
Recensent: H.J.Lammers 
 
Karin Beentjes: ‘De liefde niet vergeten’ Uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche, Den Haag 2011. ISBN 9789491168208  
(Dementie/ Ouderenzorg/ PO/1) Zie ook: www.denieuwehaagsche.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Colofon, pag. 95: “Dit boek is gemaakt in opdracht 
van verpleeghuis Westhoff in Rijswijk, onderdeel van Florence”.  
Kaft: “Partners van bewoners van verpleeghuis Westhoff in Rijswijk vertellen 
openhartig over de liefde van hun leven en de impact van dementie”. 
 
Over de schrijfster: Karin Beentjes schrijft, in opdracht, levensverhalen en 
portretten voor zowel particulieren als organisaties in de zorg.  Zie ook: 
www.inwoordengevat.nl en http://nl.linkedin.com/in/karinbeentjes 
 
Boekbespreking: Over dit boek  zegt op pagina 6, Lydi Lieferink, 
wijkmanager Westhoff:  “Leven met een partner met dementie heeft een grote 
impact. Allereerst op het leven van degene die het overkomt: langzaamaan 
merken dat er iets niet klopt en vervolgens merken dat je meer en meer de 
grip op het leven verliest. Ook voor de partner heeft dementie een enorme 
impact op het leven dat je tot dan toe hebt gehad. In plaats van ‘samen met’, 
wordt het ‘zorgen voor’, beslissingen moeten nemen voor een ander, geen 
gesprekspartner meer hebben, je maatje verliezen”.  
Karin Beentjes heeft, in opdracht van verpleeghuis Westhoff, van zes 
echtparen waarvan of de man of de vrouw uiteindelijk in het verpleeghuis 
moest worden opgenomen, hun huwelijk vanaf de eerste kennismaking tot en 
met het verblijf in het verpleeghuis op basis van gesprekken beschreven.  
De huwelijkspartners zijn tussen de 75 en 89 jaar oud en tussen de 50 en 65 
jaar getrouwd (geweest). 
Twaalf levensgeschiedenissen van gewone mensen, kinderen van hun eigen 
tijd, levend volgens de toen geldende waarden en normen (kort na de oorlog, 
40-50er jaren): verliefd (dansles, kerk, jeugdvereniging, vriendenkring), 
verloofd (lange tijd, studie afmaken, baan zoeken, huis zoeken), getrouwd.  Er 
worden zes huwelijkslevens beschreven: kinderen, familieleven, vakanties, de 
normale ups-and-downs van het leven, alles intens samen beleefd en samen in 
volkomen harmonie doorgemaakt.  En dan hoort daarbij het samen intens 
genieten van de “oude dag”. Maar dan geleidelijk aan moeten merken dat bij 
een van de partners ongewone, vreemde gedragingen gaan optreden. 
De reactie van de andere partner staat beschreven in de vorm van citaten ( Zie 
hieronder). 
     
Citaten:  Pag. 17/18: “Als Bep een goede dag heeft, ga ik ook goed naar huis, 
maar als ze slecht is, ben ik ook niet happy. – Dat vind ik het moeilijkste: het 
alleen zijn, vooral ’s morgens. Dan is het huis zo leeg. En je hebt zoveel dingen 
die je wilt delen met je vrouw. Dat kan niet meer. – Wat ik met dit verhaal wil 
zeggen: dat ik met haar een heerlijk leven heb gehad. Dat ik dankbaar ben 
voor wat we samen allemaal hebben beleefd, voor alle liefde. – Ik had graag op 
onze oude dag zo samen doorgeleefd. Dat dat niet zo is, daar kan ik de ene 
keer beter tegen dan de andere keer”. 
Pag. 29: “Ook al waren we gescheiden, Jan hoorde nog bij mij, alleen op een 
heel andere manier en nog steeds”. 



Pag. 32: “Voor Jan zorgen is voor mij geen opgave. Dat gebeurt uit liefde en 
dat zal tot de laatste snik zo zijn. – Het idee dat hij me straks misschien niet 
meer herkent, daar moet ik niet aan denken”. 
Pag. 36: “Ook wil ik anderen vertellen van deze laatste moeilijke fase met 
Frans. Want over deze fase willen mensen eigenlijk niets weten. Niemand wil 
dat je leven en relatie zo eindigt: dat er geen echt contact meer mogelijk is, 
geen gesprek, geen uitwisseling”. 
Pag. 41/42: “Het was een intensieve tijd, waarin we dicht bij elkaar stonden. 
Daardoor wist ik dat het voor hem ook emotioneel was, ook al zei hij dat niet 
met zoveel woorden. – Je zegt niet makkelijk tegen je partner ‘Ik denk dat je 
dement aan het worden bent’”.  
Pag. 43: “Frans had het gevoel dat hij voor straf de deur uit moest.” 
Pag. 46/47: “Ik ben zijn enige reddingsboei, zijn enige vaste punt. Zeg dan 
maar eens ‘ik kom niet meer’. – Het moeilijkste is dat je eigenlijk alleen bent. 
Je moet je eigen leven leiden, maar je kunt het niet”. 
Pag. 53: “Familie is altijd belangrijk geweest. Zonder onze kinderen zou ik het 
nu ook niet redden”. 
Pag. 60: “Voor mij went het niet. Het klopt gewoon niet dat ik hier ben en zij 
daar is. Dat is idioot”.  
Pag. 86: “Langzaam merkte je dat Roos de controle over dingen kwijt raakte. 
Tegelijkertijd wilde ze bewijzen dat het niet zo was” 
 
Wat viel op: De openheid en onbevangenheid waarmee de levensverhalen 
verteld worden en de  stijlvolle, gevoelvolle wijze waarop ze werden genoteerd. 
Eerste liefde, enige liefde, eeuwige liefde.  
Een waardevolle aanvulling op de reeds omvangrijke patiëntenliteratuur over 
dementie. 
 
 
 


