Wat gaat er echt om in li,et.hoofd van
dernenterenden? Waarom tikt de ene
voortdurend met-zijn hand op z'n knie.
waarom blaft een ander iedereen af en
waarom dwaalt nog een ander ·s n· achts
do�r de gang? Sarah Blqm kroop in hun
�wd, door met hen te praten, naast hen te
21tten. mee te roepén en mee te dwalen "Ik
ga er ver in, maar zo weet je •tenminste wat
ze met hun gedrag Bedoelen en hoe je ermee
moet omgaan." Vier verhalen Ûit het rusthuis.

Zo kruip je in hun hoofd

Tekst: Lott,,,Dclirou�/Rl•/i�'Frodo Dcilttka

Wat als een koppel

altijd 's�ks wil?'

'!Dagmnrouw, c/agtJ:ifflNr.•Gem·rapo�Jkzie.l,aar
handn, w:rdu,(Jn.en Ïn zijn gulp. Ze trekt zijn broek naar
lmwl,m"' luuzll ooi trot, hdár trof«.,,,;, Als «n kind In
tc-n nu,qnqin)u.l l..i}kt a hem �t ,;ràte o,im aan. Ik ocr.mel
m(ln pa., m loop ricllllng de hulsJiam,er, Dit aa.at echt tê ver.
Ik h,b'h� op tk "!'lddl�g
d•/md. Htz4 Ik)'•
ol ome/d dat ze s,utellrl In' de tuin lagen, in /run bi<>o(j,? Ik
ben u tKKlrltanûr aandat� naar ttn anckra q[dding
OaoLZe nnnen d4 medlcalie nîef>{n, � fflOt onllastittg.
Kdkannktge�IDOTtkn, wantdanwil=ijiueCTJMe.Ze
krmflffl uit �d óall,m m de heuP. brekffl. Èn tk maalt(fdm
slacut .u ook al� want u willen niet t:an � kan1H'o,f,
... u;,--,
Llt'Ji .... ,

�Ids,,.,.,.

Sanl.h Blom: "Dat was
een moeilijke. Halen we
deze twee me1UCiitût
cllcaar? Maar dw,hullcb
zo cl/cc nach, Of loten wc
h•t toe? Wo hebben
�v�legd met de famill�,
de-ethische com.ml.uic,
psychologen. Maar wie•.
zijn wij om twee met15CD
tegen to houden öm to go
alctcn? En 2C fenotcn. Wc
hebben een wlmat naa.rt
bun bed gclcgd omdat zo
iets toch wel rlafco'e in
houd, Do vrouw )Jol ook
niet toe dat luw-gcl.icfdo
door con ZUJ'tcr wud vor•
zorgd. Zo kon die riruntlo
niet dulden: in Ju,u oa-on
�tri ha.ar vrlond mot

Wat als een vrouw altijd
haar pop troo.st?
MCVl"01W:I' begint te CD'M!'goL Zt: IOVgt m � m
door hrt ritme� het� soorctt u lcmfF4Gffl
ruarigff. � drukt hct.popj, •tc:1# u,iffl�lt t1AJ1.
Dongc,ft���o..,.A<tMk lü/Jc. H<tpop
per.gcich(fe ICOT"d: not1:an haar tTa:Mn. '"Me1ma i.t
�- alliJ<L_ hiff-_ �-•.lkkri;g..,. brok'hl mv,<
k,,r ,n 1nm ,;p.,. d, rninfr.'
... l,ljolk'Jl,_T

�����..:- �:�c.:=�-

SanhBlom: '"Ik pop
z.ock DAU bèt wuram
van ieJDIIJ>là Cl>dnî,
Mo'm,uw Brink .ÜOI'
\W op de bank in-dil
woonkt.UDér.. tnf vënu.!en V1ll1 baari:,,,clblcclc

w,ln,nw-, MIIAlldenlongbodicook.lnhm>r
woonlwncr noo,t:ójn
bed 11ewukt. OP de
bank. Dus wou m ook
nu op do b3nk. ln de
livin.;nnhet'Q;"OQU•
nittccntrum alap<n.
i..nniÎIII\ "" wu ontdcl<t
liaddeO:Uoinn_""' wu
toa.•
-z. \\UU,ook '�ld

IO\>t!!crimd'al!(Pèn:Do.t

had noceenandcni oor-z:::a.lk.. lliJmense:n tntt
dnncntlo 'denk Jo nàk
UD ll'!b•uiianpn>bleiucn. .. wrgoron. MAu
zo wrcewn oök. báo bun
olacn llcb,..ni'<OOlt. Zo

�Ücrlff\,prlklt,r!Ï
nn. Dlom>uwrocht
budo prlkkcls. :odllzit
bur lichruun """'r kan
\"'Oeltn. Op dlo momcn\Qn Uttg mtivtouw een.
1cu,$.nenl!'tnnrr«Dllrd deken. ZodAt ur
·me« Input '<OOide.
'Du.rom alaan mclioen.
1 iulook-lÎ"Aid' "'llûn,
r:t:i!_t-lle�:
Omiic'l,�Ït,,""'1,i\.."

Wat·als een·vrouw
alles wU betalen?
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