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Vídeobandover ouder worden zonder depressie

DE KUNSTVAN HET OUDERWORDEN
Utrecht, 25 september 2003.Het verliezen van een dierbare is het ergste wat iemand kan
overkomen. Maar ook het verliezen van je baan of problemen met je gezondheid. Naarmate mensen
ouder worden kriigen ze steedsmeer te maken met verlies en ingrijpende veranderingen. Niet
iedereen weet daar goed mee om te gaan: l5o/ovan de ouderen wordt er depressief van. Om dat te
voorkomen heeft het Haagsepsycho-medisch centrum Parnassia in samenwerking met het
Trimbos-instituut de videoban d De kunst van het ouder wordenlaten maken die woensdag I
oktober in première gaat.
Op woensdag1 oktober organiseerthet Trimbos-instituut in Utrecht het congresPublicMmtal Health
en depressiebijouderen.Aanleiding voor het congresis de groei van het aantalmensenmet depressieve
klachten: 15olovan de mensenvan 60 jaar en ouder heeft op enig moment last van een depressie.Deze
klachten hebbengrote invloed op de kwaliteit van leven en bekorten zelfsde levensduurvan ouderen.
(WHO) heeft preventievan depressietot prioriteit voor de
De Wereldgezondheidsorganisatie
komendejaren benoemd omdat er sprakeis van een groot, maar nog grotendeelsverborgen,
maatschappelijkgezondheidsprobleem.
Preventievan depressiegebeurtonder meer door de cursussendie de afgelopenjaren onder de noemer
In deput, uit deput, door het Trimbos-instituut in Nederland zijn gerrtroduceerd.Nieuw is de
videobandDe kunst van het ouderwordendie in opdracht van de afdeling preventievan psychomedischcentrum Parnassiain Den Haag is vervaardigd.De film is gemaaktvoor professionalsin de
geestelijkegezondheidszorg,de eerstelijn en het welzijnswerk.De film moet ouderenbewust maken
van de stappendie ze kunnen nemen om beter om te gaanmet moeilijke gebeurtenissenen om zichzelf
te beschermentegeneen depressie.
In de film worden drie ouderenvan in de zeventiggeportretteerddie alledrie te maken hebben
gekregenmet het verwerkenvan verlies.Nel (72) verloor haar man bij een tragischongeluk en heeft
steun gevondenbij haar kinderen en de wiendinnenclub om haar heen.Ook is zij actief in de
sportschoolen doet regelmatigwijwilligerswerk. Ad (79) kwam al op zijn 50"" in de WAO terecht,ging
op zijn 60"" scheidenen kreegtien jaar later ook nog eenste maken met blaaskanker.Gebeurtenissen
die hem somseen moeilijke periode hebbenbezorgdmaar waar hij steedsweer uit wist te komen door
zijn optimistischelevenshoudingen zljn bezigheden.
Elsbeth(75) was haar leven lang alleenstaanden werkte veertigjaar in de gezondheidszorg.Drie jaar
geledenkreegze een pacemakeren moest noodgedwongenverhuizen,weg uit haar vertrouwde buurtje.
Ze werd lusteloosen begon slechtte slapen.Onder meer via de cursusIn deput, uit deput leerdeze
om te gaanmet haar nieuwe situatie en is nu weer actief op verschillendefronten.
In de film vertellenzij over hun leven en vooral hoe zij zich staandeweten te houden. Hoe ze een
nieuwe persoonlijkebalanshebbenweten te vinden in wat ze willen en wat ze nogkunnen. De kurust
van het ouderwordenis een film over het koesterenvan mogelijkhedenen het aangrijpenvan de kansen
die het leven ook op oudere leertijd nog biedt.
De videobandDe kunst van het ouderwordenis met handleiding en 10 postersvoor 55 Euro te koop bij
het Trimbos-instituutvia 030-2971180.
Voor meer informatie of een recensie-exemplaar bel Henk Maurits of Harald Wychgel van het
Ïrimbos-instituut (030-2971100)of Marjan Wesselingvan Parnassia(070-3917940).
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Omvallendeboom bij Beeckestijn
door Anneke Wlisman
umurDErr-,,1nhet begin liep ik
ook te gvd'en terwijl ik nooit
vloek. Dan was het: Waaromjij?
Waarom moestons dit gebeuren?Maar op een gegevenmoment heb ik mezelftoegesproken dat het zo niet verder kon.
Dat zou mijn man Rientoch ook
' niet gewild hebben.lk zei'tegen
mezelf: Kom op, Nel. Je bent niet
zielig,je hebt zoveelmoois meegemaakt en je hebt nog zoveel
om van te genieten.Maar dat
moet ik dan wel tegen mezelf
zeggen."
Net als zovelen moet Nel van
Vuren (72) na een lang en gelukkig huwelijk zonder haar
partner verder. Die overleed
acht jaar geleden toen een vermolmde boom voor landgoed
Beeckestijn door een enorme
windvlaag werd opgetild en
neergekwakt. ,,Rien stond gebogen over zijn fiets om zijn regenjasje uit de tas te halen. Ik
heb het niet eens zien gebeuren, wel het gekraakgehoord. Ik
was doorgelopen om mijn fiets
tegen de muur te zetten. Toen
ik hem zag voelde ik meteen
dat lege gevoel en wist dat hij
dood was. Ik kan zo kwaad
worden als mensen zeggen dat
hij met onweer onder die boom
stond. Hij stond op het fietspad
en het is pas daama gaan donderen."
Het is een van de weinigekeren
dat ze fel wordt. Nel is een blijmoedig mens dat het leven lijkt
te nemen zoals het komt. Ze
laat zich in er in ieder geval niet
onder krijgen. Niet toen haar
man overleed en niet toen haar
2a-jange kleinzoon stierf aan
een hersentumor. ,,Die had hij
als l8.jarige al gehad. Maar het
kwam later weer terug. Hij heeft
toen gewaagd of hij de laatste
maanden van zijn leven bij mij
mocht zijn en hier mocht sterven. Ik had altijd al zo'n goede
band met hem." Dus werd er
een bed in de woonkameÍ gezet

