Het is nog rustig in het Odensehuis en de eerste mensen moeten nog 
binnen komen. Terwijl ik heerlijk aan het dagdromen ben over mijn dag 
op het strand, wordt ik wakker door de binnenkomst van Wim. ‘’Mogge, 
hoe is het?’’ vraagt Wim. Als ik Wim zie moet ik eigenlijk al vaak meteen 
glimlachen. Hij heeft iets ontzettends nonchalants, is echt een man die 
‘met beide benen op de grond staat’, heeft van die lieve blauwe ogen 
en tegelijkertijd een gezicht met potentie voor kattenkwaad. Wim komt 
naast me zitten en al snel vertel ik over mijn heerlijke dag op strand, het 
zonnetje waar ik zo van genoten heb en het ijsje dat ik heb gegeten. Wim 
glimlacht en vertelt dat hij ook op het strand is geweest. Hij vertelt dat hij 
gewoon even een ‘hassebassie’ heeft gedaan. Ik: ‘’Wacht even hoor Wim, 
een ‘hassebassie’?’’ Wim: ‘’Ja, gewoon effe een ‘hassebassie’ toch’’. Een 
aantal pogingen doe ik en vraag naar de betekenis van het mysterieuze 
woord van Wim. Echter kan Wim het me niet uitleggen. Het woord is voor 
mij een vraag en voor Wim een weet (of ook een vraag). Nog steeds snap 
ik helemaal niets van het woord. Wel heb ik het idee dat Wim precies 
weet waar hij het over heeft. Ik denk na en de gedachte gaat door mijn 
hoofd dat het zou kunnen dat Wim misschien woorden en betekenissen 
met elkaar verwisselt. Terwijl Wim op weg is naar de koffiepot, pak ik 
mijn mobieltje erbij en zoek ik het woord op. Dit doe ik, omdat ik a) 
Wim wil begrijpen b) bevestiging wil van mijn gedachte en twijfel en c) 
bevestiging wil van het feit dat mijn woordenschat niet op orde is. Google 
is mijn beste vriend, maar toch doet hij mij een beetje zeer vandaag. Hij 
bevestigt namelijk dat ik mijn woordenschat niet op orde heb. Het woord 
‘hassebassie’ is namelijk Amsterdams voor een borrel. Wim komt terug en 
ik vertel lachend wat ik zojuist heb ontdekt. Wim lacht (me uit) en bevestigt 
inderdaad het antwoord van Google. Verontwaardigd is Wim, want hoe 
kan ik dat nu niet weten. Ik leg Wim uit dat ik zelf niet uit Amsterdam kom, 
maar uit de Bollenstreek. ‘’Ik ben bijna te boers om de betekenis van het 
woord te kunnen weten’’ zeg ik tegen Wim. Samen lachen we. Bijna dacht 
ik even dat ik te maken had met de gevolgen van dementie op het taal- en 
spraakgebied, terwijl het enkel ging over het spreken van een andere taal. 
Als ik daaraan denk, merk ik dat ik me bijna voor mijn eigen gedachten 
schaam. Toch maakt het me mens. Soms zijn we zo gefocust op het 
ziektebeeld, dat we de gewone dingen kunnen vergeten. 

Dat was me een hassebassie wel
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Het is dus belangrijk om niet zomaar te oordelen en conclusies te trekken, 
maar eerst goed op onderzoek uit te gaan. Een wijze les, niet alleen voor 
mij, maar ook voor jou.  

Naast mij zit Sien aan tafel. Helemaal verzonken in het prentenboek 
‘’Oude versjes van vroeger’’. Ik ga naast Sien zitten en kijk met haar mee. 
Sien vertelt druk over de plaatjes en de teksten in het boek. Voornamelijk 
vertelt Sien veel over ‘stukken’. Stukken die mensen kwijt zijn, stukken die 
mensen goed invullen, en stukken die Sien zelf invult. Allerlei ‘stukken’. 
Ik heb geen idee waar Sien het over heeft en ik doe hard mijn best om 
haar te begrijpen. Ik luister en probeer door vragen te stellen, erachter te 
komen wat die ‘stukken’ zijn. Het lijkt wel alsof ze een heel systeem uitlegt 
met haar woorden, handen en voeten. Maar wat voor systeem? Even later 
kom ik erachter dat Sien vroeger schooljuffrouw is geweest. Dat alles 
bevestigt het systeem en de ‘stukken’ waar Sien over vertelt. De passie en 
liefde in het werk dat ze heeft gedaan, hoor je nu nog steeds terug in haar 
woorden. Sien en ik mogen dan nog wel onze eigen taal spreken, maar als 
je maar goed probeert te luisteren, kun je iemand horen. Zo kunnen we 
dan toch nog iets leren van de zee. Als we de taal van elkaar niet spreken, 
wil dat niet zeggen dat we elkaar niet kunnen verstaan. Als we een beetje 
van de zee zijn, kunnen we spreken in golven. In golven van emotie, 
gevoel en intuïtie. Soms is alles wat iemand nodig heeft enkel en alleen 
jouw volledige aanwezigheid. Soms is dat ook het enige en puurste wat je 
kunt geven, maar tegelijkertijd kunnen dat de krachtigste golven vormen.  
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Terug naar de baarmoeder

Met een ontzettend opgelucht gevoel drink ik mijn kopje koffie leeg. 
Al meerdere weken heb ik er elke ochtend naar gekeken, maar ik kwam 
er niet achter. Eindelijk is vandaag de dag aangebroken dat ik het zie; 
een baarmoeder. Het schilderij aan de wand doet me denken aan een 
baarmoeder. Zelf vind ik het een ontzettend ironisch idee dat iemand 
met dementie dit schilderij heeft gemaakt. De mensen met dementie die 
het Odensehuis bezoeken bevinden zich vrijwel in de laatste fase van het 
leven. Wat ik hier zo mooi aan vind is dat blijkbaar deze persoon iets heeft 
geschilderd wat terug gaat naar het begin, namelijk; de baarmoeder. Een 
veilige warme plek, daar waar alles ontstaat en groeit. Waar embryo’s 
uitgroeien tot prachtige wezens, waar nieuw leven ontstaat en uiteindelijk 
kennis maakt met de wereld. Geboorte. 

