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Het jaar 2021 was een bewogen jaar want Corona zorgde er weer voor dat het 

leven vaak stil stond en ingeperkt werd. Maar het was ook een bijzonder jaar.  

Want de bewoners leken eigenlijk geen moeite te hebben met onze mondkapjes 

of/en beschermende kleding: de ontmoetingen en gesprekken gingen door als 

vanouds. 

Verder is er weer een droom van ons uitgekomen met het indrukwekkende  

Spoken Word project en de lancering van de website Dementees 

(www.dementees.com). Hier zijn alle Juweeltjes terug te vinden en na te lezen. 

De website begint met Dementees X Spoken Word, een ademloos mooie 

combinatie! Want wat bewoners niet vast kunnen houden, hebben kunstenaars 

gevangen in woorden, beelden, ritme, mimiek, gevoelens, humor en vooral: heel 

veel respect! 
 

Even praktisch: het boekje leest van achter naar voren, zo past de vorm bij de 

inhoud   

Veel leesplezier en reacties altijd hartelijk welkom bij Irene 

(ikruijssen@cordaan.nl) 

 

Irene Kruijssen (m), Eline Hoorweg (r) & Paula Irik (l) en 

Storm (de contacthond) 

 

  

http://www.dementees.com/
mailto:ikruijssen@cordaan.nl
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Dit is het laatste Juweeltje van het jaar.  

Opnieuw een lang kerstjuweeltje. Kerst is een kostbare tijd, net alsof alles nóg 

intensiever beleefd wordt. Bewoners lijken op een nog diepere laag dan anders 

hun hunor en vreugde met ons te delen, maar net zo hard hun pijn en verdriet. 

Het ophalen van herinneringen roept heel verschillende gevoelens op. Mevrouw 

H. begint te stralen bij de herinneringen aan het samen zingen. Meneer K. 

spreekt zijn verdriet uit over ‘de slechterikken’ in de wereld. En leert ons 

daarmee gevoelig te blijven voor de verharding in de samenleving die zozeer 

botst met het licht van Kerst. Maar ook híj voelt zich getroost door het zingen.  

Het ontroert ons hoe de bekende kerstliederen door bijna iedereen worden 

meegezongen of mee geneuried. Ze roepen ook woorden, een glimlach en zachte 

gebaren op bij de bewoners die zich nauwelijks meer in taal kunnen uitdrukken. 

Ogen stralen, bewoners knikken elkaar over de tafel heen toe en ervaren 

verbinding, met de sfeer van vroeger en met elkaar. Muziek en samen zingen: 

een prachtige manier om mensen tot elkaar te brengen. 

 

 

Mevrouw H. leidt de hr S. met vriendelijke hand naar de tafel: ‘Ik praat wel met 

je, maar heb niets te zoeken voor je.”  

= We zingen “Stille Nacht” =  

Mevrouw M. (die het mee zingt): “Nou ja, dat zong je dan. En daarna zong ik 

ook nog wel eens.” 

Mevrouw H. wiegt genietend op de melodie mee. 

Mevrouw M. geniet van Storm, lacht, voert hem brokjes: “Beetje rustig, hè!” 

Hr A.: begroet Storm.  

Mevrouw M., die tegenover hem zit, kijkt hem vriendelijk aan: “Hij gaat niet 

meer slapen.” Kijkt aandachtig naar Irenes jurk: “Kerstboompjes, hè? Hoe 

bestaat het. Wat een werk. Leuk, hoor!” 

Hr S.  zegt zacht iets tegen mevrouw H.. 

Mevrouw H., vriendelijk, met haar vinger op haar lippen: “Sssst.” 

= We laten “Feliz Navidad” horen =  

Hr A., glimlachend: “De eersten.” 

= Zong u vroeger kerstliedjes? =  

Mevrouw H.: “Nou, dat hadden ze wel gevraagd natuurlijk.. Anders was het zo 

doods allemaal. Ik vind kerst helemáál leuk om te zingen. Want je doet iets met 

z’n allen.” 

Hr A.: brede lach. 

Hr K.: ontspant zich bij het lied “Nu zijt wellekome” en begint het mee te 

zingen. 

Mevrouw H.: straalt (bij het lied). 

Hr L.: grote glimlach. 

Mevrouw T., die voor het raam zit, zingt mee. 

= Vierde u kerst? =  
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Hr K.: “Ieder jaar. Jawel, ik heb het geprobeerd. Maar je hebt een heleboel 

slechteriken erbij die erbij zitten. Ik vind het zo slecht, dus wat dat betreft….. 

Het is zo dat diegenen die blijven zitten, ze zijn d’r mee begonnen. Heel goed 

mee begonnen. Maar voor ze mee begonnen zijn, dat hebben ze toch niet zo 

goed afgemaakt. Zelfs als ze ermee doorgaan……maar ja.” 

Mevrouw H.: “Ja, we hadden wel iets op gezet, want dat vonden we wel leuk als 

kinderen. En ik zat ook op een christelijke school, dus daar werd wel gezongen 

natuurlijk. “ 

= we zingen “Er is een kindeke geboren op aard’” =  

Mevrouw H.: straalt.  

Mevrouw M.: neuriet mee.  

= We vragen de hr S. of hij een Spaans kerstlied wil horen….. =  

Hr S. : “Nee…..eh…..ik heb geen……..” 

= ….nee, geen Spaans lied, een versie van “Stille Nacht” in het Italiaans 

=  

Hr S. spitst zijn oren, luistert met aandacht. 

Mevrouw T. beweegt op de melodie mee. 

Mevrouw H.: “Ik zat op een christelijke school. Daar had je niets anders.” 

= We hebben gelukkig tóch een Spaans kerstlied gevonden =  

Mevrouw H. beluistert het met veel expressie in haar gezicht. 

Hr S. luistert, zijn gezicht ontspant zich.  

Mevrouw H.: “Ik ben d’r helemaal vol van. En je zong natuurlijk allemaal mee 

en dat was natuurlijk heel erg leuk. En je was allemaal heel erg jong, dus dat 

deed allemaal mee…..” 

= We zingen “Midden in de winternacht” =  

Mevrouw H., lachend: “In de nacht moest je naar bed.” (Beweegt met haar hand 

mee op de melodie en blijft glimlachen) En dan gingen zij naar de kerk en dan 

moest ik thuis blijven. Er werd wel gezongen, natuurlijk. Dan moest ik mee 

zingen natuurlijk, want ik zat op een andere school, je weet wel  hoe dat gaat. 

Met z’n allen. Dat vond je leuk.” 

= We zingen “Herders, hij is geboren” en “Jingle Bells” =  

Hr K.: zingt beide liederen mee. 

Mevrouw M.: geeft een pepernoot van het bordje van mijnheer K. aan Storm.  

Mevrouw H. en hr S.  bewegen hand in hand mee op de muziek. En lachen.  

Mevrouw H.: “We hebben alle soorten gehad.” 

= We luisteren naar het lied “Laat het kerst zijn, laat het feest zijn”, een 

modern kerstlied dat kinderen tegenwoordig op school zingen =  

Mevrouw H.: “Ik zat op de ouderwetse school. Het (bedoeld: het lied dat we net 

hebben geluisterd) hoort bij de tijd nu. Mijn moeder had me daarop gedaan, 

want er is geen betere. Dan gaat haar oma mee, dat is ook leuk. Want dan zie je 

iets van een andere tijd. Later doe je dat niet meer, maar het blijft altijd in je 

hoofd zitten.”  
 
-- 
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De kersttijd is aangebroken, voor velen een bijzondere tijd.  

 

Mw. C. voert Storm brokjes, met een grote glimlach. En zegt tegen Manuel, kok 

en kunstenaar, die kerstfiguren op het raam tekent: “Dat gaat goed.” 

= had u vroeger een kerstboom staan? =  

Dhr. Z.: “Daar heb ik  nog een kerstboom gekocht: op de kerstmarkt.” 

Mw. W. : “Tuurlijk wel. Je kunt hem niet een jaar bewaren.” 

= had mw. S. in Suriname ook een kerstboom? =  

Haar dochter vertelt: “Een kunstkerstboom.” Mw. S. kijkt aandachtig. 

= we zingen “Stille Nacht” =  

Hr M.: “Dat is een mooi lied.” 

Mw. S., mw. W. en mw. C. : zingen het ontroerd mee. 

Dhr. Z. : “Ik weet dat wij zo’n kartonnen kerstboom hadden gekocht. Die moest 

je uitknippen. Mijn zoon heeft die toen uitgeknipt. Hij was iets van twintig euro. 

Dat was niet goedkoop. Je kan hem zien, als je hier langs loopt.” 

Hr M. : “Tuurlijk houd ik van kerstfeest. Kerstfeest is leuk. En het gaat om 

Jezus. Het is een leuk feest, met al die lichtjes. Wij vieren ook kerst, in 

Suriname vieren we ook. De kern is, hoe moet ik het noemen….: het is een 

lichtfeest. Het gaat om Jezus, weet je. Dan denk ik aan licht.” 

Mw. W. : “De geboorte van Jezus. (lachend:) En cadeautjes krijgen. Ik had een 

opa en oma in Canada, die stuurden met kerst grote pakketten. En die werden 

dan onder de kerstboom gelegd. En dan mochten we ze met kerst open maken. 

Mooie cadeautjes. Ze waren in elk geval mooi ingepakt. Dat was leuk.  

Ik had een twee jaar oudere zus, die is toen een jaar in Canada bij hun gaan 

wonen.  (…….)  Dat had ik wel gewild. Maar mijn zus die was ouder, daar 

hadden mijn ouders meer mee, dus die mocht, maar ik niet.” 

Mw. C. : “Er waren ook cadeautjes, maar het optuigen van de boom was het 

grootste feest. We hadden die versiering……we hadden échte kaarsen.” 

= En ballen? =  

Mw. C. : “Ja.” 

= En slingers? =  

Mw. C. : “Ja.” 

= En engelenhaar? =  

Mw. C. : “Ja, dat ook. “ 

Mw. S. :  glimlacht.  

= over het branden van echte kaarsjes in de boom =  

Mw. C. : “Nou, er was wel water. Een emmer. In de buurt. Nee, het is nooit mis 

gegaan. (Lachend: ) Dat moet je niet doen.” 

Dhr. Z. : “Volgens mij hadden wij altijd elektrische kaarsjes.” 

Mw. W. , lachend: “Ik zie het weer helemaal voor me: erdoorheen, en dan weer 

aansluiten.” 
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Dhr. Z. : “Ik weet dat wij hier een kerstboom maakten. Dat was een zuster die 

dat hier gemaakt had.”  

= ging Mw. W. naar zondagsschool? =  

Mw. W.: “Twee keer per dag. Als je maar opgerot was.” 

Hr M., tegen Storm: “Ik hou van jou.”  
 

-- 
 

Nog een prachtig Sinterklaas Juweeltje. 

 

Sinterklaas “blijft altijd bij je hangen”, vertellen de bewoners. De 

Sinterklaasliedjes worden ontroerd en glimlachend meegezongen, de 

Sinterklaastijd roept warme en koesterende herinneringen naar boven. Geld 

voor mooie dingen was er niet. Maar wat wás je blij met dat ene kleine 

cadeautje dat je kreeg. Want daar zat zoveel ouder-liefde in, vertelt mevrouw D:  

 

“Ja, cadeautjes kreeg ik wel. Dat deden mijn ouders zelf voor me. Wat ze goed 

vonden. Ik was heel jong nog dat ik die dingen kreeg. En dan was ik hartstikke 

blij. Want we kregen niet zoveel. We hadden bijna geen geld, het was net na de 

oorlog, dus er was haast niets. Een snoepje kreeg je – en dan was je hartstikke 

blij. Er was niks. En er was ook geen geld. Ook geen trui of een broek, want er 

was geen geld. Je was blij als je iets had. Dat blijft bij je hangen. 

We hadden niks. We wilden snoep hebben! (Lachend:) Ze willen lekkere snoep 

hebben. En dan: doei! Er was niks. Nee, ook op school niet. Dan moest het hele 

schoolplein iets hebben. En dat kon niet! 

We waren nooit verwend geweest. We kregen een heel klein cadeautje. Er was 

geen geld ook. En ook niet van die mooie dingen.  

Totdat ze eroverheen zijn. En dan gingen ze aan hun ouders iets geven. Want 

toen geloofden we er niet meer in, dus toen gingen we elkaar iets geven.   

Leuk was die tijd. Bibberig was je niet. Maar (lachend) je dacht wel: als ze maar 

niet bij mij komen, als ze mij maar langs lopen. 

Toen hadden die ouders het hartstikke moeilijk. Want er was niks. We hadden 

niets. En ze deden er toch iets mee. Dat vond ik leuk. Dat was leuk. 

Het blijft er toch altijd in, van Sinterklaas.” 

-- 

Het is bijna 5 december, Sinterklaasfeest. Hoe ging dat bij de bewoners thuis 

met Sinterklaas? 

 

Mw. B.: “Je maakte altijd gedichten rond Sinterklaas. Dat was nou eenmaal zo. 

Ja, leuk om te doen.” 

Mw. W. : “Ja, rijmen en dichten…..je weet het wel.” 

Mw. S.: “Ik kan het niet heugen dat ik dat gedaan heb. Ik vond het altijd heel 

spannend: zal ik een cadeautje krijgen? Want mijn moeder vermomde zich als 

Sinterklaas. Heel lang geleden. Mijn moeder had de juiste lengte. Ze was niet 
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echt mager, ze kon het heel goed. Het was toch wel leuk. Ze kocht voor iedereen 

een cadeautje. Hoe klein ook: iedereen kreeg iets.” 

Werden er wel eens pepernoten gestrooid? 

Dhr. H.: “Wij hadden een rooster in de kamer en ik zie nog dat Sinterklaas of 

Zwarte Piet zijn hand daar doorheen stak. Pepernoten ja. En misschien ook 

andere snoepjes.” 

Kreeg u een chocoladeletter? 

Mw. B.: “Ja, dat hadden wij. We waren met z’n drieën en we kregen allemaal de 

letter van onze naam.”  

Mw. S. : “Ik weet wel dat de vrouw van mijn broer, die vermomde zich als 

Pieterbaas. En mijn broer vermomde zich als Sinterklaas. Wij zeiden: 

Pieterbaas.” 

We zingen ‘Sinterklaas Kapoentje’.  

Mevrouw C. zingt het mee, zichtbaar ontroerd. 

Dhr. H.: “Ik weet nog, we kwamen uit ons bed – en gingen naar beneden en 

toen zagen we dat mijn ouders……..aan het maken waren.” 

Mw. S. (over haar moeder, lachend): “En ze kon het heel goed geheim houden. 

Dat we dachten: o jee, gaan we nog wat krijgen?” 

