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Beste lezer, 
 

 

We krijgen allemaal vroeg of laat te maken met de dood.  
Maar niet alleen de stervenden zijn de betroffenen, ook hun omgeving maakt 
het verdriet, de rouw, de boosheid mee.  
Hoe ga je verder? Hoe sluit je het af? 
Met dit verhaaladvies kiezen we voor een brede benadering, zodat ook hulp 
voor kinderen en jongeren wordt aangereikt. Of de leerkrachten die hier mee 
te maken krijgen. En een aantal websites. 
Uiteraard is dit slechts een greep uit alle materialen die wij bezitten in de 
bibliotheek. 
 
 
Verhalencoaches NOBB. 
 

 

 

 

 

 

Het is ons maar geleend 

de vele mooie dingen 

Ons onbetwistbaar eigendom 

zijn de herinneringen 
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 Om wie jij bent/ Nijland, Sabine 
 
Wie met de dood te maken krijgt, komt in onbekend gebied terecht. De 
auteur, werkzaam als pastor binnen de rooms-katholieke Kerk, schreef een 
handreiking voor wie zelf het levenseinde tegemoet ziet, voor familieleden 
en vrienden die voor een afscheid staan en voorgangers in 
afscheidsvieringen. Het eerste deel van het boek bevat vijftien op 
Bijbelteksten en Bijbelse thema's aansluitende schetsen voor een 
overweging, waarbij steeds ook ruimte is voor het levensverhaal van een 
overledene. Deel twee bevat persoonlijke gedichten, waarin de schrijfster 
veelal reflecteert op de ontmoetingen met overledenen en de betekenis die 
het geloof kan verlenen aan situaties van afscheid en rouw. Ten slotte zijn in 
het derde deel gebeden en in de liturgie van een afscheidsbijeenkomst te 
gebruiken teksten verzameld. Zo reikt het boek woorden aan voor 
nabestaanden om het leven van overledenen recht te doen en God aan te 
spreken op Zijn trouw door de dood heen. Een ook buiten katholieke bedding 
goed te gebruiken gids. 

 

 

 Met zoveel liefde heb ik van je gehouden / 
Geelen-Merks, Denise 
Menigeen die te maken krijgt met verlies heeft behoefte aan herkenbare 
verwoordingen die tegelijk erkennend en steunend zijn en die inspireren om 
verder te gaan. Dit boek bundelt gedichten en andere teksten die daartoe 
dienen. De beiden samenstellers gebruiken deze teksten in het klooster in 
Huissen bij hun weekends Persoonlijk verlies in perspectief. Het boek is 
ingeleid door de bekende Riet Fiddelaers-Jaspers en voorzien van tekeningen 
en foto's van Pascalle van Vliet. 
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 Mindful omgaan met verlies / Ankersmid, 
Mieke 
 
De laatste tien jaar is er een toenemende belangstelling voor mindfulness – 
kort gezegd een meditatievorm en levenshouding waarin aandacht, 
aanvaarding en in het moment leven centraal staan. Dit boek richt zich 
daarbij op verlies en rouw. De auteur, rouwtherapeut en mindfulnesstrainer, 
laat zien hoe mindfulnessoefeningen in een rouwproces steun kunnen 
bieden. Ze doet dat aan de hand van een aantal persoonlijke ervaringen van 
mensen die werden geconfronteerd met een verlies en in hun rouwproces 
steun vonden bij mindfulness. Ook beschrijