
Paula Irik,  Irene Maijer-Kruijssen: ‘Het gevoel blijft’ Poezie uit Gaasperdam. Uitgave in 
eigen beheer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van  verpleeghuis Gaasperdam 
2013. De bundel is voor € 15,- (excl. verzendkosten) na te bestellen door een mailtje te 
sturen naar pirik@cordaan.nl of imaijer@cordaan.nl 
 
Paula Irik, Eva Smit, Irene Maijer Kruijssen, Eben Haëzer, Anton van Komplein, 
Jordaan; ‘Juweeltjes’ Cordaan 2013.  ( Dementie/ Alzheimer/ Ouderenzorg/ Heel de 
mens/PO) Zie ook https://www.cordaan.nl/locatie/eben-haezer  
 
Boek 1: Soort Boek: 
De verslagen van gesprekken met bewoners inspireerden de schrijfsters tot het 
samenstellen van deze poëziebundel. “Het gevoel blijft”. Met een voorwoord van prof. dr. 
Erik Scherder schreef het voorwoord. 
 
Paula en Irene werken veel samen. In de activiteiten die zij voor bewoners verzorgen 
spelen de (levens-)verhalen van bewoners altijd een belangrijke rol. Wekelijks schrijven 
zij de verhalen en uitingen van de bewoners woordelijk op. “Taal van bewoners met een 
dementie is veelzeggend: ontroerend, grappig, heilzaam storend, wijs en vaak vol humor. 
Het is net poëzie.” Het boek is geen vertelling van een verhaal, maar een 
aaneenschakeling van geciteerde uitspraken van de bewoners. Een uitnodiging om de 
lezer toegang te geven tot de leefwereld van mensen met dementie, een oproep om 
verder te lezen dan de komma. Om de tekens te begrijpen van de levenskunst, die zij 
zichzelf, elkaar en ons allemaal te geven hebben. 
 
Over de schrijvers:  
Drs. Paula Irik (1952) werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij heeft enkele 
publicaties over buurt- en arbeidspastoraat op haar naam staan. Daarnaast schreef zij 
samen met muziektherapeute Irene Kruijssen “Sprekende handen. Een methodiek voor 
ontmoetingsgroepen met dementerende mensen” (2010) en “Het gevoel blijft. Poëzie uit 
Gaasperdam” (2012). In 2013 verscheen haar boek “Als het maar echt is. Over de zachte 
kracht van mensen met dementie.”  In 2013 verscheen het boek  “Juweeltjes”, in 2014 
“Leestekens” Zie ook: 
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/17557.pdf  
 
Uit de bundel: 
De Reiger 
 
Bomen zagen.  
Buiten werken: ja, zalig! 
Veel pret en grapjes. 
Over en weer. 
 
De reiger kende me. 
Tsjiep, tsjiep, tsjiep. 
 
Lange dagen in het bos:  
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dat is prachtig. 
Heerlijk! Prachtig! 
 
Boek 2:  
“Ik ben geëmotioneerd van. Als je in de rondte hebt gelopen kom je weer terug.” 
 
De tekst en taal in dit boek zijn afkomstig van de bewoners, die verblijven in 
verschillende zorginstellingen van Cordaan in Amsterdam Zuidoost, opgetekend door 
enkele geestelijk verzorgers en een muziektherapeut. Het boek is geen vertelling van een 
verhaal, maar een aaneenschakeling van geciteerde uitspraken van de bewoners. Dus 
ook een uitnodiging om de lezer toegang te geven tot de leefwereld van mensen met 
dementie, een oproep om verder te lezen dan de komma. Om de tekens te begrijpen van 
de levenskunst, die zij zichzelf, elkaar en ons allemaal te geven hebben. Deze bundel is 
uitgegeven ter gelegenheid van de dag van de verpleging 12 mei 2013. 
 
Over de schrijvers:  
Paula Irik en Eva Smit zijn geestelijke verzorgers, en Irene Kruijssen is muziektherapeut 
bij Eben Haëzer, Anton de Komplein Cordaan Amsterdam. 
 
Drs. Paula Irik (1952) werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij heeft enkele 
publicaties over buurt- en arbeidspastoraat op haar naam staan. Daarnaast schreef zij 
samen met Irene Kruijssen “Sprekende handen. Een methodiek voor 
ontmoetingsgroepen met dementerende mensen” (2010) en “Het gevoel blijft. Poëzie uit 
Gaasperdam” (2012). In 2013 verscheen haar boek “Als het maar echt is. Over de zachte 
kracht van mensen met dementie.”  In 2014 verscheen het boek “Leestekens” Zie ook: 
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/17557.pdf  
 
Extra: 
https://www.innovatiekringdementie.nl/a-1485/juweeltjes-mei  
‘ Het leven van onze bewoners is net een schatkamer. Je vindt er donkere hoekjes, 
kleerscheuren, gebrek en hartzeer. Maar ook een rijkdom aan verhalen, een grote schat 
aan wijsheid. In de levensverhalen van bewoners liggen juweeltjes verstopt: kostbare 
herinneringen, ontroerende gezegdes, diepe levenskennis. 
 
“Sexy ? Tjonge dat is me nooit gevraagd. Maar zonder bril zie ik niet goed.”  
“Ik luister wel aandachtig maar dat zegt nog niets.” 
“Dat het lekker klinkt wil nog niet zeggen dat ik het ken.” 
“In deze situatie zou Ik zou graag terug willen naar mijn normale leven en de normale 
situatie.” 
http://www.dezaakbakker.nl/muzikale-juweeltjes-uit-amsterdam-zo/ 
“Een zoen hoort er ook bij dat is de bevestiging.” 
“Ze loopt vooraan in het kattenkwaad.” 
“Het is ook goed voor mensen om iets te doen en niet de hele dag op hun kont te zitten.” 
“Schrijf je alles naast het Nederland ook in het Engels dan wordt het bekend. En er is 
nog genoeg ruimte hier hoor.” 
 
“Ik heb genoeg van het leven. Laat me maar met rust.” 
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“Ik doe niets meer. Ik heb net gegeven.” 
“Ik ben geëmotioneerd van. Als je in de rondte hebt gelopen kom je weer terug.”’ 
https://www.radio-remember.nl/#beluister  
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