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HUIS VAN 

HERINNERINGEN: 
Leesclub 07-11-2017 

 

Eleanors kinderen vinden het de hoogste tijd dat hun halfblinde, 
vierennegentig jaar oude moeder naar een verzorgingshuis gaat. Eleanor 
stemt daarmee in, maar staat erop haar bezittingen zelf uit te zoeken, in 
plaats van die taak aan de familie over te laten. Ze heeft namelijk het een 
en ander te verbergen. Nadat haar eerste poging om haar geheimen te 
vernietigen eindigt in een bijna fatale brand, draagt haar kleinzoon zijn 
vriend Peter voor om haar te helpen. 
 
Samen met Eleanor sorteert Peter geduldig alle oude brieven en foto’s. 
Wanneer ze stuiten op een stapeltje liefdesbrieven wordt zijn 
nieuwsgierigheid gewekt. Hij weet de oude dame zo ver te krijgen dat ze 
het grote geheim van haar leven met hem deelt. Terwijl Eleanor vertelt 
komt het verleden weer tot leven: de oorlog, waarin een gepassioneerde 
maar onmogelijke liefde opbloeide die vele levens daarna bepaalde… 

  

 

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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