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Soort boek / ziekte / stijl: 
Miriam Janssen beschrijft op beeldende,  liefdevolle wijze de laatste jaren van 
haar dan aan de ziekte van Altzheimer lijdende moeder Annie Penders. 
 
Over de schrijfster: 
Miriam Janssen is geboren in 1951 in Heerlen, thans woonachtig in Borne. Zij  
is psychologe (drs., Universiteit van Groningen), docent en schrijfster. Miriam 
begeleidt en coacht schrijvers in “De Talen Tuin”,  individueel dan wel in 
groepen in schrijfretraites, workshops, en schrijft over het schrijversvak.   
Voor nadere informatie over de schrijfster: www.witte-uitgeverij.nl en haar 
werk: www.detalentuin.nl 
          
Boekbespreking: 
In korte biografische schetsen (oa. pagina’s 18/19. 22/23, 25/26) tekent 
Miriam Janssen haar moeder Annie Penders (1925-2008). Zij volgde de 
“kweekschool”, de toenmalige opleiding tot onderwijzeres, was als zodanig tot 
aan haar huwelijk werkzaam. Annie Penders kreeg twee kinderen, Miriam en 
Koen, en werd op 27-jarige leeftijd weduwe. Ze hervatte het lesgeven, 
studeerde MO Nederlands, werd lerares. Zij ontwikkelde haar schrijftalent: 
gedichten en een zestal romans, uitgegeven in eigen beheer. Na het uit huis 
zijn van de kinderen avontuurlijk reislustig, organiseerde leesclubs, literaire 
bijeenkomsten. Haar dochter noemt haar moeder niet flauw, vol humor, 
eigenzinnig.  
 
De jaren vanaf 1999 worden door Miriam Janssen uitvoerig beeldend doch 
zeer liefdevol,  ook waar mogelijk humorvol (de titel van het verhaal is een van 
de vele rake uitspraken van haar dementerende moeder) beschreven. Het is 
een leven van een intellectuele, op vele terreinen zeer actieve, ondernemende, 
onafhankelijke soms eigenzinnige vrouw. Haar leven raakte, onder hevig 
verzet ( “waar bemoeien jullie je mee. Dat kan ik nog heel goed zelf”) 
geleidelijk ontluisterd. Annie Penders takelde af en werd tijd en plaats 
gedesoriënteerd, met steeds groter wordende lichamelijke en geestelijke 
beperkingen kampend en met meerdere ernstige ziekenhuisopnames  
(gebroken heupen, kwaadaardige gezwellen). Toch bleef zij vaak zeer schalks, 
hoewel ze volkomen van hulp afhankelijk was en daardoor soms opstandig. 
Een  deerniswek- kend, lief hoopje mens.   
 
Miriam Janssen doet dit vanuit verschillende optieken. 
-Vanuit de kind/moeder verhouding: het langzaam maar onvermijdelijk 
veranderen van kind in de “moeder van je moeder”, (op basis van 
aantekeningen in een chronologisch bijgehouden dagboek). 
-Vanuit de optiek van een dochter: wat is de invloed van de diep ingrijpende 
veranderingen bij de moeder op het leven van de dochter. 
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-Wat is die invloed op leven en houding van zoon, zuster, broers, vriendin, 
mantel-zorgers. 
-De taakopvatting van medici, verplegenden, verzorgenden en hun relatie tot 
de patiënt en zijn omgeving.  
De verschillende optieken hebben elk een eigen typografische uitbeelding.  
Het verhaal is gelardeerd met ontroerende gedichten geschreven door zowel 
moeder als dochter. 
 
Citaten: 
Pag.23. Na het logereen bij haar dochter: Helemaal klaar om naar huis te 
gaan. Een huis dat minder haar huis zal worden, nu  “vreemde mensen” zich 
gaan bemoeien met de zorg. De enige die dat niet beseft is mam zelf. 
Pag.26. Over alle hulp. “Goh, wat een hofhouding heb ik om me heen! Wat 
aardig van al die mensen. Wat jammer dat ik dat niet weet”. 
maar net zo goed:  “Wat doen al die mensen in mijn huis.” 
Pag.37. huisarts: Ik ga er op een dag langs, om van hem te horen dat mijn 
moeder prima in  orde is voor haar leeftijd. Hij doorziet haar ophouden van 
decorum niet, ze is voor hem een gemakkelijke patiënt. Ik moet gewoon 
zorgen dat hij mij doorverwijzingen geeft. Bij het indicatiebureau en in het 
ziekenhuis doorzien de ernst wel. 
Pag.61. Ze leest mij en Frank voor uit haar eigen gedichten (--)en kan niet 
verder van ontroering. “Dit is het mooiste wat ik ooit gelezen heb. Heb ik dat 
geschreven?” 
Pag.63. “Dus ben ik een vergeet-o-paat”. 
Ik zou zo graag nog dingen willen vragen aan mam, dingen die ik niet weet 
van vroeger (--) Ik moet me er bij neerleggen dat er geen bron meer is 
waaruit iets toegevoegd kan worden aan wat ik al weet. Ik ben haar bron. 
Pag.74. Tijdens een ziekenhuisopname stelt een jonge arts vragen. Mam kijkt 
mij hulpzoekend aan en ik zeg hem dat mijn moeder veel vergeet en dat ik 
misschien wat antwoorden weet. Maar dat mag niet, de arts moet met de 
patiënte zelf praten. 
(-) 
De verpleging klaagt dat ze niet begrijpen waarom deze patiënte naar deze 
afdeling is ‘ingestuurd’. Ik vraag of ze niet beter naar geriatrie zou kunnen 
en krijg de bitse reactie: “Uw moeder ligt nu op interne”. Later hoor ik dat in 
veel ziekenhuizen een soort concurrentiestrijd gaande is tussen geriatrie – 
een nieuwer specialisme – en de oudere afdelingen. 
(-) 
Na mijn vertrek uit huis was mijn moeder ergens opzij in mijn leven.(-) Nu is 
ze tachtig, woont tachtig kilometer bij mij vandaan  en intenser aanwezig 
dan ooit. 
 
Wat viel op / Beoordeling: 
Ik (recensent) heb twee maal in mijn leven het lijden aan de ziekte van 
Altzheimer intensief meegemaakt: van mijn schoonmoeder (1897 - 1976 - 
1982) en van mijn vrouw (1922 – 1999 – 2003). 
Mede op basis van deze ervaring meen ik gerechtigd te zijn te mogen stellen 
dat het verhaal van Miriam Janssen,  “Ik lijd aan ouderdommigheid” voor 
iedere betrokkene bij de ziekte van Altzheimer zo niet tot verplichte literatuur 
gerekend zou moeten worden, dan toch op de hoogste plaats op hun 
literatuurlijst dient te staan. 



 
Verwijzingen naar literatuur: 
Geen recensies van anderen kunnen vinden, alleen vermelding op lijsten met 
aanbevolen literatuur over de ziekte van Alzheimer.  
 


