
Karin Bruers: ‘Het zal je moeder maar wezen’ Uitgeverij Lebowski 2020 ISBN: 
9789048826865(Dementie/ Persoonlijke relaties/ Familieverhoudingen/ Humor/ 
PO/AG) https://lebowskipublishers.nl/boek/Het-zal-je-moeder-maar-wezen-
T11781.html  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Faction, boek gebaseerd op eigen ervaringen. Flaptekst: ‘De onderlinge verhoudingen 
binnen Karins familie komen op scherp te staan wanneer moeder naar een 
verzorgingshuis moet. Ze is vierentachtig en dementerend. Een deel van haar 
kinderen overdrijft echter haar ziektebeeld waardoor ze plots op een gesloten afdeling 
tussen luiers dragende en zwaar verwarde ouderen terechtkomt. Als Karin haar daar 
helemaal in paniek aantreft, besluit ze moeder, samen met een van haar zussen, te 
ontvoeren en in haar eigen huis onder te brengen. De rest van de familie is woest. Het 
is het begin van een ruzie met het lot van moeder als inzet. Maar plots je moeder 
vierentwintig uur per dag om je heen hebben, blijkt echter ook niet gemakkelijk. 
Zeker niet als ze denkt dat haar dochter Karin een tante is, en haar zoon een zus. 
Het zal je moeder maar wezen is een tragikomische, maar ook ontroerende roman 
over een gezin dat uit elkaar valt, over de verwoestende kracht van dementie en over 
de wijze waarop we omgaan met ouderen.’ 
 
Over de schrijfster:  
Karin Bruers is schrijfster en cabaretière. Ze tourde inmiddels met vijf 
solovoorstellingen door het land, is lid van de Comedytrain en bedenker van de 
Socialsofa en Socialsalon. In 2013 debuteerde ze met de verhalenbundel Brigadier 
oversteekmoeder. 
Zie ook: https://www.karinbruers.nl/Home/  
 
Wat viel op:  
-De kritiek die Karin Bruers heeft op de organisatie van de zorg en de zorg zelf: om in 
aanmerking te komen voor een plaats in het verpleeghuis werden problemen die 
moeder had aangedikt door familieleden. Moeder krijgt daardoor een plek waar zij 
niet past, op een gesloten afdeling. De commentaren zijn regelmatig herkenbaar.  
-De schrijfster kan niet aanzien dat haar moeder opgeborgen wordt, neemt haar 
moeder in haar eigen huis, iets waar diverse familieleden het niet mee eens zijn.  
De zorg levert ze graag omdat ze van haar moeder houdt, maar is soms ook moeilijk, 
zwaar. Het gaat zeker niet altijd van een leien dakje, Bruers benoemt de dilemma’s 
waar ze tegenaan loopt.  
-Na verloop van tijd kan haar moeder terecht in een Herbergier huis ( 
https://www.herbergier.nl ) waar ze zal sterven omringd door eigen spulletjes in een 
ruim vertrek. Maar de familiebreuk blijft aanwezig, wordt niet opgelost. 
-Bruers heeft een grote fantasie en is goed in het verwoorden van situaties met 
fantasie en krachttermen.  
 
Citaten: 
Pag.10: ‘Hoe triest voor mijn moeder dat op haar begrafenis niet ik, maar die trol met 
haar klotsende vetheupen het podium had genomen met een één of ander zeikgedicht 
dat ze van internet geplukt had.’ 
  
Pag.17: ‘We zouden een tehuis moeten zoeken waar er op haar gelet zou worden en 
waar ze actief bij haar verzorging betrokken werd. Een dagtaak erbij met eventueel 
een kindercrèche of een hondenkennel. Een inpakbedrijf van kerstkransjes, weet ik 
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veel.’ 
 
Pag.23: ‘Daar zat mama in haar eentje in elkaar gedoken op de rand van een 
ziekenhuisbed aan een papieren zakdoekje te frommelen. Een steek in mijn hart. God 
weet hoelang ze daar al zo zat….’ 
 
Pag.69-70: ‘Mijn moeder leek Louis uit te leggen hoe je de foxtrot moest dansen en 
deed het hem voor…. Elke keer gierde ze het uit als Louis in plaats van naar voren, 
naar achteren stapte en maar sorry bleef zeggen.’ 
 
Pag.123: ‘Zelfs Ronald, wiens humeur normaal gesproken zo gelijkmatig was als een 
pas geschoren golfveld, begon af en toe chagrijnig te worden  en me te verwijten dat 
ik te weinig aandacht voor hem had.’ 
 
Pag.172-173: ‘Ik zou mijn eigen ‘Dementie Welkomstdoos’ maken, had ik me 
voorgenomen. … In de Dementie Welkomstdoos sopte ik ook mijn mooiste boeken, 
muziek, films en documentaires.’  
 
Recensies/Extra: 
https://www.karinbruers.nl/Boeken 
Naast het boek, is er ook een luisterboek van 'Het zal je moeder maar wezen" 
gemaakt. (ingesproken door Karin Bruers)  
https://www.youtube.com/watch?v=WwNzUiXdjMI  
https://www.omroeptilburg.nl/cultuur/karin-bruers-het-zal-je-moeder-maar-
wezen/  
‘… “Het is een aanklacht naar de maatschappij”, vertelt Karin. “Hoe kunnen we onze 
zorg zo uitbesteden dat hele gezinnen uit elkaar vallen?” vraagt zij zich af. In het boek 
is te lezen hoe broers en zussen steeds verder tegenover elkaar komen te staan omdat 
zij het niet eens worden over de beste zorg voor hun moeder. De schrijfster baseerde 
het boek op haar eigen ervaringen, toch noemt ze het geen autobiografisch verhaal. 
“Mijn familiegeschiedenis speelt zeker een rol, maar ook gebeurtenissen uit het leven 
van vrienden heb ik erin verwerkt.”… 
 
https://www.chicklit.nl/boekrecensies/170235/zal-je-moeder-maar-wezen-
%C2%A0karin-bruers  
https://www.hebban.nl/recensie/linda-de-jong-over-het-zal-je-moeder-maar-wezen  
https://trotsemoeders.nl/2020/05/19/het-zal-je-moeder-maar-wezen-karin-bruers/  
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