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hem met liefde, maar naarmate Gerrits 
dementie vordert raakt zij overbelast. Ze 
staat er alleen voor. Om Joke te ontlas-
ten gaat Gerrit twee dagen per week in 
het verpleeghuis slapen. Daar verblijft 
hij geleidelijk steeds vaker en als hij ten 
slotte snel achteruitgaat, komt hij alleen 
nog het weekend thuis. In het verpleeg-
huis heeft Gerrit het heel moeilijk: hij wil 
bij Joke zijn. Maar ondanks alles blijft 
hun liefde bestaan. Tot Gerrit op 1 juli 
2009 overlijdt, zes jaar nadat de diagnose 
werd gesteld, gevorderd dement en sterk 
vermagerd. Euthanasie werd hem niet 
gegund. 
De film maakte grote indruk op de ruim 
400 vrijwilligers in de zaal en Jokes toe-
lichting erop verdiepte die indruk nog. 
Na afloop vertelde Joke me dat ze het als 
haar missie beschouwde meer aandacht 
te vragen voor mantelzorgers van men-
sen met dementie. 
Twee jaar later spreek ik Joke opnieuw, 
direct na afloop van een college dat ze op 
mijn verzoek heeft gegeven in de minor 
Psychogeriatrie van De Haagse Hoge-
school. Hoe kijkt ze terug op haar laatste 
jaren met Gerrit? Heeft ze nog steeds die 
missie? En hoe gaat het nu met haar?

Goede klik
‘Ik heb Gerrit in 1979 leren kennen, op 
een nogal bijzondere manier. Ik was toen 
al drie jaar gescheiden. Een vriendin van 
mij zette wel eens een contactadvertentie 
in de krant en vroeg me waarom ik dat 
ook niet eens probeerde. Aanvankelijk 
vond ik dat niets voor mij, maar een paar 
maanden later kwam het onderwerp 
opnieuw ter sprake, toen ik haar zag met 
een vriend die bij Het Parool werkte. Die 
vriend vroeg mij: ‘‘Als je toch een adver-
tentie zou zetten, hoe zou die er dan uit-
zien?’’ Ik antwoordde: ‘‘Mijn leeftijd, dat 
ik drie kinderen heb, dat ik van openheid 
houd.’’ En ik weet nog dat ik zei: ‘‘Geen 
dromers of utopisten!’’ Aan het eind van 
de avond zei hij plagend: ‘‘Die advertentie 
ga ik wel eens plaatsen!’’ Ik dacht dat hij 
een grapje maakte, maar drie weken later 
vielen er vijf enveloppen in de bus. Een 
daarvan was van Gerrit.’ 
‘We hebben elkaar toen ontmoet in een 
motel in Bunnik. Ik voelde me meteen bij 
hem op mijn gemak. Hij kon heel goed 
luisteren, er was een goede klik. Een 
leuke man om te zien ook! Daarna heb-
ben we wat telefonisch contact gehad en 
een paar keer iets afgesproken, gewoon 

Zij weet hoe het is om 
altijd maar voor anderen te zorgen. 
Joke van Driel (66) kreeg het met de 
paplepel ingegoten. Het droeg eraan 
bij dat ze zichzelf compleet over 
het hoofd zag, toen haar man Gerrit 
begon te dementeren. Na zijn over-
lijden en het verschijnen van de film 
Gerrit en Joke reist Joke stad en 
land af om aandacht te vragen voor 
de positie van de mantelzorger: ‘Ik 
weet nu dat je als mantelzorger ook 
moet stilstaan bij jezelf.’

De eerste keer dat ik Joke van Driel 
sprak was op 2 april 2011, tijdens de 
landelijke vrijwilligersdag van Alzheimer 
Nederland. Bij die gelegenheid werd de 
documentaire Gerrit en Joke gepresen-
teerd, een film in opdracht van Alzheimer 
Nederland die cineast Kees van Hemert 
had gemaakt over het ziekteproces van 
Gerrit Stoffers. 
Gerrit is zestig jaar oud als hij hoort dat 
hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. 
Hij beseft terdege wat er met hem aan 
de hand is – zijn vader had ook Alzhei-
mer – en spreekt met zijn huisarts over 
euthanasie. Zijn vrouw Joke verzorgt 
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nog vriendschappelijk. Uiteindelijk zijn 
we een paar dagen naar Parijs gegaan 
en daar zijn we verliefd geworden... In 
februari 1981 zijn we getrouwd.’

‘dan wil ik euthanasie’
‘In 1995  op zijn 53-ste, is Gerrit gestopt 
met werken. Achteraf herinner ik me dat 
hij de laatste jaren moeite had zijn werk-
afspraken te onthouden. Maar dan zei hij: 
‘‘Ach, ik heb mijn agenda en mijn secre-
taresse.’’ We zijn toen veel gaan reizen. In 
2000, op vakantie in Zuid-Afrika, kreeg 
ik nieuwe signalen dat er iets niet goed 
zat. We hadden in Kaapstad een auto 
gehuurd. Je moet in Zuid-Afrika links 
rijden, en ik dacht: ‘‘Dat doet-ie nooit!’’ 
En dat klopte, Gerrit zei meteen: ‘‘Joke, 
ik rijd niet.’’ Op stillere wegen deed hij 
het nog wel. De auto was een automaat, 
maar hij wist niet meer dat de ‘‘D’’ voor 
Drive stond en de ‘‘R’’ voor Return. Dat 
moest ik hem steeds uitleggen.’
‘In de jaren erna gingen steeds meer 
dingen mis. Gerrit heeft zich in 2003 laten 
onderzoeken, en toen bleek dat hij de 
ziekte van Alzheimer had. Hij vond het 
verschrikkelijk, want hij had het hele 
proces met zijn vader meegemaakt, die 
was na een periode van zes jaar met 
Alzheimer uitgeteerd in een verpleeghuis 
overleden. Maar we wisten nu tenminste 
wel wat er met hem aan de hand was.’ 
‘Toen bij een tweede onderzoek de diag-
nose werd bevestigd, heeft Gerrit meteen 
gezegd: ‘‘Dan wil ik euthanasie, ik wil 
niet meemaken wat er met mijn vader is 
gebeurd.’’ Maar het is compleet anders 
gelopen, Gerrit heeft niet de euthanasie 

 Joke van Driel: ‘Je 
mag als mantelzorger ook 
aan jezelf denken, zonder 
schuldgevoel. Want voor 

je het weet heb je niets 
meer, omdat je jezelf he-

lemaal wegcijfert.’
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gekregen waarom hij had gevraagd. En 
dit ondanks het feit dat zijn huisarts en 
een door hem geconsulteerde SCEN-arts 
allebei tot de conclusie kwamen dat hij 
al in een vroeg stadium van zijn dementie 
aan alle voorwaarden voldeed, ook aan 
die van wilsbekwaamheid. Maar toen 
puntje bij paaltje kwam gaf de huisarts 
niet thuis. Hij zei tegen me: ‘‘Ik had 
gehoopt dat je man een lege huls was. 
Maar hij ziet er ook nog zo goed uit.’’ Hij 
heeft nooit de morele plicht gevoeld ons 
verder te helpen of met ons mee te den-
ken, hij heeft ons compleet in de steek 
gelaten.’ 
‘Ook de arts in het verpleeghuis kon Ger-
rit later niet helpen. Zij zei: ‘‘Euthanasie is 
niet mogelijk in deze fase van de ziekte, 
in elk geval niet voor mij. Uw man is niet 
meer wilsbekwaam, hij kan zijn wens op 
dit moment niet uiten. En ik kan deze 
ultieme daad niet verrichten bij iemand 
met wie ik daarover op geen enkele ma-
nier contact kan krijgen, ook al weet ik 
dat hij deze situatie nooit gewild heeft en 
zich daarover in het verleden ook duide-
lijk heeft geuit.’’’

intimiteit
‘Wat je door deze ziekte het meest 
wordt ontnomen is het samen praten. 
Het delen met elkaar. Ik heb het vrese-
lijk gevonden dat me dat werd afgepakt. 
Dat heb ik trouwens van alle mensen 
in mijn lotgenotengroep gehoord, daar 
komen alle gezonde partners voor te 
staan. Daarnaast heb ik de intimiteit en 
seksualiteit met Gerrit enorm gemist. 
Dat is een taboe hoor, daar wordt bijna 
nooit over gesproken. Ook in de film 
niet. Ik heb meerdere malen gevraagd 
om daar aandacht aan te besteden, 
maar daar wilden ze niet aan.’ 
‘Gerrit en ik hadden in de jaren van 
zijn dementie nog wel veel intimiteit 
met elkaar – dat zie je ook in de film –, 
maar die was gekleurd door het ziekte-
proces. De echte intimiteit tussen man 
en vrouw, dat Gerrit mij knuffelt, mij 
plaagt, het speelse tussen ons, dat was 
volkomen verdwenen. Sinds de laatste 
keer dat we samen op vakantie waren, 

