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Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Covertekst: ‘Al zoveel is er geschreven over moeders en toch kan zij het niet laten. 'Het 

blijft toch je moeder' is geboren uit onvrede en ziet het licht nu Petra alle reacties heeft 

uitgewerkt, die kwamen op de oproep die zij deed in een artikel in de krant.’ 

Zij vroeg dochters om hun (slechte) relatie met hun moeder te beschrijven en met haar 

te delen. Het aantal reacties was hartverwarmend, de inhoud vaak hartverscheurend. De 

dochters schreven over afgunst, emotionele schade, manipulatie, incest en angst. Eén 

dochter was zelfs te vondeling gelegd. Wat bezielt veel moeders toch om hun dochters zo 

te behandelen. Is het jaloezie, onvrede, een gebrek aan (moeder)gevoelens of 

moederliefde, waar zij zelf zo naar verlangden. “Helemaal begrijpen doe ik het nog 

steeds niet, maar wat ik wel weet is dat de dochters die mij geschreven hebben, maar ook 

de dochters die niet geschreven hebben, willen lezen dat ze niet alleen staan” verklaart 

Petra.  

In haar eigen verhaal spelen verdriet, spanning, maar ook schuldgevoel een grote rol. 

Petra hoopt dat ook moeders dit boek lezen en zich afvragen hoe zij dit hebben kunnen 

laten gebeuren. Volgens Lilian, één van de dochters, is er hoop en kans op vergeven.’ 

 

Over de schrijfster: 

Petra Maurer is schrijfster en journalist. 

Recensies/Extra: 
Bol.com Lennie Haarsma: ‘(…) Ze beschrijft haar als een afstandelijke vrouw die weinig 
interesse toont, een slechte relatie met haar man heeft, de partner van Petra afkeurt en 
koeltjes reageert op haar beide zwangerschappen. De relatie met haar moeder loopt als 
een rode draad door haar leven. (…). Er kwamen veel reacties met schrijnende verhalen 
van andere vrouwen over hun relatie met hun moeder. Onder andere over misbruik van 
een vrouw door de vriend van haar moeder, over een vrouw die door haar moeder met 
haar twee broertjes te vondeling werd gelegd en vooral over dochters die nooit echte 
liefde van hun moeder hebben gekregen. Petra vraagt zich af of het jaloezie, onvrede, een 
gebrek aan (moeder) gevoelens of moederliefde is, waar de moeders zelf zo naar 
verlangden. Ook na het lezen van al deze verhalen begrijpt Petra het nog steeds niet. Wel 
weet ze dat de dochters die haar hebben geschreven, niet alleen staan.’ 
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