
Martine Tromp, Ina Jonker: ‘Een strijd die je altijd verliest.’ Drukkerij Tijl Uilenspiegel, 
Alkmaar 1994. ISBN 9090072640 ( Dementie/ Alzheimer/ PO) 
 
Soort boek//ziekte/stijl: 
Dit boek van 128 pagina’s is het ‘dagboek’ van Martine Tromp, de partner van een man 
die Alzheimer kreeg. Ze ontkende lange tijd wat er aan de hand was, wilde haar man zo 
lang mogelijk thuis houden. Martine Tromp had zelf hartkwalen en stierf ruim een jaar 
voor haar man in 1992. Hij was toen al een tijd opgenomen in een verpleeghuis. 
Ina Jonker bewerkte de aantekeningen, heeft wat  ze letterlijk overgenomen heeft tussen 
aanhalingstekens gezet en vult het dagboek aan met opmerkingen die cursief geschreven 
staan.  
Dr. B. Baljet (Biblion recensie): (…) De bewerker van de uitgave heeft in cursieve druk 
een toelichtende tekst in het dagboek opgenomen om de lezer meer duidelijkheid of 
achtergrondinformatie te verschaffen. Dit laatste gebeurt in telegramstijl. De lezer krijgt 
een redelijke indruk van het proces, dat de vrouw, zelf een hartpatiënte, doormaakt met 
een dementerende man. Zij overschreed, in een poging hem zo lang mogelijk bij zich te 
houden, een grens en stierf van uitputting vóór haar man kwam te overlijden. (…)’ 
 
Korte beschrijving: 
Het zijn van 1981 tot 1990 per dag meestal maar een paar woorden, vaak de afkorting AR 
(autorijden) waarmee aangeduid wordt wat er gebeurd is. Vanaf halverwege 1990 
worden de beschrijvingen langzaam maar zeker langer. Dan wordt haar man steeds 
slechter, gaat dwalen, kan de weg terug niet altijd meer vinden, autorijden wordt 
langzamerhand gevaarlijk. De steun van haar dochter wordt selectief geaccepteerd, 
eigenlijk wil Martine liefst alles zelf doen. Maar dan belt ze vaak naar dochter en haar 
man, die ook gehandicapt zijn en daar last van hebben, door hun hulpverlener worden 
geadviseerd zich er niet teveel mee te bemoeien. 
En weer later, wanneer de man opgenomen wordt  in een verpleeghuis, worden de 
beschrijvingen weer langer. Aanvankelijk komt hij nog een keer thuis, maar de zorg 
wordt toch te zwaar. Ondertussen raakt ook haar dochter overbelast. Martine heeft dan 
last van schuldgevoelens en is jaloers wanneer Henk een nieuwe vriendin in het 
verpleeghuis krijgt waarmee hij ook zoent. Daar kan zij niet goed tegen, doet haar veel 
verdriet. Ze merkt hoeveel ze Henk mist. Ze probeert de nieuwe situatie te accepteren, 
maar heeft ook moeite met thuis alleen is. Na een tijd gaat Henk naar een ander 
verpleeghuis, de Balk, waar zij hem beter op zijn plek vindt. Niet lang daarna sterft zij en 
een jaar later sterft Henk.   
 
Wat viel op: 
- Hoeveel er feitelijk van alle personen gevraagd wordt. Hoe pijnlijk de hele situatie is in 
deze setting waar iedereen steeds tekort schiet.  
-Hoe Ina Jonker regelmatig, in het commentaar dat ze levert op de houding van Martine, 
door laat schemeren dat ze zich daaraan ergerde. Terwijl ik daarbij denk dat het een 
vorm van omgaan met verdriet is. 
Ina Jonker laat in de commentaren ook zien  de man zwaar belast is geweest door de 
ziekte van zijn vrouw. 
-Hoe lange tijd autorijden en hard werken het echtpaar lange tijd hielp. Werken was dan 
voor de man veelal in de tuin waar hij het gras zo kort hield dat het dood ging. 



- Hoe verwarrend en niet adequaat de hulpverlening was die zich er op gezette tijden 
tegen aan bemoeide was: huisartsen en indicatiecommissies die verschillende zaken 
beweren, hulp die er niet komt vanwege vakantie perioden.  
-Hoeveel verdriet ook de partner heeft als haar man in een verpleeguid wordt 
opgenomen. 
 
Citaten: 
Pag.25: 
‘26 april 1988 
“Henk ligt al in bed. Hij is steeds zo moe. Hij is, denk ik niet in orde. Maar hij wil niets.”’ 
 
Pag.59: 
‘25 september 1990 
“Toen ik Henk nakeek met de boodschappentas op pad, dacht ik, kijk hem eens flink 
stappen. Hij leek wel een jonge kerel. Vanmiddag heeft hij weer alles in het tuintje en 
grasveld opgeruimd.” 
Daar ging het kopje weer onder het zand.’ 
 
Pag.66-67 
‘11 januari 1991 
‘ ‘s Avonds gaat het meteen weer mis met zijn vrouw. Tijdens de ziekenhuisopname is er 
konstant geprobeerd ergens een opname voor hem te regelen, zonder resultaat. 
Dochter 2 weken niet geslapen, schoonzoon doodop van het autorijden circa 250 km. 
per dag.(…)Om 1 uur ’s nachts hoort de buurvrouw hem stofzuigen. Buurvrouw durft 
haast niet naar bed uit angst dat er iets gebeurt. I.v.m. de feestdagen is er niet aan 
verplegend personeel te komen bij uitzendbureaus. Als hem verteld wordt, dat hij 
mogelijk naar de dagverzorging gaat, vindt hij dat onzin. “Dan zou Tine een 
dienstmeid moeten nemen, want die kan niets meer. Als ik nou helemáál dement 
was…”’ 
 
Pag.69 
‘26 januari 1991 
“Henk liep vannacht half gekleed rond, was agressief, ik werd bang”.’ 
 
Pag.82 
‘1 mei 1991 
Vrouw vlucht naar de buren, omdat zij hem niet verdragen kan. Ze belt de hele familie 
weer af. 
(…) 
 
Pag.90 
‘4 juli 1991 
(…) “Die vrouw nam hem weer in haar bezit. Ze liep later gearmd met hem weg. (…) Die 
vrouw was gewoon in de war en nog dementer dan hij, toen. Ik snapte het niet. Ik ben 
Henk kwijt. De zuster zegt dat ze steeds samen zijn. Ik ben dus overbodig na 42 jaar. (…)’ 
 



Pag.99 
‘20 september 
“Nu ben ik al ruim drie maanden alleen. Niet éénmaal een dagje weggeweest met Jelle en 
Lea ( schoonzuster). Met Jelle had ik zo graag langs de Vecht gewild. Ze zijn er geweest. 
Ik wou dat ik naar Henk kon, want ik verlang naar hem. Hij vindt het toch fijn, als ik 
kom.”’ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2539686/1994/07/15/BOEKE
N-NON-FICTIE-NET-UIT.dhtml  

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2539686/1994/07/15/BOEKEN-NON-FICTIE-NET-UIT.dhtml
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