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INHOUD Oud? Jong!

Ik zie mevrouw Leopold weer zitten in Café 
Witsenburch, een glas bier in de ene hand, een siga-
ret in de andere. Het was 2005 en roken mocht daar 
nog… Mevrouw Leopold heeft dementie en bezoekt 
maandelijks, samen met andere verpleeghuisbewo-
ners, verzorgenden en familieleden, een bruin café 
in het oude centrum van Rijswijk. Daar ontspint zich 
het volgende gesprek: 
‘Is dat moeilijk, vergeetachtig zijn?’ Mevrouw 
Leopold: ‘Dat is niet leuk, helemaal niet leuk… Dan 

denk je, wat word ik al een oud mens. Ja, ik ben al over de tachtig, maar 
dan voel ik me nóg ouder!’ Ze neemt een trek van haar sigaret, inhaleert 
diep en zegt: ‘Het doet me goed dat ik hier ben!’ ‘Hoe oud voelt u zich 
nu?’ Mevrouw Leopold: ‘Zestig!’ 
Deze herinnering kwam bij me op bij het lezen van de onvolprezen rubriek 
‘Onder de loep’, ditmaal gewijd aan de vraag: ‘Waarom ouder wordende 
mensen zich graag jonger voelen’. Met een blik door zijn bijzondere ‘loep’ 
slaagt Han Diesfeldt er wederom in wetenschappelijke literatuur te verbin-
den met de dagelijkse praktijk.
Net als in het vorige nummer van DENKBEELD, toen Lisette Hoes in ‘De 
schoonheid van wartaal’ ontroerende en indrukwekkende voorbeelden 
gaf van de manier waarop mensen met dementie hun belevingwereld in 
woorden tot uitdrukking kunnen brengen, is ‘taal’ ook nu onderwerp van 
bespiegeling. Susanne van den Hooff en Anne Goossensen onderzoeken 
de achtergronden en de voor- en nadelen van de begrippen ‘cliënt’ en 
‘patiënt’ en vragen zich af in hoeverre ons taalgebruik van invloed is op 
ons handelen.
Taal en communicatie spelen ook een belangrijke rol in het boek De oude 
koning in zijn rijk dat ik onlangs las. Arno Geiger beschrijft daarin het 
dementieproces van zijn vader en – vooral – de veranderende verhouding 
tussen vader en zoon. Vader vindt dat het goed met hem gaat: ‘Ik ben 
nu een oude man, ik moet nu doen wat ik leuk vind en zien waar dat op 
uitdraait.’ ‘Wat wil je dan, papa?’ ‘Niets. Dat is het mooie, weet je. Dat 
moet je kunnen.’ 
Een schitterend boek over een man met dementie en zijn familie. En 
ook dat laatste, de rol van familie, is een onderwerp waarover in deze 
DENKBEELD te lezen valt, in het artikel over familiezorg van Jan Jukema, 
Marije Nieuwenhuis-Van der Kolk en Carolien Smits. Familiezorg, zo stellen 
zij, draagt eraan bij dat de belangrijkste relaties in iemands leven blijven 
bestaan en de oudere een uniek persoon blijft. Hoe oud - of jong - hij of 
zij zich ook mag voelen!

Frans Hoogeveen, hoofdredacteur
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Bij het omslag 
Henk Thomas stond het afgelopen nummer al 
op de cover van DENKBEELD. Die foto was in het 
voorjaar van 2011 genomen. Ongeveer een jaar 
later ontmoette fotograaf Gregor Beltzig hem 
opnieuw, ditmaal samen met zijn kleinzoon van 
anderhalf. Henk houdt erg van zijn kleinzoon en 
net als andere grootvaders vindt hij het leuk om 
samen met hem gekke bekken te trekken. Op die 
manier communiceren zij met elkaar en hebben 
ze allebei de grootste lol.
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