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Leven
INTERVIEWS PARTNERS VAN JONG DEMENTERENDEN

Eenbeetje gemakzuchtig, somswat slordig.
Drie partners vertellen overhun jong

dementerendewederhelft.
DoorMirjam Streefkerk Foto’sMarcel van den Bergh

Franca en Freek Garrelfs.

F
reekGarrelfs (62), voormalig
hoofdreserveringenvan lucht-
vaartmaatschappij TAP,woont
sindsdezomervan2009 inver-
pleeghuisDenWeeligenberg in

Hillegom. In2008werdnaeen langezoek-
tochtdediagnosealzheimergesteld. Zijn
vrouwFranca (48)bezoekthemeenpaar
keerperweek.DochtersMarit (9) en
Emma(14)gaansomsmee.

Franca: ‘Freekwas altijdwat gemakzuchtig en
laconiek,misschiendat ik het daarompas laat
doorhad. Ikvroegweleensaanhem:merkjeniet
daterdingen foutgaan?Maaraltijd laghetaan
anderen, die liepen te zeurenof dedendingen
verkeerd. Ikdrongniet tothemdoor.
Vanaf 2006begonnenmijdingenoptevallen,

hij vergat afspraken. Bij toeval zag ik eenbrief
waarinhijeenofficiëlewaarschuwingkreegvan
zijnwerkgever, de Portugese luchtvaartmaat-
schappijTAP,omdathijnietgoedfunctioneerde.
Eerderwashijaluitzijnfunctiehoofdvandeaf-
delingenreserveringengezet.

Opvakantiekonhijzelfsnadriedagenhettoi-
let inhetvakantiehuisjenietvinden.Indiezelfde

week zette hij de auto aande linkerkant vande
weg stil toen er een tegenligger aankwam.
Daarna reedhij verder, alsof het denormaalste
zaakwas.
Toendediagnoseeenmaalwasgesteld,hebik

Freek ontslagen van almijn verwijten.Weheb-
ben ernooit over kunnen spreken, hijwas zich
nietbewustvanzijnziekte.Dathijgeenautoen
motor mocht rijden, vond hij onbegrijpelijk.
Daarwas hij erg boos over. Soms ginghij in de
tuin op zijnmotor zittenmijmeren. Echt hart-
verscheurend.
Voor hemzorgenheb ik nooit als eenplicht

beschouwd. IkhouvanFreek,hij isdevadervan

Karel Verdonschot was van alle
markten thuis, als leraar en journalist.

Zijn hobby werd hem noodlottig.

Karel Verdonschot
1955-2013

Z
ijn fietsmatenpesttenhemerweleensmee.Nijmegenaar
KarelVerdonschoteiste veiligheidbij alle trainingsrondjes.
Enowee, als eeneigenwijs sujet zijnhelmhadthuisgelaten.
Of teenthousiast aaneenafdalingbegon.Handjesaande
remmenwaszijndevies.Hij voeldezicheenhoedervande

kudde,maarhetwielerplezier spatte vanhemaf. Zijnveelgehoorde
kreetwas:Welgenietenhè, jongens!OokopdeSchool voor Journalis-
tiek inUtrechtwaszijnenthousiasteenpositievemanier van lesge-
ven inhetoogspringend. Opzondag25augustus, tijdensde tweede
rondevanhetWorldPressCyclingChampionship inhetOostenrijkse
Tirol, reedhij ronddrieuur ’smiddags tussenKirchdorf enKössen in
eenblindebochtopeen tegemoetkomendeauto, eenspookrijder. Ter-
wijlhet eenofficieelWKwas,metmotorrijdersdievooropredenom
heteventueleverkeer teweren. Tijdenshetheleparcourswerdde
vollebreedtevandeweggebruikt.Ook tweeDuitse rennerswerden
geschept. Verdonschotmoesthetmetdedoodbekopen.Wielrennen
waseenvanzijnpassies.Hijwaswel eensgevallen,maarkwamaltijd
metdeschrikvrij. ZijnpartnerTrudyWillemswist: alsKarel ergens
gaat fietsen, zalhetwel veilig zijn.