Nel van Vuren: ,,Zorgvooral dat je het thuis naarje zin hebt. Nodig mensenuit, kook voor ze.Werk aan je tuin en
hebt schrijfdan eensbrief aanje overledenman." Foto:UnitedPhotosde Boer/MichelSchnater
en trokken tegen het einde ook
Sjoerds wiend en kat bij oma
Nel in. Sjoerds foto staat pal
naast die van Rien.
Nel heeft een gevuld leven.
Eens in de week geeft ze als wijwilligster gymles aan een damesgroep in buurthuis De
Dwarsligger. ,,Dat doe ik al
meer dan twintig jaar. We hebben heel wat vrouwen gehad
die ik wat moest steunen. Als u
ziet hoeveel wouwen er alleen

zijn op die gym. Die hebben
meestal hun man aan kanker of
een hartkwaal verloren. Dat is
ook erg, hoor, als je je man zo
moet zien lijden. En daama
komt bij hun de klap. Maar we
hebben ze er altijd weer bij weten te trekken. En toen was het
ineens mijn beurt. De dames
stonden drie weken na Riens
dood bij mrj op de stoep: Kom
nou toch, probeer het nou."
het. Net zoals
En Nel

ze Engelseles volgt en ook nog
eens in de week naar de sportschool gaat om zelf te sporten.
En ze collecteert voor de hartstichting. ,,De rest houd ik af."
Hoe ze de draad na haar mans
dood weeÍ heeft opgepakt?
,,Het is goed om eruit te gaan.
Maar het allerbelangrijkste is
dat je het thuis goed kunt vinden. Die raad wil ik iedereen
geven. Want waar je ook heen
gaat, je moet
weer alleen

terug
het g
maal
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[at je het thuis naarje zin hebt.Nodigmensenuit, kook voor ze.Werk aanje tuin en je hobby'sen alsje die niet
n je overledenman." Foto:UnitedPhotosde Boer/MichelSchnater
terug naar je huis. Daar moet je
het gezellig maken. Als je heleschool gaat om zelf te sporten. maal geen hobby's hebt, ga dan
En ze collecteert voor de hart- eens rustig aan tafel zitten en
stichting. ,,De rest houd ik af." schrijf een brief aan degene die
Hoe ze de draad na haar mans je zo mist en verscheur hem
dood weer heeft opgepakt? desnoods naderhand."
,,Het is goed om eruit te gaan. Nel maakt het huis gezellig en
Maar het allerbelangrijkste is geniet van haar kinderen, kleindat je het thuis goed kunt vin- kinderen en kennissen. ,,Ik
den. Die raad wil ik iedereen poetel veel in mijn tuintje, ik
geven. Want waar je ook heen naai graag kleren. Ik zeg tegen
gaat, je moet altijd weer alleen iedereen die alleen is: Vraag

