
Flavio Pagano: ‘Een dagboek van een kwijnend geheugen - Hoe alzheimer het 

dagboek van mijn moeder inhaalde’ Uitgever Karakter, Uithoorn, 2019, ISBN: 978 90 
4521 794 9 (Alzheimer, Dementie, Afhankelijkheid, Emoties, Familieverhoudingen, 

Persoonlijke relaties, Zorgbelasting, ED, PO) Zie ook: 

https://www.karakteruitgevers.nl  

Soort boek:  

Covertekst: ‘Op hartverscheurende, schrijnende en ontroerende wijze tovert Dagboek 

van een kwijnend geheugen toch een glimlach op je gezicht.   

Dit is het waargebeurde verhaal van een moeder met alzheimer, die in haar nadagen, 

wanneer zij voelt dat haar einde nadert, aan haar kinderen en kleinkinderen door het 

bijhouden van een dagboek probeert ‘het geheim van het leven’ over te brengen. Maar 

in haar dagboekaantekeningen wordt zij ingehaald door haar ziekte: Alzheimer is 

meedogenloos. Haar zoon, Flavio Pagano, neemt de pen van zijn moeder over in een 

poging de gedachten van zijn moeder invulling te geven. Ondertussen zien hij en zijn 

excentrieke Napolitaanse familie zich voortdurend geconfronteerd met een vreselijk 

dilemma: moeten zij hun moeder toevertrouwen aan een verzorgingshuis of laten zij 
haar thuis wonen en staan zij haar zelf bij?   

Dagboek van een kwijnend geheugen draait om herinneringen en het geheugen, om 

het verliezen ervan en het continu zoeken naar het herkenbare. Het is aangrijpend 

geschreven en neemt de lezer mee in de oneindigheden. Een boek over liefde, over de 

grenzen daarvan en over het vermogen van liefde om zich te vernieuwen en zich te 

transformeren tot een vorm van liefde die verder gaat dan je voor mogelijk gehouden 

hebt.’  

 Over de schrijver: 

https://www.karakteruitgevers.nl/auteur.php?id=1160: Flavio Pagano (Napoli, 1962) 

is schrijver en journalist, onder meer voor Corriere del Mezzogiorno en Donna 

Moderna. Van zijn hand zijn verschenen: Ragazzi ubriachi (2011), waarvoor hij de 

Premio Elsa Morante-prijs heeft gekregen, Perdutamente (2013), die bekroond werd 

met de Premio Un libro per il cinema, I tre giorni della Famiglia Cardillo (2014) en 

Senza paura (2015), waarvoor hij de Premio Selezione Bancarella Sport ontving. Van 

enkele van zijn werken zijn theaterstukken gemaakt en verfilmingen. Hij is 

autodidact en houdt van schrijven in Agerola, aan de Amalfi taanse kust.  

Wat viel op: 

Flavio schrijft over hoe zijn familie en hij zich proberen in te leven in de 

belevingswereld van Flavio’s moeder en daarbij aan te sluiten. Hoe dat vaak ook maar 

beperkt lukt en machteloosheid oplevert. Opmerkelijk vond ik, hoe Flavio Pagano op 

allerlei manieren probeert de wereld van zijn moeder te begrijpen en beschrijven. 

Ook bijvoorbeeld door zijn broer, vrouw en kinderen te laten ‘vlijen in zijn moeder’: 

schrijven vanuit het perspectief van zijn moeder. Zo komen meerdere perspectieven, 

die van Flavio en zijn familie en, in beperkte mate, door het dagboek van zijn moeder, 

het perspectief van zijn moeder. 

Hij gaat ook in op wat de ziekte hem aan inzichten heeft opgeleverd.  

 

 

https://www.karakteruitgevers.nl/
https://www.karakteruitgevers.nl/auteur.php?id=1160


Citaten:  

Pag.36: ‘Daarom waren mijn moeders schrijfsels, ofschoon ze deel uitmaakten van 
het heden, voor mij net zo emotioneel en aangrijpend als wanneer ze zouden zijn 

opgedoken vanuit een ver, verloren gewaand verleden.’ 

Pag.47: ‘Ik geloof dat ik hier op vakantie ben, maar heel zeker weet ik het niet.’ 

Pag.132: ‘Mijn moeder die haar Ik verliest brengt mij totale ontreddering.’ 

