
Marian Geense: ‘Los van aarden paden’ Een jong gezin in de greep van dementie. 
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2015. ISBN 9789461537942  (Dementie/ Alzheimer/Jong 
dementerend/ Kind en ouders/ Familiereaties/ Persoonlijke relaties/ Emoties/AG) Zie 
ook: www.uitgeverijaspekt.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst:’ De dementie van een jonge vrouw heeft ingrijpende gevolgen voor haarzelf 
en haar omgeving. Zowel de Alzheimerpatiënt als haar naasten zitten in een permanent 
rouwproces. Het verhaal toont niet alleen hoe moeilijk het is voor Mabel zichzelf steeds 
meer kwijt te raken, maar ook de worsteling van de mensen om haar heen om Mabels 
ziekte te accepteren, om op de juiste manier met Mabel om te gaan en de zorg voor haar 
op zich te nemen. De roman is een hommage aan patiënt, mantelzorgers en 
professionele verzorgers en schetst in korte hoofdstukken de moeilijke, soms bitterzoete 
situaties die ontstaan bij dit sluipende proces. Zie ook: http://www.roman-
jongdement.nl/boek.php Boek van 228 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Zie: http://www.roman-jongdement.nl/wiebenik.php Marian Geense is civiel ingenieur 
en schrijfster. Haar man dementeerde op jonge leeftijd. 
 
Recensies/Extra:  
Iris Stekelenburg-van Halem: ‘Mabel, een jonge vrouw krijgt Alzheimer. Dit heeft grote 
gevolgen voor haar dochtertje Merel, puberzoon Sjoerd, echtgenoot Maarten en 
schoonouders, die in 41 columnachtige, korte hoofdstukken in chronologische volgorde 
worden beschreven. (…) De schrijfster geeft aan dat het boek fictief is. Wel is zij zeer 
bekend met het fenomeen: haar man dementeerde op jonge leeftijd. Het boek zal zeker 
herkenbaar zijn voor mensen in eenzelfde situatie.’  
 
De leestafel: ‘(…) Deze verschillende gezichtspunten heeft de auteur prachtig beschreven 
en ook hoe dit leidt tot conflicten tussen Maarten en zijn schoonouders. Ze verwijten 
elkaar niet te weten hoe het voor de ander is om hiermee om te moeten gaan en hebben 
ook duidelijk verschillende inzichten en zelfs belangen in het geheel. Dat leidt tot 
pijnlijke en heel verdrietige situaties waarin ze elkaar niet meer kunnen steunen of hun 
verdriet kunnen delen.  
Ten slotte zijn er ook nog de kinderen van Mabel en Maarten, Merel en Sjoerd. De auteur 
geeft ons ook een mooi inkijkje in de belevingswereld van deze kinderen. Zij zijn echt de 
toeschouwers in het geheel en moeten toezien hoe zij langzaamaan hun moeder 
verliezen, terwijl ze er nog gewoon is. Machteloos zijn ze daarbij. Daarnaast hebben zij te 
maken met hun vader en opa en oma die verschillen van inzicht over hoe er met hun 
moeder moet worden omgegaan. Eigenlijk zien we dat er voor hun beleving van de 
situatie weinig aandacht is en zij heen en weer laveren.(…) Je hoort mensen weleens 
zeggen dat een van hun ouders of hun partner door Alzheimer of dementie is getroffen. 
Wat dat getroffen zijn betekent en waarop dit allemaal doorwerkt laat Marian Geense 
ons in dit boekje ervaren. Je kan lezen dat zij zelf op dit gebied ervaringsdeskundige is. 
(…)’ 
 
Zie ook: http://www.roman-jongdement.nl/recensies.php  
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