 

-- 

 

Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, heeft in zijn column in Trouw 

aandacht besteed aan de Juweeltjes! Het voelt als een Sinterklaascadeautje en is 

te lezen via de volgende link: https://www.trouw.nl/es-b8e02750 . Ook met de 

bewoners zijn we in gesprek over het Sinterklaasfeest. En in de bijlagen de Sint 

en Kerstliederen zodat er meegezongen (en gespeeld) kan worden. 

 

De Pieten bij de intocht hadden alle mogelijke kleuren. Zou Sinterklaas ook een 

zwarte Sint kunnen zijn? 

Mw. W.: “Die wordt niet zwart.” 

Mw. S., lachend: “Cadeautjes is belangrijker.” 

Wat hebben de bewoners voor Sinterklaasherinneringen? 

Mw. S., glimlachend: “Ik vond het altijd wel spannend, want ik zou een 

cadeautje krijgen en dat was belangrijk voor mij.” 

Maakte u verlanglijstjes? 

Mw. W.: “In je schoen deed je dat toch?” 

Dhr. K.: “Wij hebben een film en dan zie je Sinterklaas over het dak aan komen. 

Volgens mij was het een kleurenfilm.”  

Mw. S., lachend: “Het ging om het cadeautje.” 

Vierde u allemaal Sinterklaas? 

Mw. W.: “Ja, hoor, totaal. Ja hoor, daar de aankomst. In Rotterdam. Gingen we 

daarnaartoe, kwam ie aan, op de boot. Er is maar één Sinterklaas! Vind ik leuk. 

Mankeert niets aan. (Lachend: ) Kijk, als het nou in elkaar rammen was…… 

https://www.trouw.nl/es-b8e02750
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Mw. B. hoort alles aan met een brede glimlach. 

Zong u voor Sinterklaas? 

Mw. W.: “Bij de schoorsteen. Tuurlijk. Je deed niets anders. Want ik wilde 

cadeautjes.” 

Mw. B.: “Dat dat leuk was.” 

Ging u naar de intocht van Sinterklaas? 

Mw. B.: “Nee.” 

Maar mocht u wel uw schoen zetten? 

Mw. B.: “Absoluut. Ja, ik zong liedjes. Want dat had ik op school geleerd.” 

Mocht Dhr. K. ook zijn schoen zetten? 

Mw. W., lachend: “Hij was altijd stout, dus dat mocht niet.” 

Dhr. K.: “Ik weet nog dat hij aan kwam op Soestdijk. Een paar keer ben ik 

Sinterklaas geweest. Ik vond het leuk om te doen. Tweemaal heb ik dat gedaan. 

De tekeningen van de kinderen was ik vergeten. Daar heb ik wel spijt van 

gehad.” 

Mw. S.: “Had u ook een staf?” 

Dhr. K.: “Dat zou redelijk zijn geweest.” 

Kreeg u cadeautjes? 

Dhr. K.: “Ik weet dat wij Sinterklaas uit een tehuis zagen komen. Uit het 

bejaardenhuis was het, volgens mij. toen geloofde ik niet meer zo in 

Sinterklaas.” 

Mw. B.: “Dat was heel leuk.” 

Heeft u ooit wel eens een vrouwelijke Sinterklaas gezien? 

Mw. B.: “Die was er nooit.” 

Mw. S., lachend: “Je zat echt in spanning: van wie zou ik nog wat krijgen?” 

 

-- 
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Mevrouw de W. praat vaak met woorden die niet in het woordenboek zijn terug 

te vinden. Dat is geen enkel beletsel om echt met haar in gesprek te zijn. Een 

kleine impressie van een wondermooi gesprek in de huiskamer. Met veel nieuwe 

woorden en flarden van woorden. Met zinnen vol krullen en kronkels alle kanten 

op. Waarbij mevrouw de W. voortdurend met stralende ogen zit te glimlachen.  

 

“Ik ga het niet zo goed omgeven en leven.” 

Genietend van het sap dat we van M. van de verzorging krijgen:  

“Heerlijk. Heerlijk. Leuk hè? Ik was helemaal goed zoet. Lekker. 

Hèhè – zitten we hier. Blijven we heerlijk hier met een wit stukkie. Blijf ik hier. 

Of juist niet. Dat dacht ik ook zelf tussendeur. De sleup (terwijl Jo een slok 

neemt) vind ik nog bijzonder goed. 

Zie je wel. Omdat het herfst is. Jij zegt het ook al. En ik.  

Toen moest ik ook lachen. Leuk hè?  

Daarom, ik wou net zeggen, ik zei vanmorgen nog: ik ga even bij de kletter….. 

De bruine dingen zijn voorgoed veranderd geworden. Als het uitgezaaid is, zelf 

al. Wij moeten er dan inderdaad ook bij zijn. De deuren door, een opletting 

hebben met elkaar. 

(Jo strekt haar benen en kijkt blij naar haar schoenen) 

Leuke schoenen. Ik ben heel blij. Gek hè? Leuk.  

Ik ben heel blij dat ik het ook over heb.  

Kijk maar even over, zo.  

Ik vind het heel goed gedaan hoe we dat gewerkt gedaan. We zijn heel goed 

geweest.  

Ik wil even lekker kijken.  

Ik dacht ook dat jij dat moest doen.  

Dat deed je goed, gemakkelijk groet.  

Alle gewone dingen, die deed ik altijd wel.  

Mijn goeie schoenen nog. Die had ik niet meer.  

Maar nu weer wel. Leuk. Lekker. Hèhè.  

Ik ga niet moesteren hoor. Ik ken jouw dingen toch. In mijn hand en tuit.  

Ik vind het best lekker dat ik hier ben. 

Had ik dat helemaal uitgebracht. En toen heb ik het goed uitgehouden.  

Ik doe het zelf bij mij. 

En ik ga het niet uitleggen. Daar heb ik geen zin in. (Lachend: ) Voorlopig.” 

--- 
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Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde! Paula is gelijk na haar pensioen, 

drie jaar geleden, als vrijwilliger één dag per week op één locatie gebleven en 

natuurlijk, ook blijven schrijven.  

Deze week wil ik graag Paula in het zonnetje zetten, als waardering voor alle 

vrijwilligers. Zonder hen was het leven een stuk minder mooi!  

 

Nadat de ontmoetingsgroep is afgelopen blijft Paula op de groep en raakt in 

gesprek met dhr. A.  

 

“Het is voor mij veel spannender. Want iedereen zingt, zingt. Ik ga me ook nooit 

verplicht voelen voor iets.  

Ik wil…..niet vergeten…….het heeft mij genoeg verdriet gekost, dus ik heb 

helemaal niet zo……  

In het begin, zo’n pakje of zakje, dat vind ik mooi. Persoonlijk voor mij is dat 

veel sterker en liefdevoller. Want ik zou vanmiddag weer een keer de straat op. 

Er zijn er zoveel die verdriet gedaan hebben…… 

ik heb liever heimwee. Het is tenslotte ook een grote hond. Die hond ook. In 

wezen leefde die toen nog. In wezen weet ik niet of dit zo gepland is of niet 

gepland is. Die foto is mooier voor mij en liever.  

Op Barbara, bij Sloterdijk, daar liggen mijn wortels. Tenminste: voor een hond. 

Die mensen wonen daar dichtbij. Sloterdijk is iets….een gemeenschap…….de 

mensen…..ik ga op een bankje zitten of een stoeltje. Dan geniet ik. Dat ik 

aanwezigheid ben. Dat moet groeien. Sloterdijk, dat is ook te ver weg geworden. 

Het spoor over bij de cocacola-fabriek. Ruimschoots.  

Dan ben je met een horde mensen en dan komen ze voor elkaar maar ook niet 

voor elkaar.” 

Na de tranen nu een grote glimlach: “Het was zo’n lieve, brave hond.  

Ik was de oudste jongen. Daar had je een band mee. We waren met in totaal acht 

kinderen, vier meiden, vier jongens. Van huis uit, dan moesten wij naar de 

kerk.” 

Dhr. A. was tijdens heel dit gesprek ontroerd en verdrietig. Misschien de 

combinatie van het praten over Allerzielen en de vrolijke aanwezigheid van 

Storm? Het riep de herinneringen aan zijn eigen lieve hond bij hem op. En aan 

Barbara, waar zijn ouders begraven liggen. Maar toen ik (Paula) hem gedag 

zei, bedankte hij me een paar keer met nadruk. Dus het praten over dit verdriet 

moet hem goed hebben gedaan  

 

-- 
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Vanwege een blessure kan Irene de komende tijd geen muziekinstrument 

bespelen, maar met de Zin en Zang edities, Spotify, YouTube kunnen we ook 

veel. Dit alles natuurlijk in combinatie met Storm. 

 

Dhr. H. reageert met glimlach en zwaaien op het welkomstliedje. 

= het is vandaag Allerzielen. Hebt u daar wel eens van gehoord? =  

Mevrouw K.: “Natúúrlijk he ik daar wel eens van gehoord.” 

Mevrouw G.: roept Storm – met zijn naam.  

= We zingen: “Home is were the heart is =  

Hr D. beweegt op het ritme mee. 

Hr S.: knikt, glimlacht: “Is mooi. Vandaag……” 

Mevrouw A. citeert het lied “Kom aan mijn hart, Marietje”.  

= Irene laat het lied horen =  

Mevrouw A. zingt het enthousiast mee. 

Hr. D. roept Storm bij zich en aait hem.  

Mevrouw K. lacht om het lied van Marietje en speelt het met haar handen mee 

op tafel.  

Hr L. geeft brokjes aan Storm, heel voorzichtig en heel geduldig. 

Mevrouw  K. (over het liedje van Marietje): “Het klinkt wel lief.” 

= Irene draait speciaal voor de hr S. een lied van Julio Iglesias =  

Mevrouw K.: “Dat is een hele bekende.” 

= Storm komt snuffelen bij mevrouw G. =  

Mevrouw G.: “Nee, ik heb niets meer voor je. Hij heet Storm, toch?” 

= we zingen “Aan de Amsterdamse grachten =  

Hr D. zingt het mee en kent de woorden. 

= we zingen “Hannes loopt op klompen: =  

Mevrouw A.: “Die liep altijd op klompen! Vroeger was ik ook koppig. En nóg. 

Dat zit gewoon in je.” 

= over kattenkwaad en vechten, Rahana was daar op lagere school heel goed in 

=  

Mevrouw K., lachend: “Ze had geen haar meer over.” 

Mevrouw A.: “Ik heb ook nooit lang haar gehad.” 

= We zingen “Ik heb eerbied voor jouw grijze haren”=  

Mevrouw K. en hr L. zingen het mee. 

Mevrouw G.: zoemt alle liedjes zachtjes mee. 

= we zingen “Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam “ =  

Mevrouw G. knikt herkennend: “Ja, ik ken het.” 

= Irene laat muziek uit het gedeelte “Herfst” uit de Vier Jaargetijden van 

Vivaldi horen =  

Hr L. tikt het ritme op tafel mee. 

= we zingen het lied “Over 25 jaar” =  

Mevrouw K. zingt het refrein mee.  
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Hr S. loopt even bij dhr. H. langs en voelt aan diens spierballen. Goedgekeurd. 

Dhr. H. lacht. Dhr. H. wordt ook helemaal vrolijk van Storm en roept hem bij 

zich.  

 

-- 

 

Door je kwetsbaar op te stellen, durven bewoners ook vaak hun kwetsbare kant 

te laten zien. Leren van elkaar, elke dag weer. Een zeer lang Juweeltje, omdat 

de interactie tussen de bewoners zo prachtig is! 

 

We zingen het welkomstliedje. 

Dhr. I.: ontvangt het met gevouwen handen.  

Mw. L.: straalt.  

Omdat Irene afgelopen weekend iets te veel gedronken heeft 😊 , luidt het thema 

voor deze keer: dronkenschap. Zijn de bewoners wel eens dronken geweest? 

Mw. S, glimlachend: “Nee, nooit gedronken. Mijn man ook niet. Dat bestond 

ook niet in het gezin waar hij is geboren. Hij mocht van zijn vader niet roken. En 

hij deed het dan in het geniep. En dan merk je dat je het niet zover moet laten 

komen.” 

Mw. W. moet om Irene lachen: “Kind, wat bijzonder!” 

Mw. S.: “Vooral dingen als roken. Want daar raak je dan verslaafd aan. Ik moet 

ook erbij zeggen: hij heeft van het ene moment op het andere…..is hij er van af 

gegaan.” 

Zijn de anderen wel eens dronken geweest? 

Mevrouw G., met een blik van ‘Hoe kóm je erbij’: “Nee!” 

Mw. W.: “God, kind, dagelijks bijna. Ik weet wat een kater is. Gelukkig wel. “ 

Dhr. K.: “Ja hoor. Ik was eh….lied van een studentenvereniging. Moest ik 

achter de bar staan. En dan dronk ik er wel eens eentje. Niet altijd (bedoeld: 

achter de bar). Anderen moesten ook wel eens.” 

Mw. W.: “En we hadden een eigen café in het centrum: Oporto., Tegenover de 

Bijenkorf. Oporto bestond al 100 jaar, geloof ik. Van mevrouw Brals, die 

verhuurt café’s.” 

Mw. L., met grote glimlach: “Ja hoor. Op latere leeftijd ook nog wel eens.” 

Zat u wel eens in de kroeg? 

Mw. L: “Ja. Eigenlijk wel. (glimlachend, tegen Dhr. K.:) Jij deed één extra, hè? 

Oké, ik ook. Ach ja, het leven……” 

Mw. W: “That’s life.”  

Irene zoekt het lied met deze titel op en laat het horen. 

Mw. S. “Ik dat Frank Sinatra?” 

Irene, bewonderend: “Wauw…….” 

Mw. S., lachend: “Moest ik het niet zeggen?” 

Mw. O. zit in alle rust aan tafel, probeert met haar voet Storm te aaien.  
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Mw. S. noemt een andere song: “Hey Jude. Ik híeld van die groep. Ik ben van 

1947. Dan is ie (bedoeld: Paul McCartney) even oud als ik.”  

Zijn de bewoners al jong gaan roken?  

Mw. W. knikt: “Mijn vader rookte sigaren. Mijn moeder rookte ook.” 

Mw. S.: (over haar man)  “Als zijn vader het wist, dan kreeg ie een pak slaag. 

Hoe oud hij ook was. Dat was mijn schoonvader. Ik was zó boos op hem!” 

Dhr. K.: “Ik was bij de tandarts en die zei: “Je moet eens stoppen met roken. 

Gerookt? Ja, in mijn militaire dienst ook. Toen ben ik pijn gaan roken.” 

Mw. L, glimlachend: “Ik rook nóg. Een kettingroker.” 

Dus Mw. W. en Mw. L. roken wel eens samen in de tuin? 

Mw. W.: “Het komt wel eens voor, hè Mw. L? Inademen – en dan voel je je 

helemaal lekker.” 

Mw. L: “Ja, ’t is lekker. Gewone sigaren. Ik woonde in de Bijlmer – en dan is 

het bij het station.” 

