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Soort boek/egodocument:Dagboek over een periode van 3 maanden van een 
echtgenoot van een dementerende vrouw, aangevuld met opmerkingen over hun 
beider zoons. 
 

Soort ziekte: Dementie, veroudering, stoppen met medisch (on) zinvol 
handelen. 
 

Over de schrijver: Wim Jungmann was, na diverse andere baantjes, journalist van 
Het Parool voordat hij op zijn 65ste met pensioen werd gestuurd. 
 

Stijl: Het boek leest snel en bestaat feitelijk uit twee delen. Het wordt ingeleid door 
Jan Carmiggelt, stiefzoon van Wim Jungmann, bestaat tot pagina 54 uit 
dagboekaantekeningen van Wim, vanaf 17 oktober 2000 tot 26 december 2000. Deel 
twee bestaat uit het leven van Wim en Loes Jungmann, zoals Bart Jungmann, hun 
zoon, dat reconstrueert met behulp van Memorabilia’, een plakboek dat Wim naast 
zijn dagboek bij had gehouden: “wat van mijn memorabilia. Voor mijn nabestaanden 
om t.z.t. geheel of gedeeltelijk weg te gooien.”Het boek is opgedragen aan Wibo, een 
andere zoon. 
 

Korte samenvatting: In ‘Wat is er met Loes ?’vertelt Wim Jungmann via 
dagboekaantekeningen wat het is om oud te zijn, en elk moment dood te kunnen 
gaan. Het gaat over alledaagse beslommeringen van ouderen die tobben met 
kwaaltjes, ouderdomsklachten, slecht slapen, ‘een tandje minder’ moeten doen. 
Ziekelijk, en Loes met geheugenverlies, dementerend. 
Wim beschrijft zijn zorgen om Loes, de vrouw met wie hij al sinds 1947 gelukkig 
getrouwd is, na een eerder huwelijk, omdat haar geheugen slechter wordt, ze soms 
vreemde vragen stelt, het ondefinieerbaar niet lekker gaat, ze zit te suffen etc. De 
broosheid van hun bestaan, dagelijks ‘zieken’ werk dat gedaan moet worden, zaken 
die verslonzen, Loes, die zich meer zorgen maakt over Wim dan over zichzelf, hulp 
die langskomt, het dagboek vertelt erover. En over hun verbondenheid, de angst niet 
samen door te kunnen gaan. 
In deel twee wordt het levensverhaal van Loes en Wim beschreven door Bart 
Jungmann, datgene waar ze moeite mee hebben gehad, een schets van het 
gezinsleven en de laatste dagen van Loes en Wim. Wim die geweigerd heeft om nog 
een maagoperatie te ondergaan, nadat Loes dood was. Dood wilde, waarbij het de 
vraag is of hij de operatie had overleefd. Het boekje is voorzien van enige foto’s. 
 

Wat viel op: de enorme liefde waarmee Wim Jungman over Loes spreekt. De 
vanzelfsprekende bezorgdheid en verbondenheid van twee hoogbejaarde mensen, die 
dan toch ook kort na elkaar sterven ( binnen 3 weken, Loes op 12 december en Wim 
op 30 december 2000). De wens van Wim om niet behandeld te worden. En hun 
angsten. 
 

Citaten: pag. 113 ’Het is een keer voorgekomen dat ik wat kribbig reageerde op een 
door Loes al enkele malen herhaalde vraag. Die kribbigheid was zo onterecht. Heel 
klein zei ze: ‘je moet niet boos op me zijn.’ Met schaamte hoorde ik dat aan en zal dat 
moment nooit vergeten.’ 



Pag. 117: ’zijn beroepsopvatting vat Berend Stolk in een alinea samen: ‘Wat je doet als 
arts is gebaseerd op vakmanschap. Wat je laat op ervaring en gevoel…..het laatste wat 
we van hem horen is 4266, zijn pincode.’ 
 

Recensie: Ik vond het een lief en ontroerend boekje. Als je zulke aantekeningen 
vindt van een van je ouders, is dat een mooi geschenk denk ik. De zonen van Wim 
Jungmann hebben hier een juweeltje van gemaakt. Ik denk dat veel mensen er troost 
of herkenning in kunnen vinden. Anja Schüller 29/6/2005 
Marleen Swenne (www.nvve.nl): ’Zonder opsmuk of vals sentiment maakt Wim 
Jungmann de lezer op indringende wijze deelgenoot van hun kleine wereld.’ 


