
De verzorgende nodigde me uit voor een familieavond in het verpleeghuis. ‘Je mag dan ook mee-

eten’, zei ze. Voordat ik het wist, had ik toegehapt.  

Vaak hebben zulke bijeenkomsten iets treurigs. De verzorgenden doen quasi opgewekt. De 

familieleden voelen zich wat opgelaten omdat ze hun echtgenoot dingen zien doen, die eigenlijk nogal 
tragisch en treurig zijn. En de bewoners zijn ietwat ontregeld, omdat ze wel dement zijn, maar alles 

nog donders goed aanvoelen. Zo’n avond heeft iets ongemakkelijks. Ik denk dat dat ook komt omdat 

iedereen zo zijn best doet er iets van te maken. 

Ongemakkelijk 
Op de avond zelf was ik aan de late kant. Al bij het buffet werd ik aangesproken door een familielid. 

Ik proefde van haar kant de behoefte om niet te vlot weer aan te schuiven bij pa die ‘toch al weer 

acht jaar met die verrekte dementie zit’. Want ik kreeg meteen het hele verhaal. Ook dat hoort bij 
zo’n avond. 

Ik schoof aan bij een echtpaar dat de zorg had voor hun vader. Zij probeerde uit alle macht vader wat 
eten in de mond te krijgen. Die bleek daar niet zo van gediend en haalde elk stukje biokip uit zijn 

mond en schoof het terug op zijn bord. Een ander familielid begon een heel verhaal over zijn werk en 
over zijn baas die genoeg van hem had. Mijn professionele begripvolle blik maakte dat hij er flink voor 

ging zitten. Ook dat hoort bij zo’n avond. 

Bij de tweede ronde schoof ik bij een andere tafel aan. Ook daar soortgelijke kommer en kwel. 

Ditmaal gelukkig met een prettige dosis humor. Dat wel.  
Naast mij zat een demente man die een pilsje aangereikt kreeg. Hij had daar zichtbaar plezier in, 

schonk zijn glas vol, maar daarna was hij het spoor kwijt. Hij bleef wat onhandig met het glas in zijn 
hand zitten. 

De accordeon erbij 
De man die mij eerder aansprak over zijn baas, pakte tot mijn verbazing ondertussen een accordeon 

en bleek daar goed mee overweg te kunnen. Schijnbaar onbewogen speelde hij wat bekende 

melodieën. Toen hij een wals inzette begon een vrijwilliger een dansje met een bewoner. Een mooi 
gezicht. Bij mijn tafel stak een andere bewoner zijn beide handen in de lucht en bewoog ze mee op de 

muziek. Zijn vrouw lachte stilletjes en vond het mooi. Een paar verzorgenden stonden plotseling ook 
te dansen met een stuk of drie bewoners. Hand in hand vormden ze voorzichtig een kring en hadden 

plezier. De man van het pilsje zag zijn kans schoon en deed een heup-swing-dansje met knippende 
vingers. Ook hij ging meedoen in de kring van dansers. Een man van een bewoner vertelde dat hij 

samen met zijn vrouw zes keer brons had gewonnen met dansen. ‘Nu kan mijn vrouw dat niet meer’ 

zei hij. Ik opperde dat het nu wel de avond was om het weer es te proberen. Toen zijn vrouw ging 
staan, nam hij haar voorzichtig mee naar het dansende groepje. 

Een sprookje 
De avond verliep voor mij als een sprookje. Zelf deed ik ook een klein dansje. Het maakte niks uit dat 

ik daar niet zo goed in ben. Eigenlijk maakte alles deze keer helemaal niks uit. Wat telde was dat we 
het met elkaar goed hadden en dat er zomaar uit het niets een beetje uit het vergeten paradijs terug 

was gekomen. Met dank aan die vrijwilliger die met dat eerste dansje begon en met dank aan die man 
met de accordeon. 

Oh ja, jammer genoeg moest er daarna nog wel opgeruimd en afgewassen worden. Maar de sfeer 
bleef nog heel lang in onze hoofden hangen. En als ik ook dement word zal ik deze avond niet kunnen 

vergeten. 

Een blog is geen letterlijk verslag, maar wat hier geschreven is wel op de waarheid gebaseerd. 

 


