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NOOIT WEGGEWEEST
FOTO’S EN TEKST LEO DE BOCK

Ze komen het atelier binnen, een plek waar ze thuis zijn. Ze
zeggen niets. Magda als eerste, achterdochtig. Als ze weg is, is het
aan Christophe, woordeloos vrolijk. Hij heeft er zin in, dat zie ik zo.
Magda (67) en Christophe (64) hebben al jaren jongdementie, een
dementievorm die zich op jongere leeftijd manifesteert.
Zij was kleuterleidster. Haar ogen komen nog tot leven als er
kinderen in de buurt zijn. Zonder zijn ze zoekend. Hij was een
succesvol bankdirecteur en is nog altijd die charmante man.
De bankdirecteur en de kleuterleidster zijn er nog, maar kleintjes

en in hoekjes. Ze zeggen al lang niet meer wat ze vroeger zo vaak
zeiden, uitriepen: dat het een ‘KLOTEZIEKTE’ is. Veel van wie ze
waren, is weg om nooit terug te keren. Voor hun partner zijn ze
iemand anders geworden. Hun liefde voor de gehavende metgezel,
nochtans erg beproefd en met pijn vermengd, is gebleven.
Christophe en Magda gaan spontaan op de kruk in het midden
van het atelier zitten. Ik voel dat een praatje maken niet hoeft. Ze
vertrekken zonder overgang naar hun andere wereld. Ze vergeten
mij, het decor, de flitsen, en vertoeven in hun hoofd, waar ik niet
binnen kan. Ze beleven zichtbaar dingen die ik niet kan zien,

voelen of horen. Dan komen ze zonder overgang terug. Eens terug
zijn ze nooit weggeweest.
In Vlaanderen hebben 5.500 mensen jongdementie en hun aantal neemt
toe. Deze foto’s behoren tot een grotere reeks, die tot stand kwam met
medewerking van Het Ventiel in Harelbeke en het Vlaams Expertise
centrum Dementie. Op 27, 28 en 29 september voeren mensen met
jongdementie, onder wie Christophe, in de schouwburg in Kortrijk het
theaterstuk ‘De Loteling’ op. Meer op www.hetbataljong.be
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