Pag.158- 164: ‘….: hoe zouden Georgia, mijn kinderen en mijn broer de wereld door 

de ogen van mijn moeder zien? ….En dus vroeg ik hun of ze daar iets over wilden 

schrijven en dit is het resultaat…. Mijn zoon, een man, zo oud! Mijn zoon is acht!...’ 

 

Pag.223: ‘Wat mij en mijn familie is overkomen, heeft mij beter dan welke retoriek 

ook doen inzien dat een ziekte geen afwijking is van de normaliteit, maar een 

verrijking.’ 

 

Inzien:  

http://www.karakteruitgevers.nl/include/leesfragmenten/hky4ai10.pdf  

Extra/Recensies:  

https://www.libris.nl/boek/?authortitle=flavio-pagano%2Fdagboek-van-een-

kwijnend-geheugen--9789045217949  

‘…Met zijn viertjes delen ze de mantelzorg voor (o)ma. Sara probeert in het begin van 

haar ziekte nog grip te houden op haar leven, ze houdt een dagboek bij en houdt dat 

angstvallig verborgen voor haar zoons. Het dagboek wordt steeds 

onsamenhangender, Sara verliest steeds meer haar grip op de werkelijkheid. Haar 

heden wordt door het verleden achterhaald, haar heden verplaatst zich vaak naar 

1943 als er een zwaar bombardement op Napels is geweest. Wonder boven wonder 

overleeft Sara het, ze vlucht naar een bergdorpje en wacht daar op haar Peppino. 

Peppino zal later de vader van Mario en Flavio worden. 

De mantelzorg valt Flavio en de zijnen steeds zwaarder. ‘Zoals je weet is Alzheimer 

geen barmhartige ziekte. Als ze dat was, zou ze doden. Maar dat doet ze niet, ze laat je 

leven. En als je haar haar gang laat gaan, lacht ze van leedvermaak. Zowel om het 

lijden van de zieke, als omdat van degenen die haar bijstaan. Of eigenlijk heeft ze het 

vooral op die laatsten gemunt want Alzheimer is zo wreed dat ze het liefste wroet in 

de innigste relaties. Ze wroet in de liefde tussen moeders en kinderen, tussen 

echtgenoten, tussen grootouders en kleinkinderen, om erachter te komen op welke 

diepte de liefde omslaat in onverdraagzaamheid en vervolgens zelfs in haat’. 

Gelukkig komt het bij Sara en haar zonen niet zover. Die twee hebben er alles voor 

over om de laatste levensjaren van hun moeder zo makkelijk te maken als maar kan. 

Omdat ze niet meer goed met Sara kunnen communiceren stelt Flavio voor om in 

Sara’s leven te glijden. Hij wil daarmee bereiken dat ze zich meer in haar wereldje 

gaan begeven en wellicht beter kunnen communiceren. Op dat moment neemt Flavio 

het dagboek ook over, om zijn moeders stem te laten horen. ‘Alzheimer leert ons eerst 

en vooral dit: in het heden te leven….’ 

http://www.karakteruitgevers.nl/include/leesfragmenten/hky4ai10.pdf
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=flavio-pagano%2Fdagboek-van-een-kwijnend-geheugen--9789045217949
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=flavio-pagano%2Fdagboek-van-een-kwijnend-geheugen--9789045217949


 

-Jannetta van der Zee (Bol.com): “In dit boek vertelt de auteur op indringende wijze 
over het proces van dementie van zijn moeder en hoe hij en zijn gezin en broer met de 

situatie omgaan. Steeds is er een hoofdstuk over gebeurtenissen en gesprekken 

bekeken vanuit de auteur, dan weer is er een hoofdstuk waarin de auteur een poging 

doet om de gedachten van zijn moeder invulling te geven. Vaak vraagt hij zich af of 

zijn moeder naar een verzorgingshuis zou moeten, maar hij en zijn familie blijven de 

steeds intensievere verzorging op zich nemen. Ook komt aan de orde wat het betekent 

om dementie te hebben en wat het betekent voor mantelzorgers. En het gaat ook over 

de vraag wat er overblijft wanneer iemands geheugen wordt aangetast, wat dat 

betekent voor het mens-zijn. De auteur heeft dit boek geschreven omdat hij vindt dat 

de ziekte nog te veel wordt genegeerd door overheden, terwijl het aantal 

dementerenden wereldwijd erg toeneemt. Achter in het boek zijn bijdragen 

opgenomen van deskundigen op het gebied van Alzheimer. De auteur heeft dit boek 

geschreven voor iedereen die dagelijks te maken heeft met deze ziekte.’’  

 