Mw. S.: “Roken? Wel eens een keertje. (lachend) Een beetje stoerdoenerij. Mijn 

vader rookte wel. Mijn man meer zo van dinges…..(het gebaar van shagjes 

draaien).” 

Er ligt een bril midden op tafel.  

Mw. L. schuift de bril naar hr I. toe: “Is deze bril van jou?” 

Irene laat mw. W. lievelingslied horen, een lied van Herman van Veen. 

Mw. S.: “Wie is deze zanger?” 

Stopte Mw. W. in haar café wel eens met inschenken, als mensen al te dronken 

waren? 

Mw. W. : “Ja, natuurlijk. Ja, dan werden ze wel eens boos. Daar kon ik wel goed 

mee omgaan. Ik heb er wel goede herinneringen aan. Ja, god, ik stond achter de 

bar!” 

Dronk je dan zelf ook wel eens een pilsje? 

Dhr. K.  “Jawel, dat was wel goed als je dat deed.” 

Monique vraagt naar het lievelingslied van mijnheer I.. 

Dhr. I.: “Zomer. Het werd zomer. Van Rob de Nijs. Omdat ie over de zomer 

gaat. Ik hóud van de zomer.” 

Mevrouw F. maakt de hele groep mee, zit in alle rust tussen dhr. I. en Mw. O. in.  

Dhr. I.: “De zon. De zon vind ik lekker. Ik kan de zon laten schijnen. Door de 

kracht van de geest.” 

Maar vandaag regent en waait het……… 

Dhr. I., glimlachend: “Ik voel me ook zo raar. Als ik me goed voel, dan gaat hij 

schijnen. Ik heb een sterke geest.” 

Irene laat het lied Que sera horen. 

Dhr. I.: “Deze is van Doris Day.” 

Mw. W: “Dan ga je toch terug kijken.” 

Nu een Surinaams lied: A la presi….. 

Mevrouw O. straalt en zingt het mee. 

En een Iraans lied, speciaal voor Mw. O. 
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Mw. O.: glimlacht, luistert met aandacht.” 

Mevrouw G.: zoemt nog een tijdje “A la presi.” 

Irene bedankt alle bewoners voor hun eerlijke ontboezemingen. 

Mw. L, stralend: “Leuk hè?” 

 

--- 

 

Vandaag weer een Belevingsconcert Juweeltje 

 

Irene laat het klokkenspel klinken. 

Dhr. K. vindt dat hij het goed kan horen: “Omdat ik net naar de kapper ben 

geweest.” 

Irene: het thema van dit belevingsconcert is “Herfst”, omdat de herfst is 

begonnen en de blaadjes weer gaan vallen. 

Dhr. K. glimlachend: “Er vallen hier meer druiven dan blaadjes.” 

We zingen iedere bewoner toe met het welkomstliedje. 

Mw. B. speelt daarbij met aandacht en zichtbaar plezier op de Hapi. 

Dat welkomstliedje duurt maar en duurt maar……… 

Mw. W., lachend: “O, jongens……….” 

Mevrouw S., lachend: “”……….wanneer houdt het nou op?” 

We zingen “Yesterday”  van de Beatles. 

Mw. W.: “Mooi liedje, hè?” 

We zingen ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.” Mw. W. vindt het maar een 

stom lied, maar ze zingt het wél mee. 

Mw. W., lachend: “Dat komt door de radio.” 

Mw. B. reagerend op de woorden “….altijd een bron van vreugde te zijn”: 

“Absoluut. Absoluut.” 

Dhr. K.: “Ze zeggen over mijn moeder: ‘Jij had allang dood moeten zijn.’ 

Omdat ze zo heel lang leefde. Nee, ze is nooit ziek geweest. Er lag een dode 

vogel hier. En Mw. W. durfde hem niet te pakken.” 

Mw. W.: “Met een handschoentje heb ik hem gepakt. Je gaat niet naar dode 

beesten kijken!  (lachend) O ja, ik ben een keurig meisje.” 

Dhr. K., lachend: “Nee, nee, nee.” 

Mw. W., ook lachend: “Wat nou: nee, nee, nee?” 

We laten de muziekinstrumentjes die op tafel liggen, klinken. Bea laat mw. I. de 

koshi horen………. 

Mw. I: helemaal ontroerd, beweegt zacht heen en weer. 

Eline leest een gedicht………… 

Mw. B. speelt daarbij heel aandachtig, rustig en op de maat, op de Hapi. Zo 

klinken gedicht en muziek heel mooi samen. 

Mw. B., stralend: “Prachtig!” 

Dhr. K.: herhaalt lezend de laatste regels van het gedicht. 

We complimenteren Mw. B. voor haar Hapi-spel. 
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Mw. B., breed lachend: “Ik ben weg!” 

Bij het tweede gedicht herhaalt mw. B. de eerste twee regels 

Mw. B.: “Wat ik verzameld heb, kreeg ik van jou: vind ik mooi!” 

We zingen “Fai yoe kan tak”.  

Mw. S.: vertaalt het voor ons in het Nederlands. 

Na dit lied staat er op het programma van het belevingsconcert: “Stilte en rust.” 

Mw. B., met nadruk: “Stilte en rust (knikt erbij van ja).” 

Mw. W.: “Ik laat het over me heen komen.” 

 

---- 

 

Vaak zijn de Juweeltjes groepsgesprekken, maar niet iedereen heeft veel taal tot 

zijn beschikking. Ook in één zin is al een wereld te ontdekken. Vandaag korte 

uitspraken van bewoners.  

 

 

“Ik heb zo'n last van mijn hersenen.” 

 

“Ik kom net uit bed en heb lekker geslapen. Heb je een stoel? Fijn helemaal als 

ik er in mag zitten!” 

 

(Na het lied ‘Mijn opa, mijn opa’) “Bij opa. En de woensdagmiddag met mijn 

opa mee en was het automatisch luisteren en meegaan.”  

 

“Ik was altijd bezig. Bij bakker Hoeven. Ik zong altijd. Beetje fluiten. Heel heel 

droevige liederen.” 

 

“Mooi zijn die liedjes hartstikke leuk. Kan ik van genieten als kind.” 

 

“En het is, iedere keer als ik jullie zie, dan heb ik medelijden met al die kinderen 

die overgebleven zijn.” 

 

(Na het lied ‘Twee motten’) “Dorus, die woonde bij ons om de hoek. Was heel 

gewoon, en z'n vrouw was ook heel gewoon. Het was gewoon een hele gezellige 

volksbuurt waar ze gewoon met je mee kunnen doen.” 

 

“Mijn moeder was arm, maar ze bracht vreugde. Dat ze voor de kinderen kon 

zorgen.” 

 

“Op Java keek ik naar boven en vroeg me af kom ik daar ook als ik dood ben. Ik 

praatte met andere kinderen, maar die zeiden: “Nee, je komt niet zo hoog”. Maar 

God hoort alles, God ziet en hoort alles.” 
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“Politiek? Nou, niet erg. Ik heb een heleboel achter de rug, dus niet echt.” 

 

(Na het lied ‘Vrolijke musici’) “Vrolijke musici? Dan moet ik eerst een borrel 

hebben.” 

 

-- 

 

Mw. H. komt de huiskamer binnen en neuriet meteen mee met de muziek op de 

TV.  

 

“Altijd piano. Mijn vader speelde altijd piano. Ja, wij hadden een piano. Hij was 

een verwend mannetje hoor (grote glimlach). Maar op een leuke manier. Tot hij 

ziek werd. En het sanatorium. In Hilversum. Maar we klaagden nooit, we bleven 

altijd zingen.  

Mijn moeder moest erbij gaan werken. Die had werkhuizen. En mijn broer en ik 

ook. Veertien jaar en je moest al gaan werken. Maar altijd zingen! 

Ik zat op een atelier. Knopen aan zetten, hele rijen jassen. Op de fiets, want dat 

atelier was in de binnenstad.  

Maar je wordt er niet slechter van! Het zit ook in je karakter.  

Mijn vader en moeder: het was ook geweldig, die mensen. En fijne kinderen. En 

een fijne schoondochter.  

Wij hadden een hond. Een spaniël. Het was een boender. Waren we hem kwijt. 

Naar mijn zoon op school. Was hij de Berlagebrug over. En de drukke weg over. 

Zat ie in de gang te wachten. Helemaal uit Duivendrecht vandaan naar zijn 

school.  

Nee, nee, ik heb het leven ook wel leren kennen. Zeker weten. Mijn 

ouders…..dat leert wel hoe je er mee om moet gaan.  

(Grote glimlach) Gaatjes in mijn oren. Toen ik één was. En zo gaan de jaren 

voorbij.  

We hebben het hier goed. Je moet er ook zelf wat van maken. (lachend) En ik 

heb mijn babbeltjes.” 

 

-- 
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Muziek roept herinneringen op. Hopelijk wordt er ook komend jaar weer veel 

door jullie gezongen, zie de bijlagen met de nieuwe liedbundels ter 

ondersteuning daarbij. Ik hoop dat iedereen er plezier aan beleefd.  

Ps. De komende weken ben ik met vakantie, maar ik hoop dat iedereen blijft 

zingen en muziek blijft opzetten ;0 

 

“Ga je zo overal zingen? Ja? Wat goed. Schrijf op dat je een kanjer bent! Ach ja, 

iedereen heeft het nodig om complimentjes te horen als ze het niet zien zitten.” 

 

“Bijzonder, hè: in alle landen zijn overal liedjes gemaakt.” 

 

“Muziek en Storm zorgen allebei dat je je emoties kwijt kunt. Zingen is het 

mooiste. Dat weet je wel. Mijn vader zong ook altijd.” 

 

“De tijd vliegt voorbij, maar het blijft altijd een poosje hangen.”  

 

“Evis! Yeah ! Ik heb zoveel herinneringen. Als je niet oud wordt, heb je niks. Ik 

geloof niet zo gauw, ik moet eerst zíen!” 

 

“Altijd als ze vragen waar ik van hou, kan ik het net niet zeggen.” 

 

“Ik heb heel weinig met stemmen. Als er leuk liedje is wat je kunt mee zingen, 

dat vind ik gezellig.  Dan proberen we ze allemaal mee te slepen, maar dat lukt 

hier niet goed. Het is een dode boel. Welk liedje maakt me niet uit. Wat een 

ander doet, is altijd goed.” 

 

“Muss ich denn. Leuk! Het idee dat je het doet vind ik geweldig. Oh, je hoort de 

kinderen. Die hoor je bijna niet meer. Zonde, op een zijspoor gezet. En is zonde 

want is goed liedje iedereen zong het mee, mannen en vrouwen.” 

  

“Is een heel gezellig lied. Als je dit op een verjaardag zingt gaat iedereen 

huilen.”  

 

“Want we zongen niet met muziek, maar de juf zong het voor en pas later met 

do re mi fa sol, het paardje ging op hol. Ging naar huis toe zonder vragen, 

zonder voerman en zonder wagen. Do mi sol, het paardje ging op hol.”  

 

“In Paramaribo willen wij wonen, in Paramaribo willen wij zijn. Dat is een 

bekend liedje, toch? Tenminste voor mij.” 

 

“Je moet naar Concerto, in de Utrechtsestraat. Die hebben alles. (…..). Het gaat 

zeer doen en het gaat niet zeer doen. Mijn vrouw is ook alleen. Het is wel 

gesorteerd allemaal, die muziek. “ 
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“Ja, Surinaams. Dat wordt altijd gespeeld met veel bravoure.” 

 

“Ik houd heel erg van allerlei muziek.”  

 

“Ken je Terang Boulang? Dat zong mijn moeder altijd op de piano, stonden we 

er met drie kinderen eromheen. Mijn vader was niet van het zingen.”  

 

“Je hoort muziek, maar haar niet zingen. Ze mocht willen dat ze zo kon zingen.” 

 

“Zet je nog een keer die andere muziek op? Die was zo mooi!” 

 

“Ik vind alle muziek mooi, ook Chinees. Al kan ik het zelf niet zingen.” 

 
“Mijn stem is opgedroogd. Het tokkelen is ook mooi.” 

 

“We'll meet again. Dat was het lied waar we ons aan optrokken. Onze jongens 

gingen de oorlog in. En dan werd er gezongen: We'll meet again en dan moest je 

maar afwachten of dat zo was. We ontmoeten elkaar na de oorlog ..jaja...dat wist 

je niet...zeker niet als je naar Frankrijk ging... en toch hield je er troost aan, dat 

het voorbij zou gaan.” 

 

“Thuis al, met mijn vader aan de piano. We zongen ál die liedjes.” 

 

“Dit lied zongen ze ook in Suriname en Indonesië al jaren oud. Lied van na de 

oorlog.” 

 

Gracias a la vida “Een beetje van het leven van de mens. Het dagelijks leven 

van de mens. Heel bekend – en niet bekend ook.” 

 

-- 

 

Mw. V. komt de huiskamer binnen en neuriet meteen mee met de muziek op de 

TV.  

 

“Altijd piano. Mijn vader speelde altijd piano. Ja, wij hadden een piano. Hij was 

een verwend mannetje hoor (grote glimlach). Maar op een leuke manier. Tot hij 

ziek werd. En het sanatorium. In Hilversum. Maar we klaagden nooit, we bleven 

altijd zingen.  

Mijn moeder moest erbij gaan werken. Die had werkhuizen. En mijn broer en ik 

ook. Veertien jaar en je moest al gaan werken. Maar altijd zingen! 

Ik zat op een atelier. Knopen aan zetten, hele rijen jassen. Op de fiets, want dat 

atelier was in de binnenstad.  

Maar je wordt er niet slechter van! Het zit ook in je karakter.  
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Mijn vader en moeder: het was ook geweldig, die mensen. En fijne kinderen. En 

een fijne schoondochter.  

Wij hadden een hond. Een spaniël. Het was een boender. Waren we hem kwijt. 

Naar mijn zoon op school. Was hij de Berlagebrug over. En de drukke weg over. 

Zat ie in de gang te wachten. Helemaal uit Duivendrecht vandaan naar zijn 

school.  

Nee, nee, ik heb het leven ook wel leren kennen. Zeker weten. Mijn 

ouders…..dat leert wel hoe je er mee om moet gaan.  

(Grote glimlach) Gaatjes in mijn oren. Toen ik één was. En zo gaan de jaren 

voorbij.  

We hebben het hier goed. Je moet er ook zelf wat van maken. (lachend) En ik 

heb mijn babbeltjes.” 

 

-- 

 

Pride month 3. Mw. J. heeft op haar kamer, onder andere, een prachtige foto 

van M. Vasalis hangen. Lezen de bewoners gedichten?  

 

Mw. S. komt uit Suriname, kent u misschien een Surinaamse dichter? 

Mw. S.: “De meest geliefde dichter?  Heb ik vast wel, maar weet ik niet meer.” 

De dochter van mw. M. weet er wel één: R. Dobru. Met het gedicht: ‘Wan Bon’. 

