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Soort boek/stijl/ziekte: Biografisch boek over een dochter die de verzorging op 
zich neemt van haar moeder als deze wordt getroffen door de ziekte van Alzheimer. 
Het boek beschrijft de jaren durende strijd tegen de gevolgen van deze 
mensonterende ziekte. De mantelzorg laat diepe sporen na in het gezinsleven van de 
dochter. Het boek geeft niet alleen een scherp beeld van de ontluistering die deze 
ziekte bij de patiënt teweeg brengt maar biedt tevens een openhartige en soms 
onthutsende blik in het privéleven van de verzorgende. 
 
Over de schrijver: Peter van der Molen is de echtgenoot van de vrouw die de zorg 
op zich neemt van de moeder over wie het boek gaat. Hij was tot het moment waarop 
hij van de VUT-regeling gebruik maakte, regiojournalist van de Twentse krant 
Tubantia. Nadien is hij blijven schrijven en legde hij onder meer de historie van de 
regionale muziekschool en de provinciale molenstichting vast in boekvorm. Naast 
artikelen over molens, schrijft hij wandel- en fietsgidsen. 
 
Korte beschrijving: ‘Kroniek van een geleden leven’ is een biografisch boek dat 
gaat over de laatste levensperiode van Elizabeth Elsenaar–Meurs, bij wie na haar 
tachtigste jaar, vanaf ongeveer 1992 tot haar dood eind 1996, de ziekte van alzheimer 
toeslaat. In het boek heet zij ‘Ma’. Het is ook het verhaal van de dochter, die eveneens 
Elizabeth heet, die de zorg voor haar moeder tijdens de ziekte op zich neemt. 
Het verhaal is opgeschreven door Peter van der Molen, echtgenoot van de dochter, 
die het echter heeft geschreven, in de ik-vorm, vanuit de beleving van zijn vrouw. 
Bovendien heeft hij daarbij gebruikt gemaakt van authentieke fragmenten uit het 
dagboek dat zijn vrouw bijhield tijdens het ziekteproces van haar moeder. Dat maakt 
het zowel qua inhoud als vorm vooral het verhaal van de dochter. 
Het geeft een helder inzicht in de aanvankelijk nog redelijk hanteerbare, maar al 
gauw steeds ingrijpender verlopende symptomen van de slopende ziekte. Het geeft 
tevens een onthutsend beeld van de zware last die de ziekte met zich meebrengt voor 
de familie en directe omgeving. Ook is het boek niet spaarzaam met kritiek op de 
gebreken en fouten in de zorgverlening. 
Bijzonder is dat in het boek ook zijn opgenomen fragmenten uit de ‘liefdes’-brieven 
die de jonge Elisabeth (‘Betje’) en haar latere man, Evert, elkaar eind jaren twintig 
schreven. In die periode zijn zij, jonggeliefden, noodgedwongen een paar maanden 
van elkaar gescheiden en nemen zij hun toevlucht tot het bijna dagelijks schrijven van 
brieven aan elkaar. Die brieven komen aan het eind van het leven van Elisabeth weer 
boven water en geven een ontroerende kijk in het leven van de dan nog jonge, 
levenslustige en zelfbewuste Elisabeth. Een beeld dat tegelijk scherp contrasteert met 
de situatie van deze kwetsbare vrouw aan het eind van haar leven. 
 
Wat viel op: Door het opnemen van de brieven van de moeder uit de periode dat zij 
nog een jonge vrouw was, aangevuld met korte beschrijvingen van haar leven uit 
herinneringen van de dochter, wordt een vollediger beeld van deze vrouw gegeven 
dan wanneer het boek zich had beperkt tot louter een beschrijving van de periode dat 
zij getroffen is door de ziekte. 



Ook het opnemen van de dagboekfragmenten van de dochter, vanuit wiens 
perspectief het boek is geschreven, maakt het een persoonlijk, eerlijk en waarachtig 
verhaal. Het ontroert en is af en toe ook scherp van toon. De kritiek op het systeem 
van de zorgverlening en op het handelen van sommige zorgverleners, is soms niet 
mals: ‘Omdat Ma een actief mens is moet zij wat om handen hebben. Er wordt haar 
beloofd dat zij zo nu en dan mag helpen bij de afwas. Het is er nooit van gekomen.’ 
(pag. 53) Maar ook die kritiek is gebaseerd op eerlijke waarneming en persoonlijke 
ervaring, wat past in een ‘dagboek’ zoals de ondertitel luidt. 
 
Citaten: Pag. 21: ‘Buitenstaanders die haar slechts incidenteel en vaak slechts kort 
meemaken vinden dat het allemaal nog wel redelijk gaat. De werkelijkheid is zoveel 
anders. Nu moet ik weer op zoek naar een andere plaats voor het vuile wasgoed. Dat 
deed ik steeds in de wasmand maar zij haalt het er elke keer als ik weg ben weer uit, 
vouwt het op en legt het in de kast.’ 
Pag. 29: ‘Ik heb wel geleerd dat ik niet vooruit moet zeggen dat wij de volgende dag 
ergens naartoe gaan want dan wordt zij heel zenuwachtig en gaat van alles overhoop 
halen. Bijvoorbeeld: ‘Zondag Ma opgehaald. Wat er allemaal in haar tas zat! 
Sinaasappel, twee krentenbollen, boterham met kaas maar niet ingepakt, een half 
gekookt ei in een kopje, een kapje brood en een korstje kaas dat ze uit de 
pedaalemmer had gevist, vier chocolade bonbons, een schort, handschoenen, 
broodmes, dropjes, een half doosje leverpastei, een doosje yoghurt en een halve 
geschilde appel in een kopje.’ 
Pag. 51: ‘Wij weten dat wij een verloren gevecht leveren maar willen het nog niet 
toegeven. Steeds is er nog die hoop dat de achteruitgang zal stoppen, maar toch moet 
je ook in alle machteloosheid aanzien hoe de onttakeling van dag tot dag verder gaat, 
van een sterke vrouw een ontluisterend wrak maakt.’ 
Pag. 52: ‘Ma heeft een keer geruime tijd geroepen dat zij naar de wc moest maar 
niemand die haar kwam helpen. Zij kon het uiteindelijk niet meer ophouden en zat ’s 
avonds tot in haar taille onder de fecaliën.’ 
Pag. 76: ‘Ze is natuurlijk bovenal mijn moeder maar door die alles verdringende zorg 
voor haar is zij ook mijn kind geworden. Ik ga een moeder en een kind verliezen en 
dat is nog zo moeilijk te accepteren. Het is zo belastend dat mijn nachtrust er onder te 
lijden heeft.’ 
Pag. 78: ‘Plotseling spert zij haar ogen wagenwijd open, groot en bruin. Er druipt 
water uit haar mond en over haar wang kruipt langzaam een traan. Ik dep haar 
wang droog en denk: Och lieve moeder, geef de strijd toch op. Het is goed geweest.’ 


