
INTERVIEW ZIJ DIE ZICH ZORGEN MAKEN OVER DEMENTIE, HEBBEN DE ZIEKTE WAARSCHIJNLIJK NIET 

Hegelsommer Huub Buijssen verzamelde literaire werken over dementie. foto GPD

De literaire geschiedenis van Alzheimer 
heorie_is mooi, de praktijk 
is beter, moet psycholoog 
Huub Buijssen hebben ge
dacht, toen hij zijn verza
meling dementieliteratuur 

ordende voor zijn nieuwe boek. 
Literatuur niet in de zin van me
disch-wetenschappelijke boeken 
over de ziekte, maar boeken van 
dichters, romanciers, kinderboe
kenauteurs, politici, columnisten 
en anderen die zelf hun omgang 
met een demente vader, moeder, 
partner of andere verwant be
schreven. 

Ook zonder de moderne medi
sche kennis rond Alzheimer en 
andere vormen van dementie, 
wisten de oude Romeinen al over 
de ziekte te melden. Zoals de 
dichter Lucretius in de eerste 
eeuw voor Christus: "Wanneer 
het lichaam door de zwarte sla
gen van de ouderdom gebroken is 
en de verzwakte ledematen geen 
veerkracht meer hebben, raakt 
ook de geest verlamd: tong en 
denken beginnen te raaskallen 
en te dwalen." 
Honderdvijftig literaire voorbeel
den laat Buijssen passeren van 
auteurs die op een indringende, 
bijtondere manier met het the
ma omgaan. "Sinds het lezen van 
Hersenschimmen van Bernlef, een 
prachtboek over dementie, ver-
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zamel ik alles in de literatuur wat 
de over ziekte gaat", zegt Buijs
sen. "Goede schrijvers kunnen 
vaak heel raak typeren waar de 
naaste van een demente patiënt 
mee wordt geconfronteerd." 
Volgens Buijssen is het de eerste 
keer in medische kringen dat een 
studie helemaal wordt opgehan
gen aan literaire voorbeelden. 
Buijssen (53, klinisch psycholoog, 
directeur van een eigen cursus
bureau in Tilburg) neemt litera
tuur daarbij wel lekker ruim. Re
nate Dorrestein komt net zo goed 
aan bod als Dostojewski, Umber
to Eco is even present als Bill 
Clinton en de antieke Cicero figu
reert rustig naast de Chinese 
poëet Yua Mei. Kees van Kooten, 
Reve, Lucretius, Ian McEwan, Tol
stoj, J.J. Voskuil, Shakespeare, Ju
nichiro Tanazki, Jos van Manen
Pieters - ze schreven allemaal 

over mensen die de verschijnse
len van dementie vertoonden. 
Buijssen heeft de fragmenten 
gekoppeld aan zijn eigen 

theorieën, zoals hij die ook 
al in eerdere publicaties 
heeft uiteengezet. De Lim-

burger, auteur en redacteur 
van 35 boeken, waarvan er di

verse in het Duits en Engels zijn 
vertaald, zette bijvoorbeeld eer

der in zijn bestseller De 
heldere eenvoud van de-

mentie al uiteen dat de hele ziekte 
tot twee hoofdwetten is terug te 
voeren. Ten eerste de wet van de 
gestoorde inprenting (die leert 
dat bij een dementerende nieuwe 
informatie vanuit het korteter
mijngeheugen niet meer kan 
doordringen tot het langeter
mijngeheugen: de patiënt kan 
niets meer vasthouden); ten twee
de de wet van het oprollend ge
heugen (die leert dat ons lange
termijngeheugen is als een biblio
theek vol dagboeken, die van de 
laatste jaren terug tot die van de 
vroegste jeugd stuk voor stuk om
vallen - om ten slotte in het niets 
(de dood) te verdwijnen). 

"
Ik heb daarin feitelijk het hele 

ingewikkelde proces van demen
tie tot twee simpele wetten terug
gebracht", zegt Buijssen. 

"
Dat 

was de eerste keer in de litera
tuur over dit thema. Jammer ge
noeg heb ik er nooit patent op 
aangevraagd. Later zijn anderen 
met die theorie aan de haal ge
gaan alsof het hun eigen vondst 
was." 

De angst voor dementie zit er vol
gens de auteur bij veel mensen 
in. ,,Als je ouder wordt, vergeet je 
vaker wel eens wat. En je bent 
bang dat 'het' je ook gaat treffen. 
Gelukkig is het zo dat bij mensen 
die zich zorgen maken over de-

mentie, in het algemeen geen 
sprake van de ziekte is.

" 

In zijn nieuwe boek wil de auteur 
niet alleen het omgaan met ver
driet en ellende aan de orde stel
len, maar ook de tevredenheid 
die bij de partner kan ontstaan in 
een positieve zorg voor de pa
tiënt. Zorg, op de juiste manier 
gegeven, kan ook bijdragen tot 
geluk, is Buijssens overtuiging. 
"Wat dat betreft koester ik een 
fragment van Dolf Brouwers over 
zijn demente vrouw Greet: 'Het 
wordt me steeds duidelijker dat 
ik geen verdriet heb omdat ze zo 
is. Want uit dat verdriet kwam de 
vreugde voort dat ik voor haar 
mag zorgen. Als zij er niet meer 
is, is het voor mij afgelopen. Ik 
zal dan nog een tijdje verzinken 
in de herinnering aan haar, en 
heel dankbaar zijn voor alles wat 
ik met haar heb gehad, en maar 
niet begrijpen waar ik dat aan te 
danken heb. Juist nu ze zo gewor
den is, zie ik hoe gelukkig ik 
ben.' Kijk, een liefdevoller uit
spraak van een nap.ste van een de
menterende is nauwelijks denk
baar.

" 
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