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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Dit is de ervaring van een dochter wier moeder dement wordt. Zij begint met een 

terugblik in het verleden, totdat duidelijk wordt dat haar moeder echt aan dementie 

lijdt. Na de ontkenning volgt ongeloof en tot slot de acceptatie van deze ziekte. Zij 

beschrijft daarna in dagboekvorm de gebeurtenissen waar zij tijdens het ziekteproces 

van haar moeder tegenaan loopt en wat het met haar, als dochter, doet. Het is met veel 

emotie, maar ook met veel liefde voor haar moeder geschreven. Dit boek laat zien wat 

het voor een ander kan betekenen als een dierbare in een soortgelijke situatie 

terechtkomt. Zij hoopt dat zij met het boek, anderen tot steun te zijn. 

 

Over de auteur: 

J.L. Bakkers begon met het schrijven in een dagboek om het proces van haar moeder op 

deze manier te verwerken. Het idee om het om te vormen tot boek ontstond doordat ze 

genoeg literatuur kon vinden over dementie, maar in alle literatuur werd het voor haar 

te vlak en te emotieloos beschreven. Daarbij, wat voor impact heeft het op jou als 

naaste? Het boek heeft haar in ieder geval zeker geholpen in de verwerking na het 

overlijden van haar moeder. Toch blijft ‘dementie’ een lastig onderwerp, omdat het een 

ieder zo machteloos maakt als je iemand waarvan je houdt wilt helpen, maar dat je 

eigenlijk niks meer kan dan er ‘zijn’ en lief te hebben. 

 

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10192 → inkijk 

 

Extra/Recensies: 

 

Ik heb ongeveer twee weken over het lezen van het boek gedaan. Wat een prachtig 

boek! Het duurde zo lang omdat ik zó in het verhaal zat. Ik wou gewoon niet dat het 

stopte. Want hoe dichter naar het einde van het boek toe, hoe dichter naar het einde 

van het verhaal; hun prachtig verhaal. 

Wat een heftig boek. En wat mooi verwoord! Echt knap! 

De band tussen moeder en dochter staat er prachtig in beschreven. 

Het was echt een prachtig maar toch ook pijnlijk verhaal. 

- Recensie Katheendh via bol.com 
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