We zoeken het gedicht op en mw. S. is zo vriendelijk om het te declameren en 

tegelijkertijd te vertalen. Het is een prachtig gedicht. 

Dhr. K.: “Dat er eb en vloed in de rivier was, dat vond ik... eh... opvallend.” 

Mw. L. knikt haar hartelijk toe: “Ik bedoel maar.” 

Eline leest nog een paar andere gedichten voor van Bloem en Vasalis en 

Bomans, waar de bewoners van genieten en die ze herkennen. 

Mw. L. heeft een fleurige ketting meegenomen die ze in Ibiza heeft gekocht toen 

ze daar woonde. Hoe lang woonde ze daar en waarom is ze daar naartoe 

verhuisd? 

Mw. L: “Ibiza, daar heb ik een jaar of twee, drie gewoond. Is heel divers, hip. 

Was leuk daar. The place to be. Ben een beetje gek op het land. Het is er heel 

vrij. Ik was een hippie. Alles kon daar, alles open voor alles.  

Irene vraagt hoe af hoe dat kan, niet in elk land wordt homoseksualiteit 

geaccepteerd. 

Mw. L. lacht: “De regering liet het toe. De mensen hebben zich er vrijgevochten. 

Mensen werden er naartoe getrokken als je zo was. Ging je naar toe als je een 

beetje wazzie was.” 

Dhr. K. knikt: “Ik ben er ook geweest. Op vakantie, ik ben het eens met mw. L.” 

Eline vraagt waarom mw. J. een foto van M. Vasalis op haar kamer heeft 

hangen. 

Mw. J. grinnikt: “Een mooie vrouw was. Gewoon omdat ze mooi was.”  

Als dichter heb je de mogelijkheid om dingen onder woorden te brengen die wij 
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misschien niet zo snel zouden beschrijven. 

Mw. L. knikt instemmend: “Als je dichter bent, heb je veel meer mogelijkheden. 

Niet iedereen wordt dichter. Dan ben je een beetje wauss dus wordt het meer 

geaccepteerd dan wanneer je gastarbeider bent.” 

Eline leest een gedicht van G. Reve voor waarin hij zich in een gedicht 

suggereert dat God homoseksueel was. 

Mw. L. knikt: “Werd gemakkelijker geaccepteerd. Hoe weet hij of God 

homoseksueel is?” 

Irene leest een gedicht over liefde van Toon Hermans voor 

Mw. L., is verrast dat dit door Toon Hermans is geschreven: ‘Krijg nou wat.” 

Dhr. K. Komt daardoor op een tekst uit een ander gedicht: “‘Kijk uit, als je 

daarmee omgaat, want het gaat ten koste van je oren’. Het is een van de 

gedichten die ik hiermee naar toe heb genomen. In Artis heb je dichters die 

schrijven op gebouwen. Geen gedichten die ik onthoud heb trouwens.  Het 

gedicht dat je net voorlas vond ik mooi! Over de Dapperstraat en ik vind het 

heel interessant wat er uit Suriname komt.” 

 

-- 

 

Je geaardheid bespreken met anderen, dat is kwetsbaar en intiem. Ook op hoge 

leeftijd durft daar niet iedereen voor uit te komen, dan is het fijn om te weten dat 

het wel mag en kan. Daarom blijft praten erover belangrijk.  

 

Het is Pride month. Praten over homoseksualiteit, gebeurde dat vroeger? 

Mw. S. schudt haar hoofd: “Van huis uit ben ik katholiek, maar getrouwd en 

langzaam afgezakt. (glimlacht teder) Maar een goed leven samen gehad en altijd 

samen geweest en leuke dingen gedaan.” 

Dhr. L komt binnen wandelen en lacht: “ Waar hebben we het over? Pride 

month? Wat is dat? Oh, homoseksualiteit dus? Homoseksualiteit is in de mode. 

Hoor je vaak op de radio erover. In het nieuws. Of durf ik nu teveel (lacht 

uitbundig, wordt daarna serieus) Vroeger werd er niet over gepraat. Toen was 

het er niet, denk ik. Er werd geen aandacht aan geschonken. Mensen van die 

katholieken al helemaal niet. We hebben er hier toch ook genoeg lopen (mensen 

van verschillende geaardheid). Ik had vrienden die het waren, meestal wel.” 

Kwamen de vrienden ervoor uit? Waar merkte u het aan? 

Dhr. L.: “We gokten erop. In dienst had je dat niet. Nooit gemerkt, nee. 

Dhr. Z. komt erbij zitten en knikt: “Ja, dat was er. Het was eerlijk waar.” 

Dhr. L. kijkt dhr. Z. aan: “In dienst? Heb jij dat wel meegemaakt? Ik nooit mee 

gemaakt.” 

Dhr. Z. kijkt naar Storm en is afgeleid van het gesprek: “Ja jongen, hou op.. nou 

weer aan het zoeken. ...weer twee...nou jaa…” 

Dhr. L. komt terug op het gesprek: “Nee, ik heb er geen moeite mee. Weet je 

waar ik moeite mee heb? Met jonge meiden die je wassen. Dat merk je toch, 



21 

 

voel je toch, vind ik lastig. Van hetzelfde soort gewassen worden vind ik niet erg 

of wat oudere vrouwen. Maar die jonge meiden, die kijken op een bepaalde 

manier. Dan voel je het soms in je buik. Dat is gewoon anders, niet fijn. De 

oudere hebben meer ervaring, die doen het gewoon. Die jongere zie je kijken en 

die moeten het nog leren, dat is af en toe lastig.” 

Ja, dat begrijpen we heel goed, jong geleerd is oud gedaan, maar als het bij jou 

moet worden geleerd is dat soms niet fijn. En ook gevoelens van seksualiteit 

blijven tot de dood. En je hebt niet altijd in de hand hoe je lichaam reageert als 

je gewassen wordt. Mw. V. knikt, ze is hardhorend en Irene herhaalt het 

gesprek.  

Mw. V. : “Ik kende alleen acteurs die het waren: Leen Jongewaard.”  

Werd er thuis wel eens over gesproken? 

Mw. V.: “Mijn vader nooit, mijn moeder wel soms.”  

Weet u nog waarom dat zo was? 

Mw. V. lacht hartelijk: “Dat zou u mijn moeder moeten vragen! Maar die is er al 

lang niet meer.” 

Irene vraagt of ze mw. K een intieme vraag mag stellen. Mw. K. knikt. Had u 

vrienden die misschien op mannen of op vrouwen of beiden vielen?  

Mw. K. schudt haar hoofd: “In Indonesië ook niet. Ik praatte erover toen ik in de 

gevangenis werkte.” 

Mw. S. die later aan tafel is gekomen kijkt Irene aan. 

Mw. S.: “Ik val op mannen en vrouwen, soms wel en soms niet. Ik praat er altijd 

over.” 

 

-- 

 

Seksualiteit is vaker een gespreksonderwerp tijdens de ontmoetingsgroepen, dus 

ook tijdens Prideweek. Elke keer zijn we weer ontroerd door de intieme 

gesprekken die we hebben met de bewoners en mogen delen.  

 

We zingen het lied Peter, Irene vraagt zich af of dat een lied is dat over 

homoseksualiteit gaat omdat Peter de meisjes niet ziet staan. Vallen de 

bewoners op mannen/vrouwen/of op niemand? 

 

Dhr. Z.: “Ik had van een mw. Een stapels Libelle’s en dat soort bladen gekregen, 

die gingen over homoseksualiteit. Vond ik niet zo interessant. Vond ik 

vervelend, sprak me niet aan. Ik had geen vrienden die dat waren.” 

Mw. H. glimlacht: “Ik had ze wel, die durfde ervoor uit te komen. Ze kwamen 

met hun vriendin.” 

De andere bewoners knikken haar vriendelijk toe, dat vinden we bijzonder, want 

mw. H. is al op leeftijd. Irene vraagt of ze haar een intieme vraag mag stellen. 

Mw. H. knikt. Viel mw. H. ook op vrouwen? 
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Mw. H.: “Ik val op vrouwen, hoe ik dat wist? (ze is even stil) Het was gewoon 

zo. Ik heb samengewoond met een vrouw, ik vond alles leuk aan haar. Ik heb 

haar ontmoet in de kroeg, in Amsterdam.”  

Dat klinkt romantisch! Hebben ze elkaar al snel een eerste kus gegeven, of 

wachtte ze daar nog even mee? 

Mw. H. grinnikt: “Nee, de eerste kus ging vrij vlot. We woonden eerst een tijd 

apart, later zijn we gaan samenwonen.” 

Heeft u het uw ouders verteld?  

Mw. H.: “Mijn moeder was in een inrichting, daar is ze ook gestorven, daar was 

ze al vanaf dat ik jong was. Er is me nooit verteld waarom ze daar bleef en ik 

heb haar nooit bezocht. Mijn vader zorgde voor mij en hij had een vriendin die 

voor me zorgde, een huishoudster. Mijn vader reageerde heel lief. ” 

Mw. S. knikt haar vriendelijk toe: “Dat is bijzonder! Had u dat verwacht?” 

Mw. H. glimlacht: “Ja, hij was altijd heel lief!” 

Wat fijn! Dat hoor je niet altijd. Was mw. Ook actief voor het COC misschien? 

Mw. H.: “Ja, ik heb bij het COC gewerkt, ik stond achter de bar, vond ik wel zo 

lekker. Ik kon iedereen bedienen.” 

Niet iedereen durft voor zijn geaardheid uit te komen, maakte mw. H dat ook 

mee als barvrouw? 

Mw. H.: “Ik kreeg daar ook getrouwde vrouwen, dan bracht ik het ter sprake, ik 

had er een soort antenne voor.” 

Heeft u daar ook misschien vriendinnen ontmoet? 

Mw. H. lacht: “Zeker! Verschillende, soms voor één dag liefde en sommigen 

voor veel langer. 

Mw. S komt uit Suriname, kent zij mensen die homoseksueel zijn of valt ze 

misschien zelf op vrouwen? 

Mw. S. schudt glimlachend haar hoofd: “Nee, ik ken ze niet en ik ben het niet.” 

Dhr. M. komt ook uit Suriname: “Ik ken ze wel, waren vrienden van me. Ik 

werkte bij de PTT, het grote postkantoor bij het Oosterdok. Ja, gewoon homo’s, 

maar dat maakt niets uit: zijn hun zaken, mogen doen wat ze willen zolang ze 

niet verliefd worden op mij.” (en lacht uitbundig) 

Mw. L. : “Waar ik op val? Dat gaat je niets aan, (lacht hartelijk) maar ik had 

vrienden die het waren, heel normaal hoor, was geen zonde.” 

We sluiten af met het lievelingslied van mw. L. Liefde van Later, een lied dat 

geldt voor alle liefdes die blijven. 

 

-- 

 

We stellen vandaag het thema: (het omgaan met) ouder worden voor.  

Mevrouw S.: “Het lichaam wordt ouder en is niet meer dezelfde.” 

Mw. G.: “Je bent niet meer zo…….” 

Mevrouw S.: “…….bewegelijk.” 

Vroeger wel. Vroeger deed u misschien veel aan sport?  
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Mw. G.: “Waterpolo.” 

Bij waterpolo wordt nogal eens flink geduwd en geschopt onder water.  

Mw. G., glimlachend: “Je hebt natuurlijk doorschijnend water en water waar je 

het niet kan zien.” 

Vond je het een leuke sport? 

Mw. G.: “Anders zat ik er niet op. Ja, een hele zware sport. Het zat in mijn 

bloed. Altijd zwemmen, zwemmen, zwemmen. Je moet effe doorzetten, hè! Je 

hele team is altijd belangrijk. Vier dagen in de week trainen. Na school naar het 

zwembad.” 

Dan heb je eigenlijk geen sociaal leven? 

Mw. G.: “Je hebt toch een sociaal leven in het zwembad?” 

Werd dat in Suriname ook gedaan: waterpolo? 

Mw. P.: “Ja! In Suriname is het begonnen door een buitenlandse student. Maar 

iedereen moest wel zelf zijn spullen mee nemen. Je mocht wel op de trap zitten.”  

Mw. H.: “Zwemmen? Ja! In het zwembad. Het dichtstbijzijnde zwembad. Ik 

had noch een vader, noch een moeder, die waren dood. En het was gewoon leuk. 

Baantjes. Ik deed het op een rustig tempo. Ja, ik vond het leuk om te doen.” 

Dhr. Z.: “Nou, ik vond het wel leuk om te doen. We hadden een zwembad 

vlakbij waar we woonden. Nee, zwemles vond ik niet zo leuk. Maar het ging 

wel vlug: mijn diploma halen.” 

Leerde Mw. E. ook zwemmen? En waar?  

Mw. E. knikt ja: “Filippijnen. Ja, wij gaan ook leren om te zwemmen. Wij 

hadden vlakbij rivieren, we gaan zwemmen.” 

Kon u het goed? 

Mw. E., glimlachend: “Niet zo veel.” 

Werd er in Suriname ook zwemles gegeven?  

Mw. S.: “In Parima. Er was maar één zwembad. Dat was aan de Wanikastraat. 

Zelf kon ik het niet. Maar mijn kinderen hadden allemaal een diploma. Ik vond 

het belangrijk. In de eerste plaats voor de veiligheid.” 

Dhr. Z. “In Zaandam zijn meer zwembaden. In de Mauritsstraat. Met die hoge 

zwemtoren.” 

Mw. S.: “Mijn kinderen hebben in Suriname les gehad en daar had je het 

zwembad Parima.” 

Kennen we zwembadliedjes? Eigenlijk niet. Dan maar het lied “My Bonny is 

over the ocean.”  

Mw. E. en Dhr. V. bewegen op het ritme mee.  

Mw. H. geniet van de muziek en knikt. 

Verder over het zwemmen…….. 

Mw. E.: “Samen met de mensen. Met die buitenlanders Ze vonden leuk.” 

Dhr. Z.: “Ik weet nog dat ik van de Zaanbrug afsprong. Ja, ik weet wel dat ze 

me er uitgehaald hebben (brede glimlach). “ 

Mw. G., lachend: “Ja, je komt vanzelf neer.” 



24 

 

Mw. S. “Maar ik weet het nóg. Mijn kinderen moesten goed leren zwemmen. 

Mijn man en ik brachten ze naar het zwembad. Ik had geen rust zolang ze in het 

zwembad waren. Mijn zoon hield van duiken. Hij waagde het steeds. Ook als het 

niet mocht.” 

Dhr. V. “Kola Kreek, daar ben ik geweest. En de Zwarte Rivier heb ik gezien. 

Blaka Watra. Ja, ik heb gezwommen. Ik kan niet zo goed zwemmen. Maar ik 

kan mezelf redden. Nee, geen zwemles.” 

Mw. S. glimlachend: “Ik waag het niet.” 

Mw. H., met een glimlach: “Nee, nee!” 

Mw. S. kijkt haar vriendelijk aan: “U hoefde dat niet. U vond dat niet leuk.” 

