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In het voorjaar van 2013 gaf Paula Irik aan collega geestelijk verzorgers een workshop 

over werken  met muziek. Zij vertelde over  de maandelijkse belevingsconcerten voor 

zwaar dementerende ouderen die zij verzorgde samen met de muziektherapeute. 

Sfeervolle bijeenkomsten. Ouderen werden tegen de avond, inmiddels in bed, naar de 

zaal gebracht voor muziek, zang, korte poëtische teksten. Aangeraakt worden en 

verbondenheid voelen zijn belangrijke doelen in deze bijeenkomsten, lichtte Irik toe. 

Ze vertelde bevlogen en vanuit het hart. Het is daarom ook dat ik mij de workshop zo 

goed herinner en dat ik aan die middag terug moest denken bij het lezen van haar boek 

Als het maar echt is. Over de zachte krachten van mensen met dementie. Een mooie en 

intrigerende titel, want wat is echt en wat is die zachte kracht van mensen met 

dementie?  

 

Irik heeft een lange staat van dienst als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en als 

schrijfster. Ze publiceerde over buurt- en arbeidspastoraat en in 2010 kwam zij met het 

praktische Sprekende handen. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met 

dementerende mensen. Geen praktische tips in haar nieuwste boek, wel een bijzondere 

rondgang door de wereld van het verpleeghuis, waarbij vooral de bewoners aan het 

woord zijn. Irik moet in haar werk de verhalen minutieus hebben opgeschreven. Al 

deze gesprekken en uitspraken rubriceerde zij naar thema, zodat je in veertien rijke 

hoofdstukken en een epiloog door het verpleeghuis wandelt met ‘muziek’, ‘taal’, 

‘alledaags verzet’ als stops op de routekaart. Je schuift aan bij een tafel, luistert en 

kijkt met Irik mee naar wat zich aandient. Een voorbeeld: ‘Mevrouw Bakema zit erg te 

hoesten. Een onophoudelijk rochelend kuchen. Ze heeft het benauwd, ze zit helemaal 

in elkaar. De arts komt binnen en probeert haar wat meer rechtop te laten zitten, maar 

dat lukt niet. Mevrouw Woudstra raakt de hand van mevrouw Bakema aan en kijkt 

haar vriendelijk aan. “Het is toch jammer, hè, dat ze zo krom zit, want ze heb zo’n 

knap koppie.”  

Mevrouw Bakema glimlacht en tilt haar hoofd een beetje op. 

“Och,” zegt mevrouw Woudstra, “Kijk nou toch, wat heb ze toch een lief snoetje.” 

Mevrouw Bakema vergeet te hoesten, recht haar rug en zit rechtop. Glimlachend kijkt 

ze de kring rond.’ (p. 225) 

 

Een mooi miniatuurtje en zo zijn er meer in het boek te vinden. Irik leert telkens weer 

van haar bewoners om met verwondering de wereld te blijven ervaren. Zelf schrijft ze 

daarover: ‘Het is mijn intuïtie, in het optrekken met de bewoners gegroeid, dat er in 

deze realiteit bij alle ellende een enorme rijkdom schuilgaat. Die heeft van doen met 



diepe wijsheid, ongeziene menselijkheid, taalkracht en vormen van mystiek besef.’ (p. 

15) De zachte kracht van dementerenden. 

Haar miniatuurtjes, gefragmenteerde gesprekken, vol verhaspelde uitdrukkingen, 

poëtische uitspraken, soms vervreemdend, dan weer filosofisch en humorvol, zet Irik 

af tegen het alledaags taalgeweld dat zij ervaart van managers en andere 

beleidsmakers. Daarmee wordt Als het maar echt is ook een politiek manifest, een 

aanklacht. Eigenlijk al vanaf de eerste bladzijden als ze schrijft dat het verpleeghuis 

‘een van de verdomhoekjes van onze maatschappij’(p. 14) is. Maar ook later geeft ze 

woorden aan haar ergernis en zorg: ‘Modieus managementjargon overstemt de “oude 

woordjes” (...), woorden die een mens vervreemden van wat het hart voelt.’ (p. 139) 

Leugentaal, noemt ze het. Onecht dus. Terwijl de echte woorden onder handbereik 

zijn. Als je er maar naar wilt luisteren. Iriks warme missiewerk is sympathiek en 

oprecht, ze verklaart zich solidair met de verzorgenden die hun stinkende best doen. 

Alleen ‘verpleeghuiszorg mag steeds minder kosten en wordt door steeds lager 

geschoolden uitgevoerd. (...) Ik heb het over het mensonterende verschil in salaris en 

opleiding. In de hiërarchie van de geneeskunde bungelt het verpleeghuis onderaan. 

Dementie is niet sexy en werken in het verpleeghuis iets voor losers.’ (p. 322)  

 

In haar dankwoord vertelt Irik over de worsteling met de structuur van haar boek. Ik 

kan mij bij haar zoeken wel iets voorstellen. Want met Als het maar echt is legt ze de 

lat hoog voor zichzelf. Door de overvloed aan gespreksmateriaal en de wens kritisch 

over de inrichting van de verpleegzorg in Nederland te spreken, heeft ze niet altijd 

overtuigend de thematische routekaart voor het boek weten vast te houden. Toch stoort 

dat niet altijd. De schoonheid en het belang van het boek liggen vooral in de vele 

ontmoetingen met dementerenden. Irik is daarin een voortreffelijk luisteraar en 

schrijfster.  

 

Een minpuntje is de weinig aantrekkelijke vormgeving. Die oogt amateuristisch en 

rommelig. Bij alle gesprekscitaten en situatieschetsen - en dat zijn er veel - wordt 

ingesprongen. De niet-ingesprongen tekstdelen zijn vetter afgedrukt. Door deze zeer 

onrustige bladspiegel kost het moeite je werkelijk in het verhaal te verliezen. Dat mag 

je een uitgever die, volgens de eigen website, aan de auteur voor begeleiding en ‘het 

marketen van het boek’, ook nog geld vraagt (en niet zo weinig ook) best aanrekenen. 
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