Verdonschot werdin1955geborenals zoonvaneenmijnwerker
die laterbiljarts installeerde.AlskindvergezeldeKarel zijnvadervaak
omde lakensop te spannen.Hijwasverknochtaan lezenengingna
eenstudieaandepedagogischeacademieNederlands studerenaan
deRadboudUniversiteit inNijmegen.Nog tijdenszijn studiewerdhij
leraarNederlandsopeenmiddelbare school. VoordagbladDeGelder-
lander schreef hij theaterrecensies.Het leraarschapkonhij echterniet
loslaten. Eind jaren tachtigwerdhijdocentaandeSchool voor Jour-
nalistiek inUtrecht.Dieopleidingstondbekendals vrijgevochtenen
zelfs anarchistisch.DeSchool voor Journalistiekging laterop inde
HogeschoolUtrechtenwerd ineenstrakkerkeurslijf gedwongen.
‘Karel zagdatmet ledeogenaan,maarpaste zichaan’, zegt collega
Ariede Jong,die25 jaarmethemsamenwerkte. ‘Hijwasevenromme-
ligals energiek,datmaaktezijn relatiemetdestudentenookzogoed.
Alshijmetde leerlingennaarBerlijnof Parijsgingen iedereen ’smor-
gensglazigvoorzichuit stondtekijken,wisthijdegroepweer te
enthousiasmeren.’ Verdonschot – vadervan tweekinderen –bezat
veel feitenkennis enwildedieook thuisgraaguitdragen.Omdathij
inzagdatdaar somseenbetweterig randjeaanzat, bedachthijmet
eenvriendhet ‘genootschapvoornuttelozekennis enongevraagdad-
vies’.

OpdeSchoolvoor Journalistiekzatenkunstbeleidenbladenma-
ken inzijn lespakket. In 1996vroegeenkennishemof hijniet een
journalist kendedieeenbladvoorde tuinbranchewildeopzetten.Na
langnadenkenzeihij: ‘Ikgahet zelf doen.’ Sindsdie tijdwashijnaast
leraarookhoofdredacteurvanhetvakblad Tuinzaken. TrudyWillems:
‘Ik zeinog tegenhem: ‘Maar jeweethelemaalniets van tuinen?’ ‘Ach’,
antwoorddehij, ‘eenbekwaamjournalistmoet zichzogoed informe-
renen inlevendathij overalleskanschrijven.’De functiekosttehem
veel tijd, zeker toenernieuwetuinbladenenevenementenbijkwa-
men.Zonder fietsenkonhij echterniet. Vorig jaarwerdhij opKreta
wereldkampioenonderde journalisten inzijn leeftijdsklasse.Dit jaar
wildehijde titelprolongeren.OpzijnbegrafeniswerdVerdonschot
postuumgehuldigdalsdewereldkampioenvan2013. Eenkampioens-
trui enmedaille lagenopdekist. Volgend jaar zalhetWKwordenver-
redenalsdeKarelVerdonschotMemorial.
Peter de Waard

Het eeuwige leven

Karel Verdonschot Foto Roy Soetekouw

Elke dinsdag Een necrologie vanminder bekende bijzon-
dere mensen

‘Toendediagnose eenmaalwerd
gesteld, heb ik Freekontslagen

van almijn verwijten’
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Gerard Smookmet zijn vrouwReina.

Jongdement
Het aantal jong dementerenden is de afgelopen jaren toegenomen. Het VUmc Alzheimercentrum in
Amsterdam is een van de plekken In Nederland waar ze zich ontfermen over jong dementerenden.
Zeshonderd patiënten per jaar worden er behandeld. De jongste is 29.
Wereld Alzheimerdag heeft de week van dementie uitgeroepen, die nog tot 29/9 duurt. Van het
documentaire-tweeluik DementieEnDan wordt vanavond deel 2 om 21.00 uur door de AVRO op
Ned 2 uitgezonden. De documentaire ‘Mijn moeder is dement’ wordt op 29/9 om 16.05 uur door de
NTR op Ned 2 uitgezonden. Meer info: dementieendan.nl.

Verlorenmemorie

A
nderhalf jaargeledenwerdbij
hovenierGerardSmook(43)
frontotemporaledementie
(FTD)vastgesteld.Hetging toen
al zo slechtmethemdathijmet-

eenwerdopgenomen.Nuwoonthij inDe
Enk, eenverpleeghuis inZuidlaren.Hij is
getrouwdmetReina (38) enheeft tweekin-
deren:Geert (4) enMarjolein (7).