Voor waterpolo moet je vast lang trainen………. 

Mw. G.: “Lang. Het maakte mij niet uit hoe lang. Als het maar water is.” 

Dhr. Z.: “In Zaandijk, waar ik woonden, daar hadden we een heel mooi 

buitenbad.” 

Mw. H., breed glimlachend: “Ja: buiten en binnen.” 

dhr. Z.: “In de pauze konden we gratis naar het zwembad. Ik zwom in de 

Surinamerivier en daar zijn heel veel foto’s van. Maar dat album is gestolen.” 

Mw. S.: “Woonde u in Suriname?” 

Dhr. Z.: “Mijn zoon had een vriend die woonde in Suriname. En werkte daar 

ook. Ik vond het best leuk in Suriname. In de rivier en in het bos.” Er waren 

apen in de tuin. En daar keek ik naar.” 

Dhr. V., genietend van Storm: “Jij bent zo lief. Hij is altijd lief.” 

Dhr. Z.: “Er is een nieuwe brug in Suriname.” 

Mw. S.: “Naar de overkant. Dat is Commewijne. Dat is ook een district.” 

Zwom iemand wel eens in de zee? 

Mw. G.: “Zee is het leukste.” 

We sluiten de ontmoetingsgroep af met een lied waarin Irene alle verhalen van 

de bewoners laat terugkomen en ze aandachtig luisteren, glimlachen en 

instemmend knikken. 

 

-- 

 

Het effect van Storm op de afdeling blijft elke keer weer prachtig en 

indrukwekkend. Wanneer het leven lastig kan zijn geweest, helpt de liefde en 

aandacht van Storm en kan dat troostend en helpend zijn om oude wonden te 

helen. 

 

“WIE IS ER DE BAAS?” 

 

Mijnheer R. geniet van Storm, Irene geeft hem brokjes om aan Storm te geven. 

 

“Ik heb het zelfs met vreemde dieren. Dan kijken ze even zo naar me – en 

denken ze: ik moet me toch even aanpassen., 
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Veel mensen zijn bang, bewust en onbewust. Ik ben er altijd positief tegenover. 

Het gebeurt gewoon. Ze zullen nooit agressief tegen mij zijn.  

Ik heb er nooit enige angst voor gehad.” 

Hij spreekt Storm toe…….. 

“Rustig blijven, boefie. Rustig blijven zitten, dan is er niets aan de hand.  

Wie is er de baas, jij of ik? Ik laat me niet overbluffen, hoor.  

Wie is er de baas? Wie is er de baas? Wie is er de baas? 

Rustig. Rustig zitten blijven, rustig blijven zitten.  

(met een brede glimlach, Storm klimt ondertussen zo’n beetje bij de heer op 

schoot) Ik laat me niet overrulen, hoor.  

Ga mooi zitten. 

je weet het wel. Je kent het wel.  

Je kan nog zo lief zijn…… (breed lachend) 

Wie is er de baas?  

Rustig! 

Hij kán het wel. Rustig. Heel lief zijn.  

Ik ben toch niet bang, ik ben toch niet bang voor je. 

Wie is er de baas?  

Waarom eigenlijk? 

Er is niks…..ik sta er gewoon midden tussenin. Als het nodig is, ben ik de baas.  

Ik zou niet weten waarom ik bang moet zijn.  

In principe doet een hond geen kwaad.  

Als een hond agressief zou zijn, dan heeft een mens hem niet nodig.  

Waarschijnlijk is het ook de méns die daar tegenover staat.  

Je ziet vaak dat mensen agressief zijn. Dan staat zo’n hond er resoluut 

tegenover.  

Mensen zelf zijn bang voor wat voor vreemd organisme dan ook.  

Dat is helemaal niet nodig.  

Als jij positief tegenover staat…..zoals deze hond ook. Hij zit er bij. En er is 

niets waar hij bang voor hoeft te zijn.  

Vooral dat snuffelen is erg belangrijk. Veel mensen vergeten dat.  

De meeste mensen zijn zo agressief als ik weet niet was. Een hoop mensen zijn 

zo angstig!  

Willen ze niet, dan komen ze niet.  

Toch hebben jullie het wel getroffen met dit beest.  

En toch blijf ik de baas. Ik ben de baas. Punt! 

Wie blijft er de baas? Ik blijf de baas.  

Dat zeg ik: geduld.  

Je kan wel blijven dringen…….wie is er de baas? Nou, zeg het eens: wie is er de 

baas? Ik laat met niet overbluffen (brede glimlach).  

Het is gewoon de kracht van het overtuigen.  

Ga maar even zitten. Rustig, rustig, rustig.  
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Wie is er de baas hier?  

Jij niet.  

Met een steeds grotere glimlach: “Ik voel enige overwinning aan deze kant. 

Want wie heeft de lekkere dingen? IK!  

Er zit wat overwinning aan mijn kant. Ze probeert me nog steeds te overtuigen.  

Het komt.  

Je ziet het: ik geef niet toe.  

Ik kan goed met de beesten overweg.  

Ik heb het wel eens gehad: zat er een hond in de tuin. En de volgende dag zat hij 

er nóg. Dan dacht ik:  hier is wat aan te doen.  

Het belangrijkste is: doorgaan.  

Doorgaan tot aan het hart.  

Gewoon blijven wachten. Tot ie wéér kwam.  

(Grote glimlach) Je ziet het, hè? Wie overbluft hem? IK! 

Vroeger met mijn honden thuis ook: één koek. En dan was het af. (Lachend) Ik 

ben niet zo makkelijk, hoor! 

Of je nou groot bent of klein bent, dat maakt geen moer uit!” 

 

 
 

- 

 

Met dank aan Paula voor het volgende Juweeltje! 

 

In de hal bij de lift tref ik meneer H. In opperbeste stemming loopt hij met mij 

mee terug naar de huiskamer. Ik ga naast hem zitten en we hebben een prachtig 

gesprek. Nee, ik snap nog niet de helft van wat dhr. H. allemaal vertelt. Maar 

dat is helemaal niet belangrijk. We hebben samen een prachtige dialoog, 

boordevol glimlachjes, zachtheid, ondeugd en ontroering. Het woord dat steeds 

terug komt: heerlijk.  

“HEERLIJK” 

Dhr. H. geniet van zijn kopje thee en geeft mij een stukje van zijn koek …:  

“Ja, breken….ja, dan is het gezellig. 
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Rekening? Ben je gek.  

Mag ik of mag ik niet? Ja natúúrlijk mag het. (steeds lachend) Maar ik heb het 

liever met jullie. 

Ik heet H... (hij geeft me een stevige hand) 

Soms……je moet een beetje goed…..dat ie lang….. Je moet….en je huid in je 

mond…. (proeft genietend van zijn koek)…..dat is het eerste.  

Vader en moeder thuis.  

Heerlijk, toch?  

Dan zegt-ie: ‘Dat heb je goed gedaan.’ (lachend) Ja, maar ik heb les gehad. Ik 

vind het heerlijk, weet je dat?  

(lijkt in gesprek met zijn vader: ) ‘Als je dat doen wil…..’ 

Heerlijk. Mijn vader en mijn moeder. 

Ik zei: ‘Mag dat?’ 

Hij zei: ‘Als je dat voor me wilt doen….’ 

Hij zei: ‘Laat jij even….” 

‘Ja, natúúrlijk.’  

Dat vind ik zó mooi!  

Thuisgekomen?  

Nee, in de oorlog niet.  

Ik heb andere jongens terug. Dat is gewoon bof.  

Hij zegt: ‘We moeten het zelf doen.’ 

‘Mag ik…..?’ 

Hij zegt: ‘Ja hoor, jongen. Het is zo goed.’ 

Ik heb vroeger van de katholieken….. 

Hij zegt: ‘Je moet ook…..’ 

‘Nou, graag’, zeg ik dan….. 

Maar als jij een kleine meid hebt…… (dhr. H. schiet vol, kijkt me ontroerd aan)  

Jij ken het wel….. 

(Brede glimlach) Ik met m’n kat – moet je kijken, die kat, we doen het alle twee.  

Ik zeg het wel eens: doe dat nou niet. 

We zaten toen vol in de beweging.  

Je ziet…de volgende ochtend….en die moest nog klimmen.  

Ik heb toch een beetje tegen…..nee….en dan gaan ze weer rotzooien….. 

Ik hoop….ik ga niet speciaal zoeken….maar áls ik jou weer zie….. 

Pa: ‘ Weet je dat je het zelf kan doen? Dan mag je het van mij zelf doen.” 

Hebben we gewoon thuis, met de hand draaien….. 

(Lacht breed) Ik zit er zo heerlijk….. Dan kun je genoeg.  

Mijn broer, mijn zuster, ik heb maar één zuster. En mijn pa en moe.  

(Neemt zijn kop thee voorzichtig in zijn handen) Daar ben ik het meest bang 

voor….stel voor….dat ik het laat vallen. 

Heerlijk gevoel….zo gezellig! 

‘Pa, ik ga een rondje.’ 

Hij zegt: ‘Ja, ja, ja, ja, ja.’  
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Dan krijg ik vijf maal een kusje (raakt zacht met zijn hand mijn gezicht aan). 

O, wat vind ik het leuk. En wat denk je? Een pracht…….. 

Schrijf je het allemaal op?  Heerlijk hè? Dat hoef ik je niet te vertellen.  

Heerlijk hè?  

(breed lachend) Je zit hier lekker te genieten, hè? 

Ik ook!” 

 

-- 

 

Anna de Bruijn heeft een prachtig muziekboek met tekst, bladmuziek en 

tekeningen gegeven. De bewoners bekijken het boek, terwijl Storm aan hun 

voeten ligt te slapen. 

 

Mw. M.: “Mooi he! Wel een dik boek. Voor dit! Oh, ik kijk nog even door. Kijk 

daar zitten een heleboel noten in.” 

Mw. V.: “Nee liedjes.” 

Mw. M.: “Oh, aan deze is niet veel aan.” 

Mw. V.: “Staat genoeg in geschreven om te lezen.” 

Mw. M.: “Mooie tekeningen.”  

Mw. V.: “Zware boeken zijn het hé.” 

Mw. M. knikt: “Zwaar papier.” 

Mw. V.: “Het zijn allemaal..” 

Mw. M.: “Heb je dat gezien?” 

Mw. V.: “Wat gezien?” 

Mw. M.: “Nee, ik heb het nu pas gezien.”  

Mw. V.: “Deze drie gezien.” 

Mw. M.: “Er hangt er één buiten boord, zie je dat?” 

Mw. V. knikt naar Storm: “En de hond ligt er nog.” 

Mw. M.: “Wie?” 

Mw. V. wijst naar Storm: “De hond.” 

Mw. M. knikt naar het muziekboek: “Wilt u nog zien of niet?” 

Mw. V.: “Nee, laat maar.” 

Mw. M.: “Kijk uit.” 

Mw. V.: “Nee, ga maar kijken.” 

Mw. M. houdt het boek een beetje omhoog: “Kijk” 

Mw. V.: “Wat is dat?” 

Mw. M.: “Wil je nog zien?” 

Mw. V.: “Maar als je zegt: ‘Dat is aso, dan hoef ik niet te kijken.’” 

Mw. M.: “Nee, dat zeg ik niet.” 

Mw. V.: “Nee, maar is maar zoiets…” 

Mw. M.: “Jij hoeft het ook niet te zien hé.” 

Mw. V.: “Goed zo.” 

Mw. M. knikt naar mw. V. “We hebben het aardig verdeeld hé.” 
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Mw. V. : “Moet je dit ook nog zien?” 

Mw. M.: “Een blaadje verder?” 

Mw. V.: “Oh, is een heel blad hé.” 

Mw. M. knikt.: “Oh, is echt mooi!” 

Mw. V. houdt het boek omhoog.: “Zwaar boek hé, ook op te houden.” 

Mw. M.: “Ga je verder kijken?” 

Mw. V. “Nee, ik kijk niet verder” 

Mw. M. kijkt naar buiten.: “Is ook droog gebleven en voor de rest gaat het wel.” 

Mw. V. kijkt naar Storm.: “En de hond is ook gebleven en ligt eronder uit te 

rusten.” 

Mw. M.: “Mooi! Zullen we het dicht doen, anders wordt het nog zwaarder.” 

Mw. V. knikt instemmend: “Ja en het is ook veel.” 
 

 
 

--- 

 

We geven het Belevingsconcert, vanwege de hitte, in de tuin. Heerlijk in de 

schaduw.  

 

Meneer V. laat Storm zijn ijsbekertjes uitlikken, met een brede glimlach: 

“Lekker happie! Dan ga je toch lekker zitten? Ja, ik zit. Ik vond die hond leuk!” 

(Noortje maakt foto’s) Op de foto? (glimlachend) Kwaad kan het niet. Ik vind 

dit zo lekker!” 

Meneer K. moet door Storm aan zijn eigen hond denken: “Tabor. Die is er niet 

meer.” 

We zingen iedereen toe met het welkomstliedje. 

Meneer S., met een breed armgebaar: “Allemaal!” Hij doet met gebaren alsof hij 

gitaar speelt, glimlacht en begeleidt het welkomstliedje met het zingen van een 

eigen Spaans lied. Lief, vinden wij. 

Mevrouw D., lachend: “Nou…..lief……” 

Meneer V.: “Ik zit zo lekker. Komt ie weer (wijzend naar Storm).” 

We zingen ‘Wordt wakker, het zonnetje is al op’ 

Mevrouw D. “Hoe laat is het? We zijn toch al wakker?”  

Meneer V.:  lacht 
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Piet: “Ik dacht: we hebben toch ons eigen lied, dat we steeds dat lied zongen.” 

We zingen ‘Droomland’.  

Mevrouw D.: “Waar is dat? Daar wil ik naar toe! (en, glimlachend wijzend naar 

meneer S., die wat weg is gedommeld) Nou, die zit ver in droomland!” 

We zingen ‘Rond en rond’. 

Piet, reagerend op de laatste zin van het lied: “Dat vind ik een hele sterke zin!” 

We zingen: ‘Mama na sribi krosi’. Over de liefde van onze moeders (en vaders). 

Meneer V.: “Dat vind ik knap!” 

Mevrouw D.: “Ik had een mooie, liefdevolle moeder, een schitterend mens.” 

Mevrouw Simmons, glimlachend, over meneer S.: “Hij zingt hard: als hij 

slaapt.” 

Noortje is ondertussen bezig de bloemen te besproeien. 

Mevrouw D.: “Kom hier met die slang. Dan trek ik mijn jurk uit!” 

Irene en Eline stappen op. 

Mevrouw D.: “Dag kind, voorzichtig!” 

Meneer V., glimlachend: “Je zit zo in de loop.”  

 
---- 

 

Vaak gaan gesprekjes alle kanten op tijdens de ontmoetingsgroepen, we volgen 

de bewoners in hun uitspraken en leren keer op keer van elkaar. 

