
Marcel van Roosmalen: ‘Mijn legendarische moeder overleeft alles’ Corona, 
dementie, eenzame opsluiting en andere ellende. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam 
2021. ISBN 9789029092418 (Dementie/ Verpleeghuizen/ Coping/ 
hulpverlenersrelatie/ Corona/ Eenzaamheid/PO) Zie ook: 
https://www.meulenhoff.nl/  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst: ‘Wanneer de moeder van Marcel van Roosmalen na een val niet terug kan 
keren naar het ouderlijk huis, en onderdak vindt in een verpleegtehuis in Velp, lijkt 
een rustige periode voor haar en haar kinderen aan te breken. Totdat in maart 2020 
de coronapandemie om zich heen grijpt. Het verpleegtehuis wordt ontruimd vanwege 
de vele positief geteste bewoners en moeder Van Roosmalen wordt getransporteerd 
naar de bossen bij Groesbeek. Het gevolg is dat ze niet meer weet waar ze is en wie ze 
is. Ze mag ook geen bezoek ontvangen, er is alleen nog ruimte voor een 
‘zwaaimoment’ met familieleden. Al heeft ze geen idee meer wie er staan te zwaaien. 
En dat is nog maar het begin. 

In Mijn legendarische moeder overleeft alles beschrijft Marcel van Roosmalen hoe 
zijn moeder tegen elke verwachting in de coronatijd doorstaat. Rauw, onthutsend, 
eerlijk en geestig.’ 
 
Over de schrijver:  
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_van_Roosmalen 
Meulenhoff.nl: ‘Marcel van Roosmalen (Arnhem, 1968) is journalist, schrijver en 
mediapersoonlijkheid. Hij schreef verschillende reportagebundels, en Mijn 
legendarische moeder overleeft alles (2021), waarin hij beschrijft hoe zijn moeder 
tegen alle verwachtingen in de coronatijd overleeft.’  
Marcel van Roosmalen woont samen met zijn gezin in Wormer. 

Wat viel op:  
- De impact van Corona op het leven in verzorgingstehuizen, en hoe dat familie van 
personen die er toen leefden extra verdrietig maakten. 
- Hoe eenzaam Marcel van Roosmalens’s moeder was gedurende de eerste 
Coronagolf. Ze leefde, dementerend en geïsoleerd op woonlocatie Mookerhof. Door 
verhuizingen had ze geen TV en telefoon, moest ze op haar kamer blijven.  
- Dat Marcel van Roosmalen ook zijn eigen beperkingen ten aanzien van zorgen voor 
zijn moeder beschrijft. 
 
Citaten:  
Pag.7-8: ‘Er is altijd een kantelpunt, een moment waarvan je pas achteraf beseft: toen 
lachten we er voor het laatst om. Bij ons was dat Kerstmis 2018, daar kondigde de 
ramp die haar zou treffen zich aan. Er was voor het eerst niet gekookt, en we gingen 
ook niet uit eten. We haalden loempia’s. 
Daarna volgden dementie, een val van de trap, gedwongen verhuizingen, corona, nog 
een keer corona en een vooral liggend bestaan in Mook, zestig kilometer van alle 
mooie herinneringen vandaan. Kerstmis 2018 was de laatste normale Kerstmis, een  
herhaling van alle door mij zo vervloekte ‘verplichte familiebijeenkomsten’ die ik 
graag nog eens zou herbeleven, maar dat kan niet, daar heb ik me bij neergelegd. 
Marcel van Roosmalen, 
december 2020’ 
 

https://www.meulenhoff.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_van_Roosmalen


Pag. 58: ‘Overal lagen notities: namen, telefoonnummers, afspraken. Steeds grotere 
letters. Een steeds grotere agenda ook.’ 
 
Pag. 101: ‘In verpleegtehuis Kastanjehof een paar straten verderop zat wat er over was 
van mijn moeder.’  
 
