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Over de schrijfster: Ruth McKernan is biochemica, en bekende 
neurowetenschapper met genoeg publicaties op haar naam. Ze is haar carrière 
begonnen met onderzoek naar de moleculaire mechanismen van antidepressiva. 
Daarnaast is ze gasthoogleraar aan het Institute of Psychiatry in Londen, hoofd van 
de afdeling biologisch onderzoek bij een groot farmaceutisch centrum en moeder van 
drie kinderen. Ze kan schrijven. 
 
Soort boek/ ziekte/ stijl: Het boek is dagboekachtig opgebouwd.. Haar vader heeft 
sluimerende Leukemie en Septikemie, een levensbedreigende bacteriële infectie die 
zijn bloedbaan in gaat. 
Ruth schreef jarenlang artikelen in The Independent over wetenschap waarvoor zij de 
Glaxo Wetenschaps schrijversprijs kreeg. Die invloed is in het boek te merken. Naast 
een vlotte schrijfstijl bevat het boek veel medisch technische en wetenschappelijke 
verhandelingen die soms afbreuk doen aan de ervaring, maar voor wie daar naar op 
zoek is wellicht de moeite waard. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld wat geneesmiddelen, 
stress, neuronen, genen, het bewustzijn, het geheugen, stamcellen, bacteriën, 
infecties, doen, en met mensen doen. 
 
Korte samenvatting: In ‘De dood van mijn vader’ beschrijft Ruth als 
ervaringsdeskundige en vanuit medische standpunt wat er allemaal gebeurt als haar 
vader opgenomen wordt in het ziekenhuis met Septikemie. Die is via een onschuldig 
wondje onder zijn oog is begonnen. Hij wordt daarvoor in het ziekenhuis opgenomen, 
belandt op de intensive care. Hij overleeft deze ziekte maar blijkt sluimerende 
leukemie te hebben en daar sterft hij enkele maanden later aan. 
Ruth kan niet veel doen, beschrijft wat er medisch en biologisch gezien gebeurt en 
beschrijft ook welke gevoelens en emoties haar overvallen; ze vertelt 
jeugdherinneringen, beschrijft persoonlijke gevoelens en reacties van haarzelf, haar 
vader, gezins- en familieleden en denkt na over de band die ze met haar vader had. Ze 
voelt paniek, liefde, blijdschap, verdriet en legt vervolgens toch uit hoe die gevoelens 
technisch en scheikundig, vanuit de ‘medische’ wetenschap gezien ontstaan. Maar dat 
door die wetenschappelijke kennis van ontstaan van gevoelens als liefde en verdriet, 
deze gevoelens niet minder sterk ervaren wordt. Ze heeft die wetenschappelijke 
kennis nodig om haar wereld te begrijpen, omdat ze zo gevormd is, het onderdeel van 
haar wereld is, maar merkt ook, dat ze als wetenschapster met lege handen staat als 
het gaat om zo’n persoonlijk proces.  
 
Wat viel op: Ik had wel last van alle medisch/technische uitweidingen, kon ze op 
een gegeven moment niet meer lezen. Dit in tegenstelling tot andere recensenten die 
ik hieronder zal laten spreken. Ze had wat mij betreft de accenten net andersom 
mogen leggen: iets meer op het ervaringsverhaal, iets minder op de 
wetenschappelijke toelichting. 
 
Citaten: pag. 96 ‘Als je aan dat bijna onvoorstelbaar aantal synapsen ( meer dan alle 
mensen die ooit hebben geleefd bij elkaar opgeteld) in je hersenen denkt, roept dat 
het beeld op van een onbeschrijfelijk complex communicatiesysteem waar op de een 



of andere manier de orde moet worden gehandhaafd. De hersenen hebben net als wij 
westerlingen vele manieren ontwikkeld om de communicatie te organiseren…’ 
pag. 138…’‘E n Bill, wat was het hoogtepunt van jouw jaar?’ vroeg Gerry, in de hoop 
op een mooi verhaal over de nieuwste zakelijke deal of hoe Billy een lucratief contract 
in het Verre Oosten voor de neus van zijn rivalen had weten weg te kapen. Het bleef 
opmerkelijk lang stil. En vervolgens zij mijn vader met een ernst die hij maar zelden 
aan de dag legde: ‘Dat was toen dr. Marcus me vertelde dat mijn leukemie stabiel 
was.’ Leukemie? Stabiel? Het was voor het eerst dat we ervan hoorden…..’ 
 
Recensie: http://users.telenet.be/minervaria/Gezondheidszorg/McKernan.html 
Het boek houdt het midden tussen een roman en een wetenschappelijke 
verhandeling. Het leest dan ook zeer vlot, en de inhoud is voor iedereen herkenbaar. 
Ruth McKernan slaagt er in om complexe wetenschappelijke onderwerpen 
toegankelijk te maken voor een groot publiek. En wat Bill Bryson op de voorpagina 
zegt is werkelijk zo. Het is een prachtig boek, ontroerend en betoverend. R.H. 07.07 

Bol.com: In dit bijzondere boek beschrijft zij het laatste jaar van haar vader, zij  
verbindt dat persoonlijke verhaal met haar neurologische kennis: hoe werkt het 
geheugen, wat is bewustzijn, wat doen stamcellen, hoe functioneren bacteriën? 
Liefde, verdriet en hoop worden afgewisseld met kristalheldere beschrijvingen van de 
werking van het zo gecompliceerde menselijk lichaam. 
Het resultaat is een even inzichtrijk als aangrijpend boek, waarin Ruth McKernan de 
anatomie van liefde en verlies op onnavolgbare manier in kaart brengt. 


