
Peter Webeling en Frénk van der Linden: ‘Het mooiste woord is herinnering’ Linda de 
Mol, Co Adriaanse, Edith Schippers, Freek de jonge en anderen over hun dementerende 
ouders en geliefden. Vumc Alzheimercentrum i.s.m. de Vrije Uitgevers, Amsterdam 
2016. ISBN 9789082547306 (Alzheimer/ Dementie/ Emoties/ Informatief/ PO) Zie ook: 
https://www.alzheimercentrum.nl/alzheimercentrum/het-mooiste-woord-is-
herinnering/  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘De staatssecretaris: ‘Ze herkent me niet meer. Er is een tijd geweest dat mijn moeder 
lachte als ik haar bezocht, dan waren we allebei even gelukkig. Ik kon haar ook wel 
laten glimlachen door zelf te lache, door een beetje over haar gezicht te strijken, maar 
thats’s it.’( pag.11)  
 
Covertekst: ‘Een plastic emmer op een gaspit. Schoenen in de koelkast. Linksaf slaan op 
de rotonde. Wie verdwaalt in het doolhof van de dementie, verliest het contact met de 
wereld en zichzelf. De persoonlijkheid van de patiënt lost langzaam op. Het is een 
ziekteproces dat mantelzorgers onder grote druk zet. Hoe beleven zij de ontwrichtende 
problemen rond hun familielid, vriend of geliefde? Op welke wijze gaan ze er in de 
praktijk mee om? Wat biedt troost, steun, verlossing? 
(…) Allen hebben de ziekte van Alzheimer van dichtbij leren kennen. In dit boek steken 
zij met verhalen over eigen ervaringen talloze andere mantelzorgers een hart onder de 
riem. Onbevangen spreken zij over hun inzichten en gevoelens, hun momenten van 
onmacht, ontroering, pijn, hilariteit en loutering.’ Boek van 168 pagina’s. 
 
Inkijken: 
https://www.alzheimercentrum.nl/wp-content/uploads/2016/06/Prospectus_Het-
mooiste-woord-is-Herinnering_Fr%C3%A9nk-vd-Linden_Pieter-Webeling.pdf    
Citaat, pag.12: ‘Martin van Rijn: ‘De sociale dimensie-we leren steeds meer hoe 
belangrijk die is. Bij patiënten in een verzorgings- of verpleeghuis gaat het soms 
helemaal niet meer om zorg in de technisch- medische zin van het woord, maar om 
welzijn, welbevinden. Daarom heb ik een plan gemaakt om verpleeghuizen te 
stimuleren: Waardigheid en trots. Met als ondertitel: Naar een liefdevolle zorg voor 
ouderen.’ 
 
Pag.79: ‘een kind ontwikkelt een persoonlijkheid, die zie je groeien. Bij een 
alzheimerpatiënt brokkelt die persoonlijkheid allen maar af. Mantelzorg kan echt 
loodzwaar zijn.’ 
 
Pag.129: ‘Zou het mogelijk zijn geweest dat haar opa in een verzorgingshuis in Ankara 
zou zijn opgenomen?  
Hülya: ‘Nee. Onbespreekbaar. Er zijn wel verpleeghuizen in Turkije, maar mijnopa had 
vijf zonen en drie dochters. Dan kun je hem niet in een tehuis ‘dumpen’.Dat zou een 
schande zIjn.’’ 
 
Over de schrijvers: 
Peter Webeling is schrijver, auteur van romans, scenario’s en grote portretterende  
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verhalen/interviews.  
 
Frénk van der Linden  is freelance journalist, interviewer en programmamaker.  
Enkele jaren geleden maakte hij met regisseur Gisèla Mallant de film Verloren Band,  
over de scheiding van zijn ouders.  Zijn moeder Erica had de ziekte van Alzheimer, 
waaraan zij inmiddels is overleden. 
 
Recensies/Extra: 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/364258  
http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4380793/2016/09/21/Dementie
-een-langgerekt-afscheid.dhtml  
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/linda-de-mol-openhartig-over-dementerende-
moeder-in-boek-over-alzheimer/  
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