Pag.128-129: ‘Wij hebben haar weggedaan, schoot het door me heen, gewoon maar 
ergens heengebracht. … We vonden het verschrikkelijk, terwijl er feitelijk nog niets 
verschrikkelijks aan de hand was. … Het voelde alsof we haar in een donkere kuil 
hadden geduwd. Ik stond aan de rand en riep af en toe zo hard als ik kon naar 
beneden of alles goed ging. Toen draaide ik me om en liep terug naar mijn eigen 
leven.’ 
 
Pag.138: ‘Wat ik nog steeds niet snapte: waarom mochten dementerende ouderen 
geen contact hebben met de buitenwereld als het gevaar toch zo duidelijk van binnen 
kwam. De maatregelen waren er toch om hen te beschermen tegen ons, en niet 
andersom?’ 
 
Pag.150: ‘Het hoogst haalbare was dat we af en toe mochten meekijken naar de 
eenzaamheid die haar zo kwelde, hoewel de zorginstelling al liet weten dat het 
videobellen gepaard ging met tijdrovende emoties, waardoor andere activiteiten, 
zoals ‘de wandelingen op het dakterras’, in het gedrang kwamen.’ 
 
Pag. 217-218: ‘De laatste berichten zijn te ontluisterend om te noteren. Ik had gedacht 
dat ik tot het bittere eind zou doorgaan. Dat ik zou noteren dat ik haar billen afveeg, 
dat ik naast haar bed zou zitten en naar haar onzin zou luisteren. Maar dat breng ik 
dus niet op. De fysieke afstand en het virus zijn excuses, maar ook als het vaccin er is 
en ze om de hoek zou wonen, zou ik niet gaan. …Ik wil mijn moeder niet zien met een 
luier, ik wil haar niet horen grommen in dat bed, ik wil desnoods de oeverloze 
herhalingen van voor corona terug, maar niet dit. En ik wil het ook niet meer 
beschrijven.’ 
 
Inzien:  
https://www.meulenhoff.nl/producten/mijn-legendarische-moeder-overleeft-alles-
9789029092418  
 
Recensies/Extra: 
https://www.meulenhoff.nl/producten/mijn-legendarische-moeder-overleeft-alles-
9789029092418  
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-
3859089/nieuws/mijn_legendarische_moeder_overleeft_alles.html  
https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/marcel-van-roosmalen-mijn-
legendarische-moeder-overleeft-alles/ 
https://leesbeest.nl/marcel-van-roosmalen  ‘… Maar dan komt er in 2020 een flinke 
tegenslag overheen. De moeder van Van Roosmalen komt ten val en belandt in een 
verpleeghuis. En dan breekt covid los. Bewoners in het huis worden positief getest en 
de moeder van Marcel van Roosmalen moet elders worden ondergebracht. Een 
drama eigenlijk want ze heeft geen idee meer waar ze is. Van Roosmalen schrijft in 
feilloze zinnetjes over de mist waarin zijn moeder verdwijnt.’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m2evPnJaQ5g  
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https://deleesclubvanalles.nl/recensie/mijn-legendarische-moeder-overleeft-alles/  
  
‘… . Echter dan breekt zo’n beetje tegelijkertijd de coronapandemie uit met grote 
gevolgen voor de bewoners van verzorgingstehuizen. Velen sterven aan de gevolgen 
van de ziekte en het verzorgingstehuis gaat op slot. Bovendien gaat er in het tehuis 
waar moeder woont extra veel fout. … Schrijnend en mensonterend zijn de woorden 
die hierbij passen. … allemaal beschreven in de kenmerkende ironische toon waarin 
de stem van de schrijver bijna letterlijk doorklinkt. Als er jaren later teruggekeken 
gaat worden op de periode van de pandemie zal zijn boek dan ook een waardevol 
beschrijving blijven van deze tijd vol, achteraf bezien, vreemde beslissingen, twijfel en 
soms mensonterende omstandigheden.” (Allesoverboekenenschrijvers.nl, ∗∗∗∗∗) 
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