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Soort boek/ ziekte/ stijl: Miriam Janssen beschrijft de laatste tien levensjaren van 

haar moeder die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Alzheimer is een degeneratieve 

aandoening van de hersenen waarbij iemand in snel tempo dementeert. In deze 

meest voorkomende vorm van dementie wordt nieuwe informatie niet meer in het 

geheugen geprent. De zieke wordt tenslotte volledig afhankelijk voor de dagelijkse 

verzorging. Moeders briefjes met de aanwijzingen voor ‘het gat in het hoofd’ waren 

voor de schrijfster een inspiratiebron. Waarnemingen, replieken, gedichten, grappige 

en ‘eigene’ momenten bewaren haar aanwezigheid. Het boekje heeft diepgang en is in 

eerste instantie geschreven voor kleine kring. In de huidige vorm beoogt Miriam een 

grotere herkenbaarheid bij mantelverzorgers voor Alzheimer.  

Over de schrijfster: Miriam (1951) is onderwijspsychologe, schrijfdocent en net 

zoals haar moeder schrijfster. Af en toe leest ze voor uit haar boekje tijdens een 

Alzheimercafé. Miriam heeft een broer en woont in Borne. Ze heeft de website 

www.detalentuin.nl  

 

Korte beschrijving: De moeder van Miriam is actief met reizen, schrijven en 

maatschappelijke activiteiten. Ze is een levensgenieter, zo iemand die moet uitkijken 

dat ze niet teveel hooi op de vork neemt. Tot het bolwerk op twee eigenwijze benen 

die de wereld rondstruint ‘ontmantelt’. Ze raakt de weg kwijt in haar bekende 

omgeving. Ze schrikt ervan wanneer ze iets niet meer weet en is soms ziedend omdat 

thuiszorg doet alsof ze ‘kinds’ is. Ze verzamelt briefjes met vragen: wat is mijn adres, 

welke datum is het met elk woord onderstreept, alsof ze haar zelfstandigheid probeert 

vast te houden. Miriam is in het contact met moeder vaak moe en moedeloos en heeft 

soms het idee dat ze in plaats van al dat geregel beter een kopje thee had kunnen 

drinken en genieten van dat ene moment. Zolang moeder thuis woont doen Miriam 

en broer, vriendin, hulp veel extra’s tot er een teer taai figuurtje overblijft die niet 

meer alleen kan wonen. In de zorgvilla zijn het ‘vreemde mensen’ waarvoor moeder 

afwisselend wantrouwen en dankbaarheid koestert. In de momenten dat ze het gevoel 

heeft niks meer te betekenen voor anderen ervaart ze het leven als zinloos. Ze 

overlijdt aan 83 jaar.  

Wat viel op: De dochtergevoelens en haar observaties. De wanhoop en teleurstelling 

van beiden. Het proces andersom wat soms pijnlijk is: moeder wordt dochter. Het uit 

handen moeten geven van de intieme zorg en daardoor het verlies van nabijheid.  

Citaten: Pag.10: (mam) ‘Waarom weet ik dat dan niet?’ (ik) ‘Nou gewoon, omdat je 

een oud hoofd begint te krijgen. Vergeetachtig.’ ‘En waarom weet ik dàt dan niet?’ 

‘Omdat je vergeetachtig bent.’ Dit soort gesprekjes hebber er heel wat 

plaatsgevonden. Je kunt erom huilen. Je kunt erom lachen. Ook de titel van dit 
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boekje komt voor uit zo’n gesprek: ‘O, dus ik lijd aan ouderdommigheid?’ Half 

verdrietig, half schalks vanwege de woordgrap. Mijn moeder ten voeten uit. 

Pag. 19: “Jouw chaos verhevigt de mijne, die altijd in mij sluimert. Als ik lang in je 

huis ben, ga ik ook dwalen, oppakken, neerleggen, verplaatsen. Dat doe ik thuis ook 

wel, maar in jouw huis wordt het erger: het kwijt raken van ordening, de moeite die 

elke kleine handeling kost. Het is alsof ik zachtjes vooruit loop op de tijd dat ook mijn 

hersens in de war raken. Een kleine voorproef, oefenen voor later.” 

Pag. 63: Ik zou zo graag nog dingen willen vragen aan mam, dingen die ik  niet weet 

over vroeger. Maar alles over de tijd waar ik bij was, vraagt zij aan mij. Ze beseft niet 

hoe jong ik toen was en ze wil van mij weten: “Was ik eenzaam na papa’s dood?” 

“Waarom had ik toen niet zoveel diepgaande vriendschappen?” Ik moet me erbij 

neerleggen dat er geen bron meer is waaruit iets toegevoegd kan worden aan wat ik al 

weet. Ik ben haar bron. 

Pag. 75 “En nu is er die directe nabijheid. Ze flapt haar emoties eruit. Als je komt, 

barst haar gezicht open van blijdschap en omarmt ze je. Als je haar helpt, bedankt ze 

heel gemeend. Ze huilt zodra ze pijn heeft of in de war is. Ze kan agressief zijn 

tegenover medebewoners die haar lastig vallen. Het lijkt een van de weinige 

voordelen van deze ziekte: achter het gordijn van rationaliteit komt een puurder 

mens tevoorschijn. Iemand die ik al heel lang ken, iemand die mij heeft opgevoed, 

iemand die ik lief vind. Ja, ik help haar graag.” 
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