  

= over leeftijd en haren verven. Hoe oud is mevrouw S.? = 

Mevrouw S., glimlachend: “Ik denk 72. Want ik ben van ’47. (over verven) Af 

en toe. Dan zie je dus wel de uitgroei. (lachend, tegen Irene) U heeft geen 

uitgroei. U bent gezegend.” 

Mevrouw N.: “Je wordt ouder. Als je niet grijs wordt, ga je gauw dood.” 

Meneer B.: “(glimlachend) Niet voor mij bestemd. Heb je mij gezien in de 

keuken? Sommige dingetjes op de school doen zij niet.” 

= Irene laat muziek horen van zangeres Mercedes Sosa, onder andere het lied: 

Gracias a la vida = 

Meneer B. tikt het ritme mee op zijn rolstoel en is zichtbaar ontroerd: “Een 

beetje van het leven van de mens. Het dagelijks leven van de mens. Heel bekend 

– en niet bekend ook.” 

= gesprek over de talen die in Suriname gesproken worden = 

Mevrouw S.: “Het Nederlands wordt daar op school gedoceerd. Naast het echte 

Nederlands, het beschaafde Nederlands, kon je toch ook dat andere spreken? Ik 

niet. Maar die stoere jongens, die gingen het wel op straat spreken.” 

= over het leren van verschillende talen = 

Mevrouw N.: “Op school.” 

Mevrouw S.: “Ik heb ze in Suriname geleerd.” 

Mevrouw N.: “Ik hier in Nederland. Ja hoor, vond ik wel leuk.” 
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Mevrouw S.: “Je weet niet beter.” 

Mevrouw N.: “Je went er aan, je weet niet beter.” (de beide vrouwen knikken 

elkaar toe).  

= mevrouw N. deed gymnasium. Heb je daar later iets aan, aan die oude talen?  

= 

Mevrouw N.: “Ik denk het wel. Want als je die talen moet leren, dan moet je 

precies uitzoeken wat er staat – en daar leer je van. Dat denk ik wel, dat je daar 

wat aan hebt.” 

= Waar de liefde ook vandaan komt……… = 

Meneer B.: “Van de hemel.” 

Meneer O.: “Voor jou laat ik de zon zelfs schijnen.” 

 

-- 

 

“VAN KLEIN AF” 

 

Al heel jong verantwoordelijkheid dragen en aanpakken, meehelpen in de 

huishouding en waar mogelijk een beetje bijverdienen: bewoners vertellen er 

vaak over. En vaak met grote trots. Zoals mevrouw G., opgegroeid op Aruba.  

 

“Mijn moeder bakt brood en cakes en ik loop om te verkopen. Ik verkocht die 

dingen voor mijn moeder. Als school uitgaat, ik kan het bezorgen. Ik begin om 

8.00 uur, school komt uit om 13.00 uur. Ik en mijn zus. Je hebt tijd. Er was ook 

tijd om te spelen. 

Het weekend, ze maakt cookies. We hadden een oven. Buiten. Van stenen. Mijn 

moeder maakt het warm met hout. Speciaal hout – het doet het goed in de oven. 

Bij de oven een ouderwetse muur (met haar handen duidt mevrouw G. uit hoe 

hoog en breed de muur was): de ene is de onze, de andere is van de buren. We 

hadden een tafelkleed. Het is veel broden, hoor. Als brood warm is en je zet het 

in een doos of plastic, dan wordt het plat. Buiten is fris. Brood voor oudere 

mensen, met iets er op. Soms je krijgt limonade. Ze zegt: ‘Niet vragen’, mijn 

moeder zei: ‘We zijn arm, maar we vragen niet!’ Zo zijn we opgegroeid.  

Ze delen alles in die tijd. Iedereen bakte zijn eigen brood. Mijn familie komt van 

de slaven. Die tijden – ik heb gehoord – ze werken met witte mensen, rijke 

mensen.  

Ik heb drie ooms in New York. Eén oom was een hele lieve oom, hij stuurt 

iedere maand geld voor mijn moeder. De andere oom was sailor. Als hij in 

Amerika kwam, hij stuurde geld voor mijn moeder. Bij feestdagen er kwam een 

pakket, van Curaçao. Mijn moeder zorgde voor hun moeder. En daarom zij 

zorgden voor mijn moeder.  

We hadden een koe. Mijn broer zette haar op het gras. Ze eet haar buik vol. Wij 

brengen water. Wij geven water op haar. Aruba is heet! Als kleine kinderen we 

werken hard: geit, schaap, kip. Die terrein is altijd droog, maar het groeit weer.  
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Wij hebben gewerkt van klein af.”  

 
-- 

 

Voor de Dag van de Verpleging heeft elke medewerker een tegeltje met wijsheid 

gekregen. Tijdens de ontmoetingsgroep bespreken we er twee: ‘Kleine stapjes 

zijn ook stapjes’ en ‘Als je gelooft in mogelijkheden zul je zien dat ze er zijn.’ 

 

Eline laat de tegel met de uitspraak: ‘Kleine stapjes zijn ook stapjes’ aan mw. V. 

zien. Houdt mw. V. van wandelen?  

Mw. V. knikt: “Dat je in beweging bent. Dat je vooruit komt.” 

Mw. M. zit in een rolstoel, hoe ervaart zij de tegelwijsheid? 

Mw. M.: Dat ik kan praten! Dat vind ik belangrijker dan een rolstoel. 

Eline en Irene knikken en zijn onder de indruk van die wijsheid. Mw. S. knikt 

mw. M. met een glimlach toe 

Mw. S.: “Mooi dat ieder z'n beperking op een andere manier ervaart, of oplost. 

Praten met je handen en lachen met een ander.” 

Mw. S. kijkt naar de tegel en leest hem nog een keer voor: “Kleine stapjes zijn 

ook stapjes. Oh, dan gaat dat kleine er weer af!” 

Irene laat Mw. S. de andere tegel ‘Als je gelooft in mogelijkheden zul je zien dat 

ze er zijn.’ zien. 

Mw. S.: “Hij staat op de duikplank, hij ziet dat de mogelijkheid er is, maar nou 

moet ie het nog doen. Ik denk wel dat ie het weet. Ook doet, want er staan nog 

meer mensen te kijken.” 

Zou dat helpen denkt u?   

Mw. S. knikt: “Nou, ik denk het wel ja!” 

Mw. S. leest de andere tegel nog een keer voor: “Kleine stapjes zijn ook 

slapjes.” Ze begint te lachen en kijkt naar Storm.  

Mw. S.: “Kleine stapjes hebben grote oren!” 

Wat vind mw. M. van de spreuken? 

Mw. M. daadkrachtig: “Ik geloof er niet in!”  

Dat begrijpen we, niet iedereen houdt van tegelwijsheden, Vind mw. M. 

spreuken en gezegden wel leuk?  

Mw. M. knikt: “Ja, dat wel.” 

 

             
-- 
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“Nee, zegt een bewoonster, ik zing niet mee, ik houd niet van muziek. Ik moest 

verplicht naar het koor van mijn vader!” Maar ze vindt het wel goed dat er een 

Belevingsconcert wordt gegeven voor haar medebewoners. Elk lied dat 

gezongen wordt roept vervolgens bij haar herinneringen en liederen van lang 

geleden bij haar op. En zo blijft het wonder van muziek elke keer weer 

verrassen. Een extra lang Juweeltje. 
 

 

Irene komt aangelopen en mw. zingt haar met een lach een stuk van het ‘Snel te 

been’ toe  

“Toen ben ik het kwijtgeraakt, het was heel leuk”. 

Bij een, voor een mw. Onbekend lied: “Prachtig! Dat klonk heel mooi.” 

Na het lied: ‘Ik zou wel eens willen weten’ 

“Ze zijn al zolang aan de hemel toe zongen wij...dat klopt ook. Dat zijn nog eens 

andere liedjes dan Jajem Jajem, ja je moet er zijn…  

Mw. Zingt het lied Jajem, Jajem met een vrolijke lach in haar stem”. 

Na het lied Mensch durf te leven knikt ze weemoedig. 

“Ja, dat lied drong als kind al diep tot me door. Gek he! Maar is wel zo.. mens 

durf te leven! 

Na het gedicht van de Bokkenwagen van Sjoerd Kuyper: 

“Mooi! Mooi is dat. Mooie versjes hebben ze daarvan gemaakt. Prachtig.”  

Na het lied van Scarborough Fair: 

“Prachtig! Heel mooi. Die dingen zingen we ook op het koor. En sommige 

dingen zong ik graag en soms wilde ik liever buiten spelen. Vroeger moest op 

het koor zongen van mijn vader en nu zing ik met plezier.  

Na het lied ‘In het groene dal, in het stille dal’: 

“Dit lied doet me aan mijn vader denken. Ach, ik zag de mooiheid er eigenlijk 

niet van in. Jammer he, dat je als je jong bent niet kunt bedenken dat het leuk is 

als je liever iets anders wilde doen. Grappig he, dat je dingen onthoudt van heel 

in de verte, weet niet alles hoor maar toch, grappig hé. Ik kan het niet zo goed 

uit mijn hoofd helemaal, maar wel gedeeltelijk. Blijft leuk! Ik vind het leuk om 

iets op te halen van die tijd van heel lang geleden. Omdat mijn vader en mijn 

zuster dat deden en dat is leuk. Ik vind het leuk omdat ik toen op het koor zat 

met mijn ouders. Gek he, dat is er helemaal uit. Mijn moeder, nee, mijn vader 

zat op het koor. Afschuwelijk vond ik het.. het is een hele andere tijd met de 

liedjes. Weet niet of het nu nog gezongen wordt met de liedjes. Ik moet dan heel 

diep nadenken en dan moet het komen. Ik zal het aan mijn zuster vragen, die is 

ouder en die heeft er meer in haar hoofd denk ik.” 

Na het lied: Ik heb eerbied voor jouw grijze haren komt er bij mw. Een ander 

lied naar boven: Nou, Tabee en zingt dat met een lichtelijke heimwee in haar 

stem. 
“Leuk hé! Dat is van  hartstikke lang geleden dat ze dat zongen..Ach ja...is heel 

leuk om te weten dat het nog ergens zit.”   
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Mw. Zingt nogmaals het lied.  

“Het was in de tijd dat de mensen naar Indonesië gingen ..daar gingen verhuizen 

en daar terecht kwamen. Hoe kom ik erop eigenlijk? Ik weet het wel. Ik had van 

die boekjes uit Indonesië en dan zong ik dat. Zong ik in mijn eentje denk ik, 

want mijn ouders zongen niet. Dan zong ik: ‘Nou, dan ben ik over zoveel jaar 

terug....nou tabee dan...’ Verbazend hoe lang het in je hoofd blijft...misschien 

ook wel op school misschien geleerd. Wat kan een mens toch heel veel dingen 

in zijn hoofd hebben! Het is omdat we nu samen zingen dat het komt.  

Wat heeft een mens toch, dat er heel veel in zijn hoofd dat weg kan. Terwijl ik 

toch niet naar Indonesië ging... kennissen van mijn ouders... en ik hield van 

lezen...tja, dan ging ik kijken.... was ik jaloers...Daar wilde ik ook zijn...dacht ik, 

oh ik wilde ook in Indonesië zijn...zat ik gewoon in Nederland. Maar ik las veel! 
 

--- 

 

Van de week kregen we een lief compliment van iemand over de Juweeltjes. Wat 

is het toch fijn om af en toe te horen dat de Juweeltjes mensen aanzetten tot 

nadenken, er vrolijk van worden en ervan leren. Dat is precies de reden waarom 

we ze versturen! Vandaag een Juweeltje over Storm.. hij krijgt ooit zijn eigen 

Juwelenboekje met alle uitspraken over hem.  

  

“Sommige mensen zijn báng voor honden. Ik begrijp dat niet. Het komt denk ik 

uit hun hart. Ik ben van mezelf nogal nuchter. Ik heb nooit problemen met mijn 

dieren gehad. De kat van de buren, die kwam bij 

ons de tuin niet in, de konijnen jaagden haar weg.  

Ik heb grote honden en kleine honden gehad. Ik 

heb nooit problemen met ze gehad. Ik ben rustig. 

Dat voelen ze.  

Mijn moeder had een kanarie. Die mocht ’s avonds 

los. Deed de hond zo (doet gebaar na van hond die 

naar kanarie hapt). Gaf mijn moeder hem een tik. 

De volgende avond hetzelfde. Wilde de hond de 

kamer uit, dacht ie: anders krijg ik weer een tik. Ik 

denk dat ik het van mijn moeder heb. Ja, het zit 

denk ik in mijn karakter. Ik heb het altijd goed met 

mijn dieren gehad.” 

 

--- 
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Tijdens de ontmoetingsgroepen praten we natuurlijk ook over 4 en 5 mei, 

herdenken en vieren de bewoners die dagen?  

 

Mevrouw D.: “Nee, natuurlijk niet. Je moet wel eens wat vergeten. Wel de 

herinneringen. Natúúrlijk. Het is vaak persoonlijk, je wilt je gevoelens kwijt, 

maar niet iedereen.” 

Mevrouw K.: “Ja. Dat doe ik wel. Want we hebben het overleefd, mijn ouders 

en ik. Uiteraard – en dan neem je alles weer op. Want je bent nog maar een kind 

en je zíet het.” 

= Irene laat Vera Lynn horen, “We’ll meet again” =  

Mevrouw K.: “Dat deuntje, dat ken je natuurlijk uit je hoofd. Als ik iets vergeet 

– dit nooit! Je weet natuurlijk niet wat er allemaal aan de hand is, maar je ziet 

het als kind natuurlijk wel, uit de verte. Want je ouders willen het niet weten. Je 

weet niet wat je overkomt, je weet niet wat er gaat gebeuren, want je bent nog 

maar een kind, maar het blijft altijd bij je.” 

Mevrouw D.: “Wij brachten de kolenkit naar boven. Maar we brachten niet de 

kolen, maar we brachten eten naar boven. Zaten onderduikers. Brachten we eten 

met de kolenkit naar boven. Naar de zolder. Wij woonden eenhoog en de zolder 

was drie trappen hoger.” 

= Irene laat het lied “Holderdebolder, we hebben een koe op zolder” horen =  

Mevrouw D. speelt de melodie op tafel met haar handen mee. 

Dhr. M., tegenover haar, glimlacht breed.  

Mevrouw D. : “Met de kolenkit. Eten brengen. Het waren meer Jodenmensen. 

En die werkten op Schiphol. En mijn vader ook, en die nam ze mee. En dan ging 

de sirene. En dan doken ze allemaal die bunkers in. Op Schiphol.” 

Mevrouw K.: “Als kind had je daar geen erg in. En ze vonden het ook leuk dat 

ik een kind was. Dus ze tilden me op, want ze hadden hun kinderen niet. Het 

was normaal dat ze dat deden zo, want ze hadden zelf hun kinderen niet.” 

