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Soort boek/ziekte/stijl:  
In dit boek van 253 bladzijden vertelt de schrijfster over het dagelijks leven met haar 
bejaarde ouders. Zij is met haar gezin bij hen ingetrokken, in de verwachting dat zij 
hen wat zou kunnen steunen en de ouders af en toe op haar dochter zouden passen. 
Al snel wordt de zorgbehoefte van haar ouders te groot en wordt het leven onder 
hetzelfde dak een te zware last.  De schrijfster richt zich expliciet tot politici die 
vinden dat de zorg voor ouderen meer een zaak van familie en minder een zaak van 
de overheid moet worden. Ze wil bovendien de communicatie tussen ouderen en 
jongeren binnen families bevorderen. 
 
Over de schrijfster:  
Martina Rosenberg (1961) is schrijver en journalist. Ze was jarenlang medewerker 
public relations bij het Rode Kruis in beieren, Duitsland.  
 
Korte beschrijving:.   
Na een periode in Griekenland, trekt de schrijfster in 2003 samen met haar man en 
dochter bij haar ouders in Duitsland in. Zo hoopt ze haar bejaarde ouders te kunnen 
steunen. Maar als haar moeder begint te dementeren en haar vader een 
hersenbloeding krijgt, wordt de zorg voor haar ouders een steeds zwaardere opgave; 
ook al is er hulp van andere familieleden en professionals. Dat leidt bij de schrijfster 
beurtelings tot irritatie en schuldgevoel. En daarnaast is er de dagelijkse confrontatie 
met de uitzichtloosheid van de situatie van haar ouders. Een opname van moeder in 
een verzorgingshuis in 2007 lijkt aanvankelijk uitkomst te bieden, maar wordt 
beeindigd als blijkt dat moeder uitdrogingsverschijnselen vertoont: “Het is 
overduidelijk dat er niet goed voor haar is gezorgd”. Na enkele dagen in het 
ziekenhuis komt moeder weer thuis.   
Uiteindelijk wordt de zware belasting die de zorg voor haar ouders met zich mee 
brengt teveel voor de schrijfster. Zij besluit zij met haar gezin te verhuizen, dat geeft 
tenminste nog enige verlichting van de druk die ze ervaart. Als moeder in 2010 
overlijdt komt daarmee een einde anwat de schrijfster als ‘zinloze, gruwelijke jaren’ 
heeft ervaren. 
 
Wat viel op:   
Het boek speelt in Duitsland, en sluit niet overal aan bij de Nederlandse situatie: zo 
zijn de Duitse  euthenasie wetgeving, de werkwijze van de zorgverzekeringen en de 
regelingen voor de zorg aan ouderen niet identiek aan de Nederlandse. 
  
Citaten:  
Blz. 38: “Wat is mijn moeder de laatste tijd veranderd. Ze komt egoïstisch en 
geprikkeld over en weet alles beter. Dat zijn heel nieuwe trekjes. Ook haar 
persoonlijkheid verandert. Haar hele leven heeft ze opgeofferd voor haar echtgenoot, 
en opeens gedraagt ze zich egoïstisch en houdt ze steeds minder rekening met hem. Ik 
heb gemerkt dat vader daar niet goed tegen kan. Hij trekt zich meer en meer terug en 
is soms de hele avond beledigd. Hij zit dan naast haar in zijn leunstoel en staart naar 
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de grond. Mijn moeder kijkt TV en heeft geen oog voor hem. Ik heb de indruk dat ze 
de hele avond niet met elkaar praten.” 
 
Blz. 62: “Nu word ik bang. Al zo ongeveer op hun trouwdag hebben onze ouders 
elkaar beloofd dat ze geen van beiden ooit naar een tehuis hoeven. Maar mijn vader is 
helemaal niet in staat om voor haar te zorgen. ” 
 
Blz. 78 : “Mijn gevoelens tegenover mijn ouders veranderen. Als mijn moeder voor 
het eerst vraagt: ‘Wanneer mag ik eindelijk doodgaan? Waarom moet ik nog leven?’ 
reageer ik geschokt. ‘Maar mamma, zo gemakkelijk ga je niet dood. Het gaat toch nog 
best goed met je’, zeg ik. Maar intussen kan mijn moeder nergens anders meer over 
praten. In onze gesprekken probeer ik de zorgen en noden van mijn ouders wat te 
verlichten, maar ik merk dat ik steeds minder reageer op wat ze zeggen. 
Sluipenderwijs maakt zich een verschrikkelijke onverschilligheid van me meester.” 
 
Blz. 115: “De verschillende stresssituaties bij mijn ouders hebben een steeds 
negatievere invloed op ons huwelijk.Ik ben veel te vaak boos, over elke kleinigheid 
wind ik me op. En alsof de situatie thuis al niet erg genoeg is, is er ook nog de 
papieren rompslomp. Om de andere dag komt er wel een schrijven dat ik moet 
beantwoorden. Er moet een nieuwe indicatie worden aangevraagd, de 
doktersrekeningen moeten naar de verschillende verzekeraars worden gestuurd - en 
niet te vergeten alle correspondentie met de verzekeringen en de banken. Stukje  bij 
beetje neem ik de volledige organisatie van  het leven van mijn ouders op me.” 
 
Recensies/Extra:  
Een interview (in de Duitse taal) met de schrijfster is te vinden op 
http://www.youtube.com/watch?v=q7jOIDEOyjM. Naar aanleiding van dit boek is er 
in de Tros Nieuwsshow op Radio 1 een discussie geweest, die is te vinden op 
http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow/nieuwsshow-
uitzendingen/item/?tx_trosradio[itemid]=108703?cHash=3ae54ab578f350f5c964f1
a82182d6f6  
Rosenberg’s boek inspireerde ook een artikel in de Volkskrant, met de kop: “Welk 
kind wil zijn ouders onder de douche zetten? Kinderen moeten de zorg van hun 
ouders op zich nemen, vindt Rutte II. In Duitsland gebeurt dat al.”, zie 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3390334/2013
/02/08/Welk-kind-wil-zijn-ouders-onder-de-douche-zetten.dhtml 

http://www.youtube.com/watch?v=q7jOIDEOyjM
http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow/nieuwsshow-uitzendingen/item/?tx_trosradio%5bitemid%5d=108703?cHash=3ae54ab578f350f5c964f1a82182d6f6
http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow/nieuwsshow-uitzendingen/item/?tx_trosradio%5bitemid%5d=108703?cHash=3ae54ab578f350f5c964f1a82182d6f6
http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow/nieuwsshow-uitzendingen/item/?tx_trosradio%5bitemid%5d=108703?cHash=3ae54ab578f350f5c964f1a82182d6f6
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3390334/2013/02/08/Welk-kind-wil-zijn-ouders-onder-de-douche-zetten.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3390334/2013/02/08/Welk-kind-wil-zijn-ouders-onder-de-douche-zetten.dhtml