look zíjn op die gym. Die hebben ze Engelseles volgt en ook nog
0ma meestal hun man aan kanker of eens in de week naar de spofi-
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een hartkwaal verloren. Dat is
ook erg, hoor, als je je man zo
moet zien lijden. En daarna
komt bij hun de klap. Maar we
hebben ze er alïtjd.weer bij weten te trekken. En toen was het
ineens mijn beurt. De dames
stonden drie weken na Riens
dood bij mij op de stoep: Kom
nou toch, probeer het nou."
En Nel probeerdehet. Net zoals

mensen op de koffie, nodig
mensen uit, kook voor ze. Jij
moet de eerstestap zefien want
zij weten niet hoe ze met je om
moeten gaan. Ze zijn bang dat
je gaathuilen of zo. Ik huil niet
waar anderen b4 zijn, mijn tranen liggen in mijn kussen,maar
ik praat wel vaak over mijn
man. Dan halen we leuke herinneringen op en lachen vaak
heel wat af. Als jij mensen
vraagt, vragen ze jou ook weer
terug. Ik heb een eetclubje met
een paÍu vrouwen. Om de beurt
koken we. Die ploeg die me gefilmd heeft voor een film over
ouder worden, is hier ook blijven eten. Ze bellen me nog
steedsregelmatig."

e paus?Hè bah. Die kan níet meen
lnor. Die ís op!'
'Geefmij moor
Sean Connery, de beauty onder de ouderemannen.'
'Nee,Barbra Streisand!Daar neem ik
nou m'n petje voor af.'
'ls die oud?'
'Wat dachtjij dan?'
'Ik neemAnnie MG Schmidt.'
'Ik Mary Dresselhuis... zo'n mooi mens.'
'Dejonge Bush mísschien?Zo oud als die man nu ís,
wordt ie nooit meer.'
We zitten in een zachtgeelzaaltje in Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek in Den Haag en we doen een
rondje 'leuke' ouderen. Oud is 65-plus, besluiten we.
Nelson Mandela gooit hoge ogen. PrinsesJuliana niet.
Vooral de dames van het Haagse gezelschapvinden het
een schandedat de moeder van de koningin nauwelijks
nog paleis Soestdijk uitkomt. 'Waarom zou je haar niet
meer aan publiek blootstellen nu ze dement is? Zelf
kunnen we toch ook op die manier oud worden? Moeten we dan maar weggestopt worden?' De heren denken daar anders over. 'Wie zó dement is, moet in zijn
o:rngevingbhjyen.' 'O nee, dat ben ik helemáál niet met
u eens! Mijn moeder was ook dement. Iedereen mocht
haar zien.' 'Juliana had een sterke wil', zegt plotseling
een man die het zou kunnen weten. Jaren geleden had
hij een hoge functie in het Haagsepolitieke bedrijf;
overigensook reden om niet onder eigen naam in Psy
te willen. 'PrinsesJuliana zelf zott nu niet meer gezien
willen worden', weet deze meneer Jansen (82).
Het onderwerp dementie ligt erg gevoelig. Het gezelschap is bang om zelf ook zo te moeten aftakelen. Even
niet op een naam kunnen komen, roept die angst onmiddellijk op. Íe kortetermijngeheugenholt achteruit',
zegt meneer Jansen, 'terwijl ik woeger een reuzengeheugen had.'Iedereen knikt. 'Gelukkig', zo stelt zijn
overbuurman Bert van Hoek (71) de anderen én zichzelf gerust, 'hebben we hier allemaal last van.'

