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Stella Braam, Ik blijf thuis. Het verhaal van mijn moeder. Amsterdam: Nijgh & 
Van Ditmar, 2008. 127 pp. 9,90. ISBN 978 90 388 9063 0.

De moeder van de schrijfster heeft na een ernstige beroerte permanente zorg nodig, 
maar verzet zich uit alle macht tegen opname in een verzorgings- of verpleeghuis: 
Over my dead body. De dochter respecteert de wens van haar moeder en begint haar 
zoektocht naar 24-uurs zorg. Het verhaal van mijn moeder is zowel het relaas van 
een ontroerend bondgenootschap tussen moeder en dochter als het verslag van een 
hopeloos gevecht met de zorgbureaucratie. Ondanks haar strijdvaardigheid en haar 
imponerende kennis van regels en uitspraken van gezagsdragers kan Stella Braam 
er niet meer dan twaalf uur zorg voor haar moeder uitslepen; of, zoals ze zelf zegt: 
twaalf uur per dag is haar moeder alleen. Aan het eind van haar verhaal trekt ze een 
conclusie: “Steeds vaker denk ik: hoeveel hebben wij, als beschaafde samenleving, 
ervoor over om onze kwetsbare ouderen een waardig einde te bezorgen?” (p. 120). Ik 
weet niet hoevelen het met haar eens zijn en dit verhaal zullen lezen als een terechte 
aanklacht van de inhumaniteit van onze maatschappij. Zelf had ik ook andere gevoe-
lens: hoeveel kunnen wij, kinderen van hulpbehoevende ouders, van de maatschappij 
verwachten; hoeveel mogen wij in redelijkheid eisen? Het is een lastige vraag, maar 
het verontrust me dat die vraag niet één keer bij de schrijfster opkomt. Als lezer was 
ik begaan met het dilemma van moeder en dochter, maar ook met de hulpeloosheid 
van de medewerkers van zorginstellingen en bewakers van regels die slechts twaalf 
uur mogen aanbieden.
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