in Afrika in 2003, hebben we niet meer 
met elkaar gevreeën. Ik zal dat moment 
nooit vergeten. Hij had een orgasme 
gehad en wist toen niet meer wat hij 
met mij aan moest. En toen begon hij zo 
vreselijk te huilen. Hij zei: ‘‘Oh Joke, nu 
ben ik je kwijt...’’ Ik hoor het hem nóg 
zeggen.’
‘Later heb ik daar wel een weg in 
gevonden, maar ook dat werd een-
richtingsverkeer. Toen Gerrit veel in 
het verpleeghuis verbleef en in het 
weekend thuis kwam, gingen we bijna 
elke avond samen in bad. Daar was hij 
dol op. Glaasje whisky erbij, kaarsjes 
aan. Als hij mij zo bloot zag, had hij nog 
wel een sexdrive. En dan dacht ik: ‘‘Ja 
jongen, ik snap het!’’ Dan masturbeerde 
ik hem. Dat voelde niet verkeerd toen, 
maar wat een verschil met vroeger… 
En op een gegeven moment had ik er 
geen goed gevoel meer bij en ben ik 
ermee gestopt.’

nieuwe inzichten
In de twee jaar na het verschijnen van 
de dvd Gerrit en Joke heeft Joke vele 
malen in Alzheimer Cafés, op ROC’s en 
in zorginstellingen gesproken over wat 
haar en Gerrit is overkomen. De film 
heeft ze daardoor tientallen malen op-
nieuw gezien. Is ze tot nieuwe inzichten 
gekomen? 
‘Ja, op een aantal punten wel. Naarmate 
ik de film vaker heb gezien, ben ik me 
steeds bewuster geworden van de pa-
tronen in mijn leven tot op dat moment, 
zoals zorg dragen voor de ander. Dat 
deed ik als kind al. Als nakomertje in 
het tweede huwelijk van mijn vader heb 
ik me nooit welkom gevoeld. Zo klein 
als ik was ben ik gaan zorgen om maar 
gezien te worden. En dat heb ik daarna 
volgehouden, ook in mijn relatie met 
Gerrit. Maar na dit een heel leven te 
hebben gedaan, heb ik nu besloten dat 
het tijd wordt voor iets anders. Ik heb 
mezelf ontslagen van de zorgplicht. Dat 
voelt als een bevrijding.’
Een jaar na het overlijden van Gerrit 
heeft Joke een nieuwe liefde gevonden. 
‘In mijn relatie met Huub mag ook het 

zorgeloze en het speelse in mij er hele-
maal zijn. Ik ben blij, ik mag gek doen. 
We hebben onnoemelijk veel plezier 
samen. Ik zeg wel eens tegen mezelf: ‘‘Ik 
voel me 27 in plaats van 66.’’’

sprinGlevend
Toch is Jokes missie nog springlevend. 
‘Ik vraag aandacht voor de positie van 
de mantelzorger. Eigenlijk heb ik er al 
die tijd alleen voorgestaan, al heb ik 
wel steun ondervonden van de gesprek-
ken in de lotgenotengroep waaraan ik 
deelnam. Maar dat was dan ook alles. Ik 
was als mantelzorger heel eenzaam. En 
ik weet nu dat je als mantelzorger ook 
moet stilstaan bij jezelf, en jezelf de vraag 
moet stellen: ‘‘Wat heb ik nodig? Waar 
geniet ik nog van?’’ Je mag ook aan jezelf 
denken, zonder schuldgevoel. Want voor 
je het weet heb je niets meer, omdat je 
jezelf helemaal wegcijfert. Maar dat is een 
leerproces dat je met vallen en opstaan 
ondergaat. Ik heb daar lang over gedaan, 
maar nu heb ik het bewust en in liefde 
losgelaten.’ ♦

TeksT Frans Hoogeveen  BeelD vincent Boon

Frans Hoogeveen is hoofdredacteur van Denk-

beeld; hij is werkzaam als lector Psychogeriatrie 

aan De Haagse Hogeschool en als psycholoog in 

de zorg voor mensen met dementie bij Florence 

in Den Haag.

Joke van Driel geeft pre-
sentaties aan mantelzor-
gers van mensen met 
dementie en aan profes-
sionals en aankomende 
professionals in de psy-
chogeriatrie. Meer infor-
matie: jvandriel09@
gmail.com. De film Gerrit 
en Joke is te bestellen via 
www.alzheimer-neder-
land.nl.
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