Negen
holes
De acht Haagse ouderen zitten achter formicatafels, met
voor zich een kopje koffie en een plakje cake. Enthousiast en vol verwachting van wat komen gaat. Vooral
de vrouwen babbelen gezellig met elkaar over van alles
en nog wat. De heren zijn nog een beetje stil. Matthias
Wenzel en Patricia Haverkort, consulenten ouderenwerk
van WelzijnsorganisatieCentrum, hebben hen op verzoek van Psy opgetrommeld om samen de videofilm De
kunst van lrct ouder worden te bekiiken. Omdat deze net
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NR13* PSY

uit is en zij tot de doelgroep behoren: psychischgezonde ouderen die volop in het leven staan. Hoe beoordelen zij de film en het nut ervan voor een gesprek over
het voorkomen van depressies?
De meesten zijn wijwilliger bij het Haagse ouderenwerk.
Er is een bestuurslid van een platform van ouderen
waarmee het ouderenwerk samenwerkt en er zijn vrouwen die de 'telefooncirkel'bemannen. Dat is een club
die regelmatig ouderen belt om vereenzaming te voorkomen en om hulp in te kunnen schakelenals er iets
aan de hand is. De leeftijd van het gezelschapaan tafel
varieert van 63 tot 82 jaar.
Voordat de film start nog even een paar korte vral
Op welk moment vond men zichzelf eigenlijk oud'r
'Toenik no het bukken niet meer overeindkwam.'
'Het sluipt er ín.'
'Op de golfbaan, toen ik nog maar negenholeshaalde.'
'Toen ík nog jong was en met mijn oma met de bus ging,
vond ik de opstaphelemaalniet hoog, moar pas dacht ik:
hé hebbenwe tegenwoordig
eenhogereinstap?'
Volgens de jongste van het stel, Walter Karssen(63),
staan mensen tegenwoordig veel langer midden in het
leven. Iedereen is het met hem eens. 'Op je 65-ste achter de geraniums gaan zitten, komt nu niet meer voor',
zegt hij met grote stelligheid. Dat is níet waar, maar
niemand spreekt hem tegen. Eerder in het gesprekvertelden de vier vrouwen van de telefooncirkel immers
dat zij mensen proberen op te peppen die niets meer
willen. 'Ze komen de deur niet meer uit, zakken weg in
?'
somberheid.Wat moet je doen als ze geen hulp v
Walter Karssenschiet de vrouwen van de telefooncrrkel
te hulp: 'Verwijzen naar het spreekuurvan Parnassia
over depressiesdat op twee plaatsen wordt gehouden.
Twee keer per week zrt daar iemand aan wie je je probleem met deze mensen kunt voorleggen en die je kunt
vragen om professionelehuip voor hen.'

Zesmaanden
in eendiepdal
Oud zijn heeft ook leuke kanten, vertellen de Hagenezen,
maar ze doen dat pas als je daar expliciet naar vraagt:
'Niets moet, alles mag', is de meest gehoorde aardige
kant.
Wie oud wordt, ziet veel mensen wegvallen. Dat maakt
het leven er niet gemakkelijker op. Ouderenconsulent
Matthias Wenzel begint over verlies van geliefden, fami
lie, vrienden, als introductie op de film. Meteen klinkt
weer het gestommelvan herkenning. Asha Baldewsingh
(64) pakt het woord: 'Vier jaar geleden verloor ik mijn
jongste dochter. Dat was een gÍote schok. Als ouder ga
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risicofactotr zijndriebelangrijke
opleeftijd:
renvooreendepressie
hetverlies
vandepartner
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n eegemaakt,
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Zijlamaar
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alsstartpunt
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waaronder
deouderenbonnjr(ties
( . dethuiszorg,
hetwelzijnswerk
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enpreventiewerkers
voor
ouderen
deggzzijndoorhetTrimbos-insti- je ervarirqit datje eerder gaat danje kinderen. Ik raakte
geattendeerd
diep in de put, kreeg slaaptablettenvan mijn huisarts.
op
tuutviaeenmailing
Zes maanden heb ik in een diep dal gezeten. Ik had
defilm.
veel aan yoga. Wij Hindoestanen doen daar heel veel
mee. Yoga is goed, ook om depressiete voorkomen.'
'Ik ben
Ada van Gorkom (72) komt ook over de brug:
anderhalf jaar geleden m'n man verloren. Dat gaf een
ernstige dip, maar m'n omgeving heeft me gelukkig
goed opgevangen.Ik heb géén medicijnen geslikt.'
Ouderenconsulent Patricia Haverkort vindt dat zij daar
trots op moet zijn: Je hebt het helemaal zélf gedaan,
'samen met m'n omgeving,
Ada!' 'Nou ja,' dempt Ada,

'Dat lijkt me veel.'
'Nou ... 85 procent dus níet. Dat valt me mee.'
'We kunnen níet om lrct ouder worden heen.Je
energíebrokkelt af. Dat vindt iedereenzo moeilijk.'
'Veelmensenhebbenlast van de eenzaamheid.'
'Zoudende omstondíghedenzo bepalendzijn voor
Is het toch niet vooral een kwestie
een depressie?
van genen?'

hè. Zelf wilde ik echt m'n huisie niet meer uit.'

