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Ik leerde Rien in juni 2007 ken-
nen. Hij was toen 83 jaar oud. 
Als gespreksleider van het Alz-

heimer Café Rijswijk zocht ik ie-
mand voor een interview over het 
verlies van je demente partner. 
Riens casemanager attendeerde mij 
op hem. ‘Dát is iemand met een in-
drukwekkend verhaal,’ zei ze. En 
dat klopte.

‘Ik heb geen hulp ingeroepen toen ze 
begon te dementeren, ik wilde zelf voor 
haar zorgen. Dat zit zo. Ik ken haar al 
vanaf mijn drieëntwintigste, zij was toen 
pas zeventien. In mei 1947 kregen we 
kennis aan elkaar, zoals dat toen heette, 
maar kort daarna werd ik ziek. Tubercu-
lose. Ik werd in het ziekenhuis opgeno-
men en moest twee jaar herstellen in het 
sanatorium. Ik zei tegen haar: ‘‘Kind, als 
jij niet verder wilt, begrijp ik dat goed. 
Jij bent pas zeventien, je kunt jongens 
genoeg krijgen.’’ Maar ze wilde er niet 
aan en bleef me daar trouw opzoeken. 
Zelfs toen de tuberculose terugkwam en 
ik weer voor twee jaar in het sanatorium 
belandde, bleef ze mij trouw. Toen heb ik 

sterfbed gezeten. Op het einde hebben 
we haar vastgehouden, tot ze overleed.’
‘Daar op het dressoir staat haar portret, 
met altijd een mooie bos bloemen er-
naast en een brandende kaars. Dat staat 
er al zo sinds haar overlijden. En zo zal 
het blijven tot het einde van mijn leven.’

Ik was onder de indruk van Rien. Kort 
na het interview in het Alzheimer Café 
vroeg ik hem of hij samen met mij op 
een congres een workshop wilde geven 
over dementie en mantelzorg. Hij zei 
meteen ja, al had hij zoiets nog nooit 
gedaan. Het publiek op het congres 
wond hij om zijn vinger: een charmante 
oude man die vol liefde over zijn vrouw 
vertelde.
Sindsdien bezocht hij ook elke maand 
het Alzheimer Café in het Oude Raad-
huis in Rijswijk. In bijna zes jaar heeft 
hij zelden een bijeenkomst gemist. Rien 
is op 18 januari van dit jaar overleden, 
bijna 89 jaar oud. Die kaars heeft er 
meer dan zeven jaar gestaan. 
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voor mezelf gezworen: “Ik zal mijn leven 
lang voor haar blijven zorgen, wat er ook 
gebeurt.”’
‘En dat heb ik gedaan, ook toen ze de-
ment werd. Op een gegeven moment 
moest ik voor een operatie naar het zie-
kenhuis. Omdat mijn vrouw dan tijdelijk 
in een verpleeghuis zou moeten worden 
opgenomen, heb ik een casemanager 
aangevraagd. Die schrok zich rot van 
onze situatie en vroeg zich af hoe ik het 
al die tijd had volgehouden. Zelf had ik 
dat niet in de gaten, het gaat zo geleide-
lijk.’
‘De dag dat ze werd opgehaald had ik het 
heel moeilijk. Ik had haar beloofd dat ik 
altijd voor haar zou zorgen, en nu moest 
ik haar toch laten gaan. Ze stapte in het 
busje en ik dacht: “God, kind, je beseft 
niet dat je hier misschien niet meer te-
rugkomt.”’
‘In het verpleeghuis bezocht ik haar elke 
dag. Uiteindelijk heeft ze er maar een 
half jaar gewoond. Ze ging steeds verder 
achteruit, werd bedlegerig en overleed 
een week later. Dat kwam niet als een 
grote schok, ik zag het aankomen. Met 
onze jongens heb ik bij haar aan het 
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