Mevrouw D. : “Die kinderen waren al weggehaald. Ik zie ze zo nog de stenen 

trap af lopen. (zichtbaar verdriet in haar ogen).” 

Mevrouw K.: “Natuurlijk. Ik was een kind. En ze vonden het geweldig dat er 

zo’n kind nog was.” 

= Over het vieren van Bevrijdingsdag =  

Mevrouw D. : “Toeters en bellen.” 

Mevrouw K.: “Ik zag het allemaal aan. Die mannen, die pakten mij. Want ze 

hadden zelf ook een kind, ergens. Die oude mensen die vonden dat heerlijk, 

want die hadden zelf geen kind in de buurt. Daar heb je helemaal geen erg in als 

kind.” 

= Irene laat het lied “Appeltjes van oranje” horen =  

Dhr. M. lacht. 

= Irene laat dansmuziek horen =  

Mevrouw D. maakt ondertussen contact met mijnheer. R., die Storm aan het 

aaien is: “Hij is zo gek met die hond!” 
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Mijnheer R. draait met een voorzichtige glimlach langzaam bij aan tafel. 

= Irene laat het lied “Ouwe taaie” horen =  

Mijnheer S. beweegt enthousiast mee op het ritme. 

Mevrouw D., lachend, tegen mijnheer R.: “Een taaie bén je!” 

Mevrouw K.: “Dat waren ook mensen die zelf ook kleine kinderen hadden. Die 

me optilden. En mijn moeder keek zo angstig: ‘O Jezus, als ze d’r maar niet 

meenemen.’ En mijn moeder bang, mijn moeder was zó’n bangerd. Maar ja, zie 

hielden me maar éven vast. Ze waren altijd aardig tegen mij.” 

 

--- 

 

‘Nederland in beweging’ staat op, die mag uitgezet worden voor de 

muziektherapie. Waar kijken de bewoners graag naar? 

 

Dhr. S. lachend: “Ik krijg altijd ruzie met L. (mw. M) omdat ik iets anders wil 

kijken dan zij. Zij houdt van kwissen, die vind ik stom.” 

Mw. M. schudt verontwaardigd haar hoofd: “Ik houd van kwissen, die zijn niet 

stom. Ze zorgen dat je hersenen blijven werken. (Grote glimlach) Het is alleen 

stom als je geen hersens hebt.” 

Mw. M. kijkt Irene met een lach aan: “Hé, je gaat toch niet al mijn goede zinnen 

opschrijven?”  

Irene lacht, knikt en krijgt toestemming om alles weer op te schrijven. Wat vind 

dhr. S. een goed programma? 

Dhr. S.: “Met het Mes op tafel, dat vind ik wel een goed. Die wordt goed 

uitgevoerd. Mooie muziek erbij en een juffrouw die er mooi bij zingt.” 

Irene noemt nog meer kwissen op. Onder andere: ‘Ik hou van Holland.’ 

Dhr. S schudt zijn hoofd: “Oh, Linda de Mol zou ik gelijk uitzetten!” 

Mw. M. schudt gedecideerd haar hoofd: “Nee hoor, die vind ik zeer allround.” 

Dhr. S. lacht haar toe: “Nou, L zou ik niet uitzetten.” 

Mw. M. schudt glimlachend haar hoofd: “Nou Piet, het is hier geen 

liefdesprogramma.” 

Dhr. S. lacht: “Jij bent mijn liefdesprogramma.” 

Mw. M. schudt glimlachend haar hoofd. 

Waar houdt mw. K. van? 

Mw. K schudt haar hoofd: “Dat weet ik niet goed zo.” 

Irene noemt verschillende soorten programma’s op  

Mw. K. bedachtzaam: “Het leukst op de tv? Goss...nieuwsprogramma’s en 

Radar, daar hou ik ook wel van.  

Houden de bewoners ook van detectives? Alle bewoners knikken instemmend.  

Detectives zoals bijvoorbeeld Morse zijn favoriet.  

 

-- 
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“Als grapje zei de zuster tegen me: ‘Je bent oud, je kunt geen vriend meer 

krijgen’ en toen zei ik (grote glimlach) ‘Jezus is mijn vriend’.  

Knikt nogmaals met daadkracht: “We hebben hem allemaal nodig. Ik ben blij 

met Jezus, omdat hij het leven geeft.  

Ik ben blij met het leven, met verdriet erbij. De dood en pijn horen bij het leven. 

In eeuwig lijden geloof ik niet. God is de God van liefde en ik geloof in de 

botten van het mens die blijven leven, die vergaan niet. Als je weer opstaat krijg 

je nieuw vlees en de pijn wordt weggenomen.  

Het eeuwig leven moet wonderlijk zijn. Er wordt niet gesproken over dagen wel 

over eeuwige vreugde. Dat is niet saai. God heeft de mensen niet gemaakt  om te 

lijden maar te leven. Lijden hoort erbij. Behalve na de dood, dan heb je eeuwige 

vreugde. Want zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn eeuwige zoon gegeven 

heeft. De pijn geeft de mens zichzelf.  

Mijn nichtje was vier dagen oud toen ze stierf, die kan alleen maar naar de 

hemel gaan. Dat kind is onschuldig.   
 

--- 

 

Een verlaat Juweeltje door computerproblemen. 

Leren van elkaar, cultuur overstijgend, via liederen. Iets dat we al eeuwen doen, 

vaak zonder erbij stil te staan. 

 

 

Bijzonder hé, in alle landen zijn overal liedjes gemaakt.  

Dan hoorden ze bij elkaar, als ze hetzelfde liedje zingen,  

en dan komt het allemaal zo bij elkaar.  

Dat is ook zo fantastisch. 

Dan gaan ze naar een ander land,  

en daar wonen ze dan,  

en dan nemen ze het liedje mee en dan komt het daar ook weer.  

En dan gaan ze het daar ook allemaal zingen.  

Dan komt ergens anders weer dat liedje terug. 

Dat is fantastisch, hé!  

Dat dringt niet zo goed door in eerste instantie,  

maar zo is het wel! 

Zoals het liedje  

Holderdebolder, we hebben een koe op zolder.  

Een bonte koe, een chocolade koe, aboe, aboe, aboe. 

Moet je nagaan hoeveel liedjes er zijn gemaakt.  

Leuk hé, dat dat ineens tot je doordringt hé. 

Al die liederen die je je weer herinnert! 

 

-- 
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Vorige week gingen we naar de stembus. Hoe doen ze dat in Suriname? 
 

“Net als in Nederland. Ze moeten praten met de mensen om ze over te halen. 

Hangen vlaggen op. 

Meeste mensen hadden wel een vraag. 

Ik ben daar geboren en getogen. 

Ze hangen de vlag op, waar ze op stemmen. 

Of op de fiets met de vlag van de partij waarop ze stemmen.”   

 

--- 

 

Naar aanleiding van het overleden van een medebewoner zingen we het 

Surinaamse lied Mi kondre Troe, waar aan het eind van het lied wordt 

gezongen over de terugkeer naar het paradijs van je moederland. Vervolgens  

komt het gesprek op sterven, begrafenis en waar je begraven wilt worden. 
 

Mw. K. knikt als het lied uit is, Irene vraagt aan mw. K of ze in Suriname 

begraven zou willen worden. 

Mw. K. schudt haar hoofd: “Ach, maakt mij niet uit. Als ik daar ben, daar en 

anders hier. Tja, want het kost ook geld hé.” 

Mw. S. lacht: “Ik heb niets te willen, de kinderen bepalen. Ik ben verzekerd, dat 

staat vast. Maar je weet niet of je kinderen het kunnen betalen. Heb je namelijk 

ook weer tickets te betalen naar Suriname om kinderen daarnaar toe te halen. 

Hier is mijn tweede land, dus hier is het ook goed. Ik ben verzekerd, de mensen 

weten het. Mijn kinderen weten het en zijn ook verzekerd. Ik moet in ieder geval 

begraven worden. Daarom heb ik mijn kinderen ook verzekerd, ook al betalen ze 

het nu zelf.”  

Mw. L. schudt bedachtzaam haar hoofd: “Maakt me niet uit. Begraven kost 

teveel. Ach, maakt me niet uit. Je ligt toch koud en voel je toch niet meer. 

En daar (in Suriname) moet je weer veel regelen; een groot huis en eten en 

drinken en alles wat ze eten zouden willen. Je bent dood, dus je weet niets 

meer.” 

Mw. M. knikt Irene met een glimlach toe: “Alles staat in een boekje, alles wat ze 

hoort dat schrijft ze erin.” 

Mw. N. knikt instemmend: “Kijk ze schrijft.”  

Mw. M. knikt instemmend:  “Ja, dat doet ze altijd, dan weet ze wat we zeggen. 

Heel slim.” 

We gaan terug naar het gesprek, mw. B. broedt peizend nog door. 

Mw. B.: “Soms vinden ze het eng om erover te spreken, maar beter nu, dan 

straks als ik er niet meer ben.” 

Mw. M. knikt bevestigend: “Ja, daarom!”  

Mw. S.: “Mijn kinderen en man weten alles. De kinderen waren laatst bij me en 
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ze weten wat ik wil. Ze hebben allemaal een boek. Ze weten waar ik verstrooid 

moeten worden. Anders krijg je problemen wie het graf schoon moet maken. Ik 

ben niet zomaar gegaan, ik ben naar een advocaat gegaan.” 

Mw. Z. Schudt lachend haar hoofd: “Ik heb niets te willen, ze hebben het geld.” 

Mw. S. bedachtzaam: “Ach dan ga je weer te huilen, maar begint de muziek en 

ga je lachen en herinneren. Ach ja, zijn de herinneringen.”  

Mw. M. knikt: “Krijg je kippenvel, zie je alles voor je. Zoals met de dood van 

mijn moeder.” 

Mw. L.: “Ach, alles ligt in Gods handen.”  

Mw. B knikt: “Wie dood is, blijft dood. Je kunt bloem brengen, maar dan ga je 

naar het graf om het te brengen en herinneren en schoon te maken. Mijn dochter 

zei: ik wil wel mee, maar niet te lang. Bijvoorbeeld met feestdag dan ga je.”  

De medebewoners knikken en samen zingen we eensgezind het afscheidslied. 

 

-- 

 
Een groepsgesprekje over muziek. Samen luisteren naar de originele versies van 

de lievelingsmuziek van bewoners roepen prachtige en ontroerende 

herinneringen op.  

 
Mw. M.: “Prachtig, prachtig! Beter dan alle muziek van nu.” 

Dhr. K.: “Kom je volgende week weer?” 

Mw. L: “Prachtig een mooiere plaat had ik niet kunnen horen!” 

Dhr. C.: “Dit is goede muziek ...voor als er kennis zijn...en een goede...brut....en 

dan ...nou! Mmmmm...soms wel eens...vrienden van mijn broer...die zongen 

ook...ging ik ook mee.. en was gezellig. Als het kon.. mijn vrouw...heel 

vlug...was ik ook bij…toen ik daar liep zei hij: ‘Heeee you are brother of me.’ 

Hij vond het wel leuk dat ik kwam... langzaam hé....heel veel zingen maar er 

komt niemand, mijn broer werkte bij een band.” 

Mw. K.: “Dat zijn tenminste platen. Schitterend! Kan wel huilen erom. Dit zijn 

tenminste grammofoonplaten, waarom ik moet huilen weet ik niet maar vind het 

niet leuk.” 

Mw. V.: “Dit was...mijn moeder...prachtig.”  

 

--- 
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Weet je dat alle juweeltjes, en nog veel meer, nu ook te vinden zijn op de website 

www.dementees.com? 

 

Er zijn bewoners die spreken in gedichten 
 

Een heel koor 
 

Wij houden van zingen 

als we thuis zijn, zingen we aldoor 

ik heb een liedje, zegt de een 

ik heb ook een liedje, zegt de ander meteen 

we zingen allemaal mee 

alle liedjes door elkaar. een rommel van zingen 

rotzooi maken, draaien, springen 

dan heb je een heel koor 

het klinkt mooi, hoor 

 

zingen gaat nooit vervelen 

moeder zegt: ‘Laat ze zijn, die kinderen, 

laat ze spelen.’ 

 

-- 

 

“Valentijnsdag wat is dat ook al weer? 

Oh, maar ik heb geen liefde meer. 

Moet je wel een liefde hebben? 

Maar je houdt ook van je kinderen, 

En van je hond.  

Alles wat leeft.”  

 

-- 

 
  

http://www.dementees.com/
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De Dementees website zorgt voor enthousiaste reacties. Een goede start van het 

vervolg van het project Dementees X Spoken word waarin we met de bewoners 

de website bekijken en in gesprek gaan over het spoken word. Het geluid van de 

tv is te zacht en Silvana is zo vriendelijk de gedichten voor te dragen. 

 

Dhr. L.: “Oh, mooi!” 

Mw. H.: “Heel duidelijk en mooi!” 

Mw. V.: “Het beeld is prachtig!” 

 

Dhr. K.: “Aka Dichtwater? Die ken ik niet.” 

Mw. B.: “Nee je moet luisteren.” 

Dhr. M.: “Ja, die klinkt duidelijker.”  

 

Mw. S.: “58 jaren...” 

Mw. M.: “Mooi voorgelezen.” 

Mw. D.: “Nou uw gebedje nog.”  

Mw. S.: “Geef je naam altijd heel….Bep. Ik heet naar mijn grootmoeder. Het is 

gewoon zo. Denk je niet over na.” 

Mw. M.: “Anna Hendrik. Naar mijn grootmoeder.” 

 

                       

 

 
-- 

“Mooi, maar niets voor mij. Neem maar weer mee.” 
 

“De afgelopen maanden ben ik betrokken geweest bij het project Dementees x 

Spoken Word. Ik vond het super interessant om van dichtbij mee te maken wat 

letterlijke taal van mensen met dementie doet met de kunstenaars die mee 

hebben gedaan. Hoe poëtische taal gebruikt wordt ter inspiratie voor nieuwe 

poëzie. Het werk van de spoken word kunstenaars is nu af en in beeld gevangen 

en te zien en lezen op de website Dementees.com. Deze nieuwe taal wordt nu 

weer doorgegeven aan de ontmoetingsgroepen, ik ben heel benieuwd naar de 

reacties van de mensen met dementie op de woorden en beelden.  

 



42 

 

Een eerste reactie op een ansichtkaart gemaakt door Ellis van der Does voor 

Dementees.com die door Irene is 

vastgelegd, is het Juweeltje dat ik heb 

uitgekozen deze week. “Mooi, maar 

niets voor mij. Neem maar weer mee”. 

Ik vind het duidelijk, eerlijk en ook 

verrassend om te lezen dat iemand iets 

mooi kan vinden en tegelijkertijd liever 

wil dat het weg gaat en meegenomen 

wordt. Het riep bij mij de vraag op wat 

ik zelf mooi vind maar wat niets voor 

mij is. Ik moest denken aan het koude 

winterweer van deze week, mooi maar 

niets voor mij dat schaatsen, neem maar 

weer mee. Of aan schilderijen van Mark 

Rothko; mooi maar niets voor mij. Of 

aan het kasteel van Versailles.  

 

Ik hoop dat de website en het project 

bijdragen aan meer bekendheid van de ziekte dementie en vind het mooi dat er 

ook aandacht gegeven wordt aan wat er allemaal nog wel is in plaats van wat er 

verdwijnt en wat er minder wordt. Net als wij allemaal proberen te doen in 

Corona tijd, wat kan er nog wel en hoe houden we met elkaar de moed erin. En 

wat nog wel kon, was dus een website maken in plaats van een evenement 

organiseren. En soms werkt dat zelfs beter dan wat er in eerste instantie bedacht 

was! 

 

Ik ben Eliza Perez, kwartiermaker Kunst en Cultuur bij Cordaan. Ik heb na mijn 

opleiding Museologie als collectiemanager gewerkt bij onder andere Museum 

Het Schip en Museum Kranenburgh. Enkele jaren geleden maakte ik de overstap 

naar Zorg en Welzijn door als teamcoördinator bij Burennetwerk Amsterdam te 

beginnen. In de werkzaamheden als kwartiermaker komt mijn achtergrond in het 

cultureel erfgoed samen met de behoefte te werken met mensen die extra 

ondersteuning kunnen gebruiken en vaak niet makkelijk bereikt worden door het 

culturele aanbod van de stad. Ideeën over mogelijke samenwerkingen tussen 

Cordaan en Kunst&Cultuur initiatieven? Neem vooral contact op! 

Eperez@cordaan.nl 

 

Ik heb trouwens nog heel veel andere juweeltjes die me echt raken: "Ach, je 

moet wel gelukkig zijn met je geleefde leven. Doe je dat niet, dan ben je 

ongelukkig. Ja, ik ben tevreden. Omdat het allemaal in elkaar past." Deze 

bijvoorbeeld. Bijna Cruijfiaans! Ik wens het iedereen toe dat je gelukkig kan zijn 

mailto:Eperez@cordaan.nl
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met het geleefde leven en dat het in elkaar past. Momenteel voelt het voor mij 

ook alsof alles past, dat is echt heel fijn!” 

 

--- 

 

Na het lied: ‘Als g’in nood gezeten’ 

 

“Die tekst klinkt makkelijk dan het is. Als je het moet dragen, is het zwaar.  

Maar je hoopt dat je op het einde denkt, dat dat het beste is en dat je de strijd 

hebt gewonnen. Letterlijk als je een zware last draagt en je moest een zware zak 

dragen, dat was vroeger. Als ze dan op het eind kwamen, dan gooide ze de zak 

neer en waren ze opgelucht en verlicht. Dan zag je de opluchting.  

Dat is eigenlijk ook zo met geestelijke lasten.  

Je hoeft niet het eind te bezingen.  

Je wilt niet zijn aan het einde van de strijd,  

maar dat het ondertussen beter wordt.” 

 

--- 
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Afgelopen donderdag was de afsluiting van het Dementees X Spoken Word 

project met de online presentatie van de website www.dementees.com . Neem 

vooral eens een kijkje erop en laat weten wat je ervan vind! 

Samen met de bewoners hebben we een feestelijke middag van de presentatie 

gemaakt, waarbij ze genoten van de prachtige gedichten. De komende weken 

gaan we er elke week één beluisteren en met hen erover in gesprek. 

Als dank voor het meedoen aan het project hebben we voor elke bewoner een 

collage gemaakt die in hun kamer of in de gemeenschappelijke woonkamer komt 

te hangen. 

 

 

 
 

“Mooi! Mag die op mijn kamer?” 

 

“Mooi maar niets voor mij. Neem maar weer mee.” (Deze wordt in de 

gemeenschappelijke huiskamer opgehangen. 
 

“Dit is mijn hond.” 

 

Bij de kaart ‘Niet jaloers zijn als ik ga dansen, ik dans heel goed’: “Dat heeft 

mijn hond nooit gezegd” 
 

“Prachtig! Ik loop met je mee om te zeggen waar die mag worden opgehangen.” 

 

“Die ken ik, die daar, dat is mijn vader.” 

 

“Mooi, maar waarom krijgen we die?”  

 

-- 

http://www.dementees.com/
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Afgelopen weken hebben we het Dementees X Spoken Word project onder jullie 

aandacht gebracht. Donderdag is het zover: de presentatie van de website 

www.dementees.com . Dementees X Spoken Word, een ademloos mooie 

combinatie! Want wat bewoners niet vast kunnen houden hebben de kunstenaars 

gevangen in woorden, beelden, ritme, mimiek, gevoelens, humor en vooral: heel 

veel respect! 

Als bijlage een kleine teaser. We willen iedereen heel hartelijk bedanken die die 

heeft meegeholpen aan dit project! En wil je een gratis setje prachtige 

ansichtkaarten, schroom dan vooral niet om te mailen! 
 

 

“Wat ik moet vasthouden, hou ik aldoor niet vast. Geeft niet, blijft toch mooi.”  

“Die mensen hebben gewoon aantrekkingskracht nodig, vergeet-me-niet!” 

 
“Je moet niet vragen: “Mag het, maar kan het! 

En dan ook nog welwillend zijn. 

Horen wat je wilt of er echt gezegd wordt.  

In ieder gezelschap wisselend 

Proberen? 

Natuurlijk!  

Gehoord? 

Vaag maar niet alles. Maar ga nu wel luisteren.” 

 

“Aansluiten? Nee, want ik heb slecht geslapen. Nooit gehad, maar nu wel. Drie 

weken geleden ook. Dus graag even niet aan mij vragen. Weet niet hoe het gaat 

lopen.” 

 

“Ach, als ze er iets van leren, dan wel. Ja hoor.” 

 

--- 

 

  

http://www.dementees.com/
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“Prachtig! Zo is het ook, breiend de taal bij elkaar brengend! En oh, Storm! Wat 

leuk, kun je die kaart kopen in de winkel?” 

Persbericht Dementees x Spoken Word     
Online @ Nationale gedichtendag 28 januari 2021 - 16.00 uur 

 

X 

Spoken Word 

 
Zorgaanbieder Cordaan organiseert dit jaar voor het eerst het multidisciplinaire zorg & 
kunst project Dementees X Spoken Word. Dit project heeft als doelstelling de 
maatschappij in contact te brengen met de bijzondere belevingswereld en taal van 
mensen met dementie en een ander, positief geluid te laten horen. 

Irene Kruijssen en Eline Hoorweg, beiden werkzaam bij Cordaan als respectievelijk 
neurologisch muziektherapeut en geestelijk verzorger, hebben de Methodiek van 
Verbondenheid ontwikkeld, waarmee de letterlijke taal van mensen met dementie centraal 
gesteld wordt. Deze letterlijke taal wordt al vele jaren door hen vastgelegd en Dementees 
genoemd om het als een eigen taal te zien, net zoals bijvoorbeeld Portugees of Chinees. 

Om meer positieve aandacht te genereren voor mensen met dementie en hen een 
waardevolle rol in de samenleving te laten blijven spelen, is er gezocht naar mogelijke 
overdrachtsvormen van het Dementees binnen verschillende kunstdisciplines. Voor deze 
eerste editie van Dementees X is gekozen de kunstvorm Spoken Word te koppelen aan de 
letterlijke taal van mensen met dementie. 

Zes hedendaagse kunstenaars met een achtergrond in taal en spoken word zijn in gesprek 
gegaan met een groep mensen met dementie in het verpleeghuis. Deze (online) 
ontmoetingen inspireerden tot gedichten en spoken word en zullen voor het eerst 
gepresenteerd worden op donderdag 28 januari 2021, Nationale Gedichtendag. Het nieuwe 
materiaal  zal daarna ook gedeeld worden met de groep mensen met dementie waar de 
inspiratie op gebaseerd is.  
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In eerste instantie was het de bedoeling dat er met elkaar gewerkt zou worden naar een 
fysiek evenement waarbij deelnemers, naasten en geïnteresseerden samen konden komen 
en met elkaar konden reageren op het Spoken Word. Door Covid-19 hebben we het 
evenement omgevormd naar een website waarop het werk in woord en beeld 
gepresenteerd zal worden. Zo blijft het voor onbepaalde tijd beschikbaar voor iedereen die 
geïnteresseerd is in taal, dementie en in mens en maatschappij.  
 
www.dementees.com 
 

De 6 deelnemende Spoken Word kunstenaars: 

Sanguilla Vabrie   Rik Wolf Overtoom 
Claartje Chajes   Gershwin Bonevacia 
Reinier van der Veer   Mariëm Firdaus Amgharou 

Illustrator Ellis van de Does heeft het project visueel vertaald in een 6-tal tekeningen en 7 
portretten die op de site te zien zullen zijn en verkrijgbaar zijn als ansichtkaart. Het nieuw 
gemaakte werk is op video vastgelegd door filmmaker Yorinde Yulan.  

Het project is onderdeel van het onderzoeksprogramma van ZonMw: kunst en cultuur in de 
langdurige zorg en ondersteuning 

 

Meer informatie? Neem contact op met Eliza Perez (Kwartiermaker Kunst en 
Cultuur); eperez@cordaan.nl Tel.nr. 06-24437596 
 
Blijft u graag op de hoogte van dit mooie project volg dan onze Facebookpagina of schrijf u 
in voor de nieuwsbrief. https://www.facebook.com/CordaanKunstCultuur 
Of kijk op de website voor het gehele programma Kunst en Cultuur van Cordaan: 
https://www.cordaan.nl/co-lab-kunst-cultuur 
 

www.dementees.com
https://emelijo.wordpress.com/?fbclid=IwAR3Axk0MVuPaOkJ8sQ4RzRPRkv6j0x8qredHT09FGuChD5VfWUwDDr5WBP8
https://coronagedicht.nl/gedicht/god-ofzo/
https://claartjechajes.nl/
https://www.gershwinbonevacia.nl/
https://dichtwater.nl/
https://www.facebook.com/mariem.amgharou
https://ellisvanderdoes.com/
https://www.yorindeyulan.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
mailto:eperez@cordaan.nl
https://www.facebook.com/CordaanKunstCultuur
https://www.cordaan.nl/co-lab-kunst-cultuur
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Mede mogelijk gemaakt door Hulphond Storm. 
 
 

 

--- 

 

Afgelopen maanden hebben we Juweeltjes gestuurd over ons project Dementees 

X Spoken Word. Deze week hebben we de ansichtkaarten, geïnspireerd door het 

project, mogen uitdelen aan bewoners en personeel. Vanaf 28 januari is het 

eindresultaat te bewonderen op www.dementees.com! Wil je ook een setje 

kaarten? Stuur dan een mailtje, ze zijn te verkrijgen zolang de voorraad strekt. 

De kaarten leverde indrukwekkende gesprekken op.  

  

 
 

http://www.dementees.com/
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“Dit is zoals ze zijn! Dit is het dagelijks leven hoe ze leven.” 

 

“Oh, deze heer lijkt op dhr. K.” 

 

“Door deze kaarten kun je inspiratie opdoen waaruit je een les kan leren!”   

 

“Ze zijn allemaal mooi.”  

 
“Het leven hier is lang niet altijd makkelijk hoor, dus dat wil ik niet propageren, 

dus ik hoef ze niet. Maar ik waardeer wel jullie goede bedoelingen! En wat jullie 

hier altijd doen, en brengen aan optimisme. Maar ik hoop dat ze er een pilletje 

voor vinden, mijn vader ging ook dementeren, ja, niet dat ik al dement ben hoor, 

maar het zou fijn zijn als ze een oplossing vinden. Er wordt nog altijd aan 

gewerkt, maar dat zullen wij niet meer meemaken. Maar toch voldoende om mij 

al uit de roulatie te halen. 

En misschien komt het ook wel door wat ik meegemaakt heb, want er is hard 

gewerkt om mij achter slot en grendel te krijgen. 

Maar je wordt goed verzorgd, je gezondheid wordt in de gaten gehouden, maar 

ja, het is jammer dat het...” 

 

Mw. K.: “Zodra je met anderen bent, ben je er op attent dat je niet alles over je 

heen kan laten komen.”  

Mw. M. knikt instemmend: “Het is ook zo, de mensen zijn zo verschillend, met 

de een kan je beter praten dan met de ander.” 

Mw. K.: “Maar het is moeilijk hier, want je kan niks meer zelf.” 
 

(De foto’s zijn met toestemming van personeel en bewoners genomen)  

 

 

--- 

 

 

De komende weken stellen we de mensen achter het project Dementees X Spoken 

Word aan jullie voor. Vandaag Madelon van Riel. 
 

“Ik ben niet gek. Ik ben een vrouw met 

duizend maal duizend herinneringen.” 
 

 “Dit juweeltje raakt mij enorm! De schat aan ervaringen en herinneringen die in 

een mens schuil gaan, zou je zomaar kunnen missen als je alleen op de eerste 

indruk af zou gaan.  
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Ik ben Madelon van Riel en werk als projectcoördinator programma Kunst & 

Cultuur Cordaan waar ik het kunst- en cultuurprogramma ontwikkel, vormgeef, 

implementeer, samenstel en afstem met de culturele & kunstaanbieders in de 

stad Amsterdam. Daarnaast ben ik artistiek leider van theater LeBelle, een 

theaterwerkplaats voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, 

onderdeel van het programma Kunst & Cultuur Cordaan. Een plek waarbij ik de 

stad intrek met het programma en samenwerkingsverbanden aanga om zo 

aandacht en zichtbaarheid te creëren.  

Kunst & Cultuur maakt iets los wat niet altijd in woorden valt uit te drukken, 

maar via lichaamstaal, verbeelding, expressie en emotie een podium krijgt. 

Deelnemers krijgen een ‘stem’ waarmee ze hun verhaal kunnen vertellen. Zo 

ook het Dementees.  

Ik werk altijd ervaringsgericht, het eindresultaat is ondergeschikt aan het proces. 

Het maximale uit elke deelnemer halen, ongeacht leeftijd en beperking door het 

talent voorop te stellen, dat is wat kunst met ze doet. ‘En dan creëer je als 

vanzelf een artistiek hoogwaardig resultaat. Wat er op het podium staat is puur 

en echt en van de deelnemer zelf.’” 
  

 
Het leven van onze bewoners met dementie in het verpleeghuis 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. Vaak in hun eigen, 
wondermooie poëtische taal uitgesproken: het Dementees! 

 

Irene Kruijssen, muziektherapie  

Eline Hoorweg, geestelijke verzorging 

Eliza Perez en Madelon van Riel, kwartiermakers Kunst en Cultuur 

Paula Irik, Sylvia van Rijn, vrijwilligers 

Eben Haëzer, Berkenstede, de Diem, de Buitenhof, 

Anton de Komplein, Kraaipan, de Gooijer, 

Cordaan 
 

 
 

 