Het gesprekis allang op gang, ook zonder film. Toch
gaan we daar nu maar naar kijken. De videorecorder
staat al een uur kiaar op een hoge tafel, aandoenlijk met
een kleedje eroverheen gedrapeerd.De gordijnen gaan

Vijftien procent van de zestigplussersheeft op enig
moment last van een ernstige depressie,blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek. Wat vindt men van dit

dicht, het wordt muisstil. Aandachtig kijken en luisteren
de Haagseouderen naar Nel (72), Liesbeth (75) en Ad
(79), twee vrouwen en een man over hun dagelijks leven. Middenklassers,die het financieel redelijk goed
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Eenzaamheid
D ec o n s u l e n toeund e r e n w M
e rakt thiasWenzel
en Patricia
Haverkort
kijkenenthousiast
terug op het
gesprek
metdeachtHaagse
ouderen
overdepressie
endemogelijkheden
omdaarzelfietstegen
te doen.
Geen
overbodige
luxe,vinden
ze,wantze
z i e nv e e n
l r o b l e mo
em
n z i c hh e e n . tellen over het verlies van werk, dierbaren, partners,
D ee e n z a a m hoeni dd eor u d e r ei n
s
de buurt waaÍ ze woonden, hun gezondheid. Ze kijken
gr00t.
0mdietevoorkomen
schakelt kort terug op moeilijke tijden en vertellen over de ophetwelzijnswerk
in alsvrijouderen
lossingen die ze zelfhebben gezocht, ofvonden met
'Zosnijdthet
williger.Haverkort:
hulp van mensen uit hun omgeving of hulpverleners.
mesaantweekanten.
Mensen
ontleZe zijn er allemaal bovenop gekrabbeld en proberen er
n e ne ri e t sa a na l sz ew a tv o o re e n
het beste van te maken. Met en zonder tegenwind. Het
a n d ekru n n edno e nd,a ti s o o kg o e d zijn actieve ouderen, ze grijpen de kansen die het leven
voorhenzelf.
Maar
hetaantal
oudere hen nog biedt.
gestaag
neemt
helaas
llfiyilligers
et-isnietmeervanzelfsprekendNa 25 minuten gaat de televisie weer uit en de gordijgaatdoen.'
datje vrijwilligerswerk
nen open.
'En? Wat vond
Devideofilm
heeftveelwaarde,
vinu ervan?', opent Patricia het nagesprek.
'Heerlijk, zo'n positieve film', roept Ada van
denze.ledereen
herkent
wel
iets
er
Gorkom
in. Datis de kracht
vandezefilm.
meteen. Ze herkent veel: 'Dat het leven verder gaat, dat
'Hetzijn wel allemaal je móet kijken naar wat je nog wel kan. Je móet verder.
Haverkort:
hallelujaverhalen.
Maar
hetdoelvan
Voordat mijn man stierf, heb ik hem twintig jaar verdefilmis natuurlijk
ookhetvoorko- zorgd. Je valt dus van een heleboel zorg ineens terug
mendenressie.'
naar niks. In het begin was dat zwaar, daar moet je
preventie- doorheen. Ik ben gelukkig blijven zwemmen en heb
Hetis eenlaagdrempelig
middel
waarhetmaatschappelijk
werk
allerlei dingen opgepakt. Mijn man zou niet hebben
gewild dat ik achter de gordijnen was blijven zitten.'
waarschijnlijk
veelmeekan.'Maar
g
o
e
d
g
e
s
p
r
e
k
g
a
n
g
een
op
k r i j g e n De scènein de film waarin een vrouw vertelt over de
overpersoon'lijke
omstandighedendood van haar kleinzoon, die nu als engel op haar schoue ng e v o e l ein se e ng r o e pm, o ejte
d.er zit, heeft Asha Baldewsingh erg aangegrepen:'Mijn
welliggen.
Datvraagt
vaardigheden dochter zei voor haar overlijden ook iets dergelijks',
dienietiedereen
in huisheeft.'
zegt mevrouw Baldewsingh. 'Ze zei: "Kijk naar de hemel,
Erzalveelbekendheid
aandefilm
mam. Als je dan een ster ziet ...".'Ze herkent de noodgegeven
om hem
zaakvan zinvolle bezigheden: 'Ik lees voor op allerlei
pqqtenworden