Reina: ‘Gerard loopt vooral veel rond, voor eten
heeft hij nauwelijks geduld. In zijnmondheeft
hijmeestaleenhulpmiddel,eenkauwstaaf,om-
dathij er anders vanalles instopt.
Gerard en ik kregen verkering toen ik 16was.

Ikwerd verliefd opde stoere rocker die hijwas:
langhaar, leren jas, zwartekleding. Ikwistaltijd
water inhemomging,wegavensomsantwoord
in stereo. Toen ik zwangerwas vanGeert, onze
tweede, veranderdedat.Waar ikbijdezwanger-
schapvanMarjoleinnietsmochtsjouwenenhij
alles voormedeed,moest ik hemnu vragen of
hij wilde helpenmet de boodschappenof mis-
schienevenwilde stofzuigen.
Somswashijurenwegmetdeauto, zonder te

zeggenwaar hij heenging. Toen ik eens boven

stondtestrijken,kwamhijmevertellendatGeert
was gevallen, in plaats vandat hij zelf zijn zoon
troostte. Zijn vreemdegedrag verergerde gelei-
delijk.Met verjaardagenginghij apart zittenen
kauwdeopzijn trui.
Onze dochterMarjolein is lang boos ophaar

vader geweest. Hij beloofde met haar naar de
speeltuintegaan,maarginginzijneentjeergens
anders heen. Of hij zette heel hardemuziek op,
terwijldekinderen televisiekeken.
Hijbleef ontkennendaterietsmethemaande

handwas. Toen ik zei dat ikmisschien bij hem
weg wilde, antwoordde hij: ‘Dat is niet nodig
hoor.’Begin2012zijnwesamennaardehuisarts

gegaan, ookop aandringen van zijnwerkgever.
Vanaf datmoment zatenwe ineenachtbaan. In
het begin kon iknogwel enigszins eengesprek
methemvoeren, indemaandendaarnawasdat
nietmeermogelijk. In juni kwamdediagnose.
Zehaddenonserwelopvoorbereid. Ikwasopge-
lucht,maarmoest ookhuilen. Gerard keek ver-
baasdnaarme:watheb jijnou?Hij toondegeen
enkeleemotie.Deopnamewasgelijkeenfeit.Dat
gaf thuisrustookvoordekinderendienubegrij-
pendathunvaderziek is.
Als het over muziek gaat, herken ik de oude

Gerard wel. De verzorging vertelde dat hij van-
ochtend een liedje van Gers Pardoel begon te
zingen, toen iemandvroeg: ‘Ga jemetmemee?’
En laatst, toenwebij de kinderboerderijwaren,
waar allemaal herten en geiten rondlopen, be-
gon hij het liedje Bokkie of een geittie, van de
Drentse popgroep Mooi Wark, te zingen. Toch
gaat hij snel achteruit, voor de zomer kon ik
nog eenboodschapmethemdoen, nuga ikhet
terrein nietmeer af. Ik leef met de dag. Het eni-
ge wat ik zeker weet, is dat ik jong weduwe zal
zijn.’

mijnkinderen.Maarhet levenwerdwel steeds
zwaarder. In de zomer van 2009heb ik een va-
kantieopnamevoorhemgeregeld.Hijwildedat
niet en ik liet het rusten. Toenhij de volgende
dagnaardedagbestedingging,namiktocheen
tas met spullen mee. Dat was superheftig, ik
deednooit ietsachterzijnrugom.Toenikhem
daarachterliet,moest ikverschrikkelijkhuilen.
Freekisnooitmeerthuisgekomen.Hijwaser

op dat moment al slechter aan toe dan som-
mige andere bewoners, dat hoorde ik van de
verzorging. Achteraf gezien ben ik blij datwe
thuisgeenafscheidhebbengeorganiseerd.
Hoe zijn ziekte verloopt, weet niemand. De

kinderen heb ik verteld dat papa niet oud zal
worden. Hij gaat beetje bij beetje achteruit,
maar ik kanhemnogniet loslaten. Ikdenkdat
hij tevreden is, al kanhij nauwelijks praten en
begrijpt hij steedsminder. Heel soms komt er
ineenseenkloppendzinsdeeluit.Danzegthij:
‘noudaaaag’,als ikwegga,of: ‘hékleintje’ tegen
Marit, precies zoals hij dat vroeger ook deed.
Laatst, in het zwembad, kreeg ik ook zo’n ca-
deautje, toenhij zei: ‘Kommaar, kommaar bij
mij.’Dankruipiktegenhemaanenbenikhele-
maalblij.’

‘Ikwerd verliefd opde stoere
rocker die hij was: lang haar, leren

jas en zwarte kleding’

f Lees verder op pagina V6
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D
rieonderwerpenuit vrouwenbladen
vande laatste tijd: ‘Dit vind ik span-
nendaaneenvrouw’, zevenvrouwen
doorzevenvrouwelijke fotografenge-
portretteerd. Ten tweede: een interview

meteen Iraansevrouwdienoodgedwongen ‘ge-
heimlesbisch is’ en tot slotdé25Parijsegay-topics,
voormannenénvoorvrouwen.
Inhetero-Viva, in veelglossy’s, ja zelfs af en toe in

Libelle, staanvaak lesbo-georiënteerde reportages.
Vakerdan jedenkt, eenvanderedenendater zowei-
nig specifiekop lesbischevrouwengerichte tijd-
schriftenzijn.AlleeneigenlijkhetbladZij aanZij.
Daarnaast,hoeraer is voor jongeren(m/v)hetblad
Expreszo.Erzijnveelmeergay-publieksbladenvoor
mannen,danvoorvrouwen.Voormannen:FERRY
MenlyMagazine, L’Homo,Gay&Night,GayNews,Winq,
GayKrant.
Mannen-vrouwen:6-1.

Als jeVivaeen jaarvolgt,komje ‘alles’ tegen. Pak
ooknogwatglossy’smee, af en toe LINDAofOpzijen
allewenkenwordenbediend. InPanoramaderepor-
tage: ‘Dat vind ik spannendaaneenman, zeven
mannendoorzeven fotografengeportretteerd.’
Never. Zoiets lultniet lekker, opde tribune. Eenan-
dere reden: vrouwenhoevenniet zo.
De studentenThomasdeHeideenSaskiaGeurds

komenook totdie conclusie inhunafstudeerpro-
ject vanFontysHogeschool voor Journalistiekuit
Tilburg. Enzevoegeneraan toe: vrouwenhebben
minder tebesteden, zijndusminder interessant
vooradverteerders. Vrouwenhebbenminderdenei-
gingzichals zodanig temanifesteren.Homoman-
nenkennenmeer subculturen(bears, leather) enbij
elke subcultuur ‘hoort’ eenblad,of opz’nminst een
site.Mannenvoelenzicheerdergediscrimineerd
danvrouwen,wórdenookmeergediscrimineerd
(96procentvandeaangifteskomtvanmannen).
Een tijdschrift geeft steun. Simpel: er zijnmeerho-
moseksuelemannendanvrouwen,dedoelgroep is
groter.Ook inhetbuitenlandzie jedezelfde6-1.

DestandinNederlandverandertnogevenniet,
deGayKrant isnet eenecht tijdschrift: hommeles in
deexploitering,maarna34 jaareendoorstart.
Mooie cover! Eenwoordspelingdienetkan: ‘Spelen
opglad ijs’. Sotsji, schaatsen,weet jewel. Beeld:de
vijf olympische ringenalshandboeien.Bij eensober
verhaalover roze senioren: ‘Freudheefthet veelover
penisnijd, ikbenmeervandevoorhuidnijd’. Essay
overdeZwarteMan: ‘Kijkenwittemensen inmid-
dels al voorbijhet zwartegeslachtsdeel?’ Antwoord:
nee.VoorhetbeelddeAntwerpenPride: samesex
ballroomdancing.
Iedere tijdschriftmakermoetzichanno2013af-

vragen: ismijnbladonderscheidend,qua inhoud,
quavorm?Doenwe ietswat jenietopeensitekunt
vindenenniet ineen landelijkeweekendkrant?Wik
enweegdoor!Wantondanksde tussenkopass-rim-
mers isdedoorstart tekeurig, tebraaf envooralniet
onderscheidendgenoeg.
De5-1blijftdreigen.

Rob van Vuure

Waarom zijn er meer homo-
bladen voor mannen dan

voor vrouwen?

Tijdschriftkenner Rob van Vuure
ontleedt de beste bladen

Bldndktr

6-1

B
ij directiesecretaresse
OlgaSekawael (58)werd
indecember2008
alzheimergeconsta-
teerd.HaarmanGeorge

Starke (53)gaatdoordeweeksop
bezoek indewoonzorgboerderij
inWoudenbergwaarSekawael
verblijft. Elkweekeindegaat ze
naarhuis.

George: ‘Olgawasmijnexternegeheu-
gen. Ik vroeghaar somsmedingen te
helpenherinnerenendatdeedzealtijd
nauwgezet. Vanaf 2006werdhaar ge-
heugen slechter. Ook namzeminder
vaak initiatief en kreeg ze haar werk
niet goed meer op orde. Als ik haar
’s avonds probeerde te helpen endin-
genuitlegde, begreep ik vaaknietwat
zijnietbegreep.Olga’sbedrijfsartshad
alvakermensenmetdementiemeege-
maakt,dusdieweesonsal ineenvroeg
stadiumopdiemogelijkheid.
Toenwe in 2008de diagnose te ho-

renkregen,wasdateenverwoestende
mededeling. Ik verwachtte dat de he-
mel zou instorten,maardatgebeurde
niet.Eigenlijkveranderdeerdieeerste
jaren maar weinig. Sinds 2010 gin-
gOlga sneller achteruit. Als ze bood-
schappen deed, vergat ze dat ze een
boodschappenbriefjebijzichhad.Zin-

nen vormenwerd ook steedsmoeilij-
ker.
Inmei2011heb ikeensabbaticalop-

genomen omdat ik dacht dat dat het
laatste jaar zou zijndatOlga en iknog
samen ergens van konden genieten.
We zijn een maand in een huisje in
Frankrijk geweest enhebben rondge-
toerdmet demotor. Olga genoot. Als
geenanderwaszijaltijdal–eniszijnog
steeds– instaatomtegenietenvanhet
hier ennu.Met haar ziekte kan ze ook
niet anders.
Olgaweet donders goeddat ze ziek

is, al weet zemisschiennietmeer dat
het alzheimer is. Soms vliegt het haar
aan,danraaktze inpaniekof iszeheel

verdrietig. Zewoont sinds juni 2012 in
Woudenberg,elkweekeindeiszethuis.
Dat kon eenpaarwekenniet, doordat
zehaarenkelhadgebrokenentijdelijk
in een rolstoel zat. Olgawas indie tijd
heel verdrietig en voormij voeldehet
ook niet goed. Toen heb ik thuis een
constructie bedacht met katrollen,
waarmee ik haar omhooghees, zodat
ze toch thuiskonzijn.
Volgend jaar opent in mijn woon-

plaatsLelystadeennieuwewoonzorg-
boerderij.Hetzoueenuitkomstzijnals
Olga daarnaartoe zou kunnen.Waar-
schijnlijk komt ze voor die tijd even
thuis wonen. Ik word binnenkort
werkloos, waardoor ik wat meer tijd
hebomvoorhaar te zorgen.
Natuurlijk isonzerelatieveranderd.

WezijngeenminnaarsmeerenOlgais
niet meer de sparringpartner die ze
was. Ik zorg voor haar, maar zij doet
ookietsvoormij:Olgazorgtvoormijn
rust.Alszebijmij is,hebikeenbriljant
excuusommealleenmethaarbezigte
houden en me nergens anders druk
omtemaken.Dankzij haar kan ikdan
ookgenietenvanhetmoment.’

George Starke schreef een boek
over de periode datOlga ziek
werd: ‘Ze zeggen dat het zo niet
langer gaat’ (Gigaboek, 2011).

George Starkemet zijn vrouwOlga Sekawael.

‘Olgaweet donders goed
dat ze ziek is, alweet ze
misschien nietmeer dat

het alzheimer is’

Diagnose
Van de ruim 250 duizendmensen die in Nederland dementie hebben, zijn er
12 duizend jonger dan 65. Bij hen duurt het vaak langer voor er een diagnose
wordt gesteld dan bij ouderen. Er wordt meestal eerst gedacht aan een burn-
out of een depressie. Na gemiddeld anderhalf jaar volgt pas de juiste
diagnose.

f Vervolg van pagina V5




