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HET WEERZIEN: 
Leesclub 15-09-2014 

 

Na een stukgelopen relatie in Italië woont Marnie weer in Londen, waar 
ze in een piepklein poppenmuseum werkt. Als ze op een ochtend 
onverwacht een telefoontje krijgt van Oliver, haar grote jeugdliefde, is 
dat het begin van Marnies terugkeer naar het verleden. Ralph, de 
gezamenlijke jeugdvriend van Marnie en Oliver, blijkt ernstig ziek. Om bij 
hem te kunnen zijn in deze zware periode, vertrekt Marnie naar Ralphs 
buitenhuis in Schotland. Hier komen de herinneringen aan haar 
jeugdjaren in alle hevigheid naar boven: Marnies gevoelens voor Oliver 
en Ralphs onbeantwoorde liefde voor Marnie. Wat is er al die jaren 
geleden precies gebeurd, waarom is het contact tussen de drie ooit 
verbroken en kunnen ze het verleden achter zich laten? Het weerzien is 
een prachtig verhaal over vriendschap, liefde, loyaliteit en de kracht van 
herinneringen. Een psychologische roman met de suspense van een 
thriller. 

  

 

Naam: Nicci Gerrard 

Geboren: 10 juni 1958, te Worcestershire 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Nicci Gerrard is de vrouwelijke helft van het succesvolle schrijversduo Nicci French. 
 
Zij is geboren op 10 juni 1958 in het Engelse Worcestershire. Nadat ze de Alice Ottley School had 
afgemaakt ging ze Engels studeren aan de universiteit van Oxford. Daarna ging ze lesgeven in Los 
Angeles en Londen. 
 
Tijdens haar eerste huwelijk begon ze een eigen vrouwentijdschrift en werkte ze als freelance 
journalist. Na de scheiding ging ze bij de New Statesman werken, waar ze Sean French leerde 
kennen. Toen kreeg ze een baan aangeboden bij The Observer, een gerenommeerde Britse krant, 
waar ze een tijd voor geschreven heeft. 
 
Nicci heeft zelf vier kinderen, twee uit haar vorige huwelijk en twee met Sean. 
 
Nicci’s favoriete schrijvers zijn: 

 Proust 

 Nabokov 

 Charles Dickens 

 Charlotte Bronté 

 Penelope Fitzgerald 
 
In 1997 kwam het eerste boek uit van het duo Nicci French, waarna er ieder jaar ongeveer één 
boek verscheen.  
Ze zijn nu samen bezig aan een achtdelige serie met Frieda Klein in de hoofdrol. 
 
Boeken. 
Nicci schreef zelf ook een aantal boeken, waarvan de eerste in 2003 verscheen. De stijl verschilt 
met die van Nicci French. Ze schrijft geen thrillers, maar psychologische drama’s waarin vrouwen 
zichzelf proberen te ontdekken door herinneringen uit hun jeugd her te beleven. 
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