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Soort boek/ziekte/stijl: 

Nicci Gerrard, een van de twee succesvolle schrijvers van duo Nicci French, ontving 

de Orwell Prize voor journalistiek voor het schrijven over de zorg en het begrip voor 

patiënten met dementie 

 

In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is 

het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Hoe ziet 

het eruit voor een buitenstaander en hoe is het om deze ziekte zelf te hebben? Ze kijkt 

onder anderen naar kunst, literatuur en filosofie. Want wat betekent het om mens te 

zijn, om een identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat vervolgens kwijt te 

raken? 

 

Sinds de dood van haar vader John Gerrard is Nicci Gerrard een inspirerend 

voorvechter geworden van de rechten van patiënten met dementie, en de mensen die 

voor ze zorgen: "Dementie is het verdwijnen, een apocalyps van betekenis. Sinds ik 

mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in november 

2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met degenen die het hebben en 

degenen die voor hen zorgen.' 

Over de schrijver: 

Nicci Gerrard was lange tijd journaliste, onder andere bij de gerenommeerde Britse 

krant The Observer, en ze is de vrouwelijke helft van het bijzonder 

succesvolle schrijversduo Nicci French. In 2003 verscheen haar solodebuut De 

onderstroom. Daarna volgden de bestsellers In het maanlicht, Het voorbijgaan, Het 

weerzien, Nooit vergeten en Huis van herinneringen. Ze ontving de Orwell Prize voor 

journalistiek voor het schrijven over de zorg en het begrip voor patiënten met 

dementie. 

Inzien: 

https://www.meulenhoff.nl/producten/woorden-schieten-tekort-9789029093415 

Recensies/Extra: 

‘Een boek vol liefde en hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie 

moeten met veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu gebeurt. 

Wat het boek van Nicci Gerrard voor mij [...] zo goed maakt is de scherpte waarmee 

ze andere mensen met een dementerende vader, moeder of partner interviewt. Ze 

schrijft het ook prachtig op allemaal, intiem, vol empathie.’ NRC Handelsblad 

 

‘Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend 

tegenover alle ellende die het Alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds 

zoeken naar de mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de 

omgeving.’ Trouw 

 



'Ik kan me niet herinneren dat ik over dit onderwerp zo'n mooi boek heb gelezen, met 

zoveel schoonheid. Een troostrijk boek.’ Susan Smit, 5UurLive 

 

‘Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen 

met dementie. Prachtige, bedremmelde zinnen.’ De Correspondent 

 

‘Een persoonlijk boek waarin Gerrard dementie in al haar facetten onderzoekt.’ Het 

Parool 