Soms lijken mensen met dementie ook weer opnieuw geboren te zijn. 
De wereld wordt weer opnieuw ontdekt en bekeken. Toch is dementie 
een progressieve ziekte waarvan achteruitgang een belangrijk kenmerk is. 
Je zou het kunnen zien als aftakeling van de geest. Ik vraag me af of die 
aftakeling, voorbereiding op nieuw leven zou kunnen zijn. Wat ik namelijk 
terug zie, is dat sommige mensen met dementie de wereld weer als nieuw 
ervaren. Niet alleen de wereld, maar ook de geest en het lichaam worden 
ervaren vanuit een heel ander perspectief. Het kan ook zo zijn dat die 
aftakeling juist voorbereiding is op de dood. De dood die ook nieuw 
leven kan betekenen. Voor zowel degene die overlijdt, als voor wat 
moeder natuur in ruil brengt; nieuwe wezens op aarde. Zo is de cirkel 
dan ook weer rond. Van geboorte naar de dood en van de dood naar  
geboorte. Van het begin naar het eind en terug. Tenminste, als het eind 
‘eindig’ is.

Over geboorte gesproken. Na het koffie drinken, besluit ik met een paar 
anderen een stukje te wandelen naar het Vondelpark. Het is heerlijk weer 
en vrijwel iedereen geniet volop van de zonnestralen. Een beetje warmte 
en vitamine D doet elk mens goed. Naast de gezichten van de mensen 
stralen ook de dieren, bloemen en planten van het zonlicht. Een prachtig 
gezicht, want alles lijkt wat mooier met wat zonnestralen. Ik kijk om me 
heen en probeer te genieten van het uitzicht. Een heel groot nest met een 
witte vogel erin valt me op. Ik tik Bert aan en sein naar het nest. Bert kijkt 
en zegt dan: ‘’Jeetje wat mooi, een ooievaar!’’ Wat Bert zegt maakt me 
blij. Ik heb namelijk nog nooit een ooievaar gezien. Dat ik uitgerekend met 
deze groep mensen voor het eerst een ooievaar mag zien geeft me een 
bijzonder gevoel. De ooievaar staat namelijk symbool voor geboorte. 
Of voor de dood. Het is maar net hoe je er tegen aan kijkt. Zelf ben ik 
ervan overtuigd dat alles in het leven zowel naast en tegelijkertijd 
tegenover elkaar staat. 
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Dit maakt dat alles met elkaar nauw verbonden is, ook al lijken de 
tegenstellingen nog zo groot. Zo hebben de zon en de maan, de dood en 
het leven en min en plus elkaar nodig om samen een geheel te zijn.

Wat elkaar ook nodig heeft is rust en actie. Na een flinke wandeling door 
het Vondelpark is het tijd om naar de creatieve activiteit te gaan. Vandaag 
staat schilderen op het programma. Ik zie dat Mil wat onrustig is en ik stel 
aan haar voor om samen te gaan schilderen. Als de kwasten, verf en het 
water op tafel staan zie ik dat Mil mij vragend aan kijkt. Stap voor stap 
begeleid ik Mil bij het schilderen. Ze lijkt het wat spannend te vinden. Mil 
raakt met de kwast de groene verf aan en vraagt: ‘’En nu? Moet ik het erop 
zetten? Mag dat wel?’’ Ik stel Mil gerust en vertel dat ze dat inderdaad mag 
doen. De kwast met de groene verf raakt het papier en Mil slaat een hand 
voor haar mond. Vol verwondering kijkt ze naar het puntje groene verf op 
het papier en zegt zachtjes: ‘’Woow, wat is dit mooi zeg, wat geweldig.’’ 
Ik merk dat de reactie van Mil mij ontroert. Het lijkt erop alsof Mil voor het 
eerst ervaart hoe het is om te schilderen. Alsof ze de wereld door haar 
ziekte opnieuw ontdekt. Alsof de laatste fase van het leven, verbonden is 
met eerste fase van het leven. Alsof je soms weer even blanco bent van 
ervaringen, zoals een pasgeboren baby dat kan zijn.Alsof mensen 
met dementie soms weer terug lijken te gaan in de tijd, terug naar de 
baarmoeder. Naar die veilige, warme plek. Daar waar alles ontstaat en 
groeit. Waar nieuw leven ontstaat.
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“Stefanie Koning (Leiden, 1996), is zowel in haar familie als tijdens haar 
studie in aanraking gekomen met mensen met dementie.

Zij heeft zich in het contact met hen via deze geschreven verhalen letterlijk 
laten raken op een heel eigen wijze.

De door haarzelf geïllustreerde verhalenbundel getuigt van een grote 
subtiliteit, wat zich uit in rake wijsheden en een zekere ijlheid.

Stefanie Koning brengt deze dromerige laag van ons bewustzijn in 
overeenstemming met hoe mensen – met en zonder dementie – op elkaar 

kunnen reageren.

Een absolute aanrader!”

- Annette Beeftink Initiatiefnemer Dementie Museum in oprichting