{. :lijk goedte verspreiden,den- plekken, kerstverhalenbijvoorbeeld, in verzorgingshuikendeconsulenten.
Anders
valthij
zen. Als je je nuttig maakt voel je je zó gelukkig.'
w e gi n d ee n o r mheo e v e e l h m
e iadJoke Molenaaq de hele ochtend al rustig op de achtergrond in het Haagsegezelschap,is stil van de film. 'Het
teriaalter ondersteuning
vanwelzijnswerk
enhulpverlening.
was een hele warme frlm. Zo positief ...'
De heren beginnen ook te reageren:'Dit is een professionele film, zeg!', roept Bert van Hoek. 'Leuk om te
zien dat de man in de film nog een vriendin heeft gevonden waarmee hij van alles doet, en op vakantie kan.
Want dat doe je niet gauw alleen.' Meneer Jansen aan
de overkant van de tafel vertelt enthousiastdat hij ook
een nieuwe vriendin heeft gevonden. 'Ik ben nog lang
met haar op vakantie gegaan,maar nu heb ik daar de
energie niet meer voor.' 'Hoe oud was u toen u daarmee stopte?',wil Van Hoek weten. '8h... 75, geloof ik.'
'O, dan krijg ik dat dus over vier jaar. Lijkt me wel héél
vervelend, hoor.'
Meneer Jansen friemelt aan een zakdoekje.Hij identificeerde zich met de man in de film die zich erg heeft geschaamdvoor zijn afkeuring, de Wao, en de scheiding
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van zijn vrouw. 'Dat heb ik ook gehad', ontboezemt hij.
'Ik kwam in
een depressie.Een gespreksgroepvan
Parnassiaheeft me er gelukkig bovenop geholpen.'
De film maakt de tongen los en oogst erg veei lof. Is er
dan helemaal niets op aan te merken? Iedereen is toch
altijd oud geworden? Ook zonder preventiefilm. Zijn
wij niet bezig om de ouderdom te problematiseren?En
moet de ggz te hulp schieten nog voordat er een probleem is? Bovendien: deze generatieis toch niet gewend
met elkaar over gevoelenste praten? Ik kan aandikken
wat ik wil, de Haagseouderen zijn het niet met me eens.
Iedereen roept door elkaar heen:
'Zonderzo'n
film komen de ouderenniet bij elkaar In
dezegeïndivídualiseerde
samenlevingal helemaalniet
meer.'
'Vroegerwerd je mínder
oud. En alsje dat al werd, werd
gegeyen
veelminder aandacht
aenhetverloop daaryan.'
'Je
loste alles ín defamílíe op.'
'De gezinnenwaren veelgroter.Nu dat niet meer zo is,
hebbenwe gelukkig zo'nfiIm.'
'Dít is geenluxe of onzin. Er komt gewoonveel op ons af.'
'Waarom zouden wij niet proten op onze leeftijdT Wij
gaan óók met onze tijd mee!'
Het gezelschapis het erover eens wat de kunst is van
gezond ouder worden: leven in het hier en nu, positief
proberen terug te kijken op je leven en vooral: positief
denken. Dit is precies de boodschapvan de film. Koesteren wat je nog wél kunt, actief blijven of je nuttig
maken en onder de mensenblijven. 'Maar ja,' relativeert
Walter Karssenmeteen, 'dat kan niet iedereen. Ik ken
iemand die in drie jaar drie dierbaren is verloren. Zie
dan maar eens overeind te blijven.'
We kunnen nog uren doorpraten, lijkt het. Het gesprek
kwam opvallend gemakkelijk op gang, al laat natuurlijk niet iedereen meteen het achterstevan zijn tong
zien. Wie weet, ijlt de film in de hoofden van deze acht
mensen nog steedsna.
Het wordt tijd voor de lunch die de ouderenconsulenten
tot iedersverrassingvoorschotelen:verse boterhammen,
plakjes worst en kaas, soep, frisse komkommers en
tomaten. En een fruitje toe. Als iedereen daarna zijns
weegs gaat, straalt het enthousiasmeover deze ochtend
van de Hagenezenaf.
'Bedankt,hoor!'
'Erg goed!'
'En tóch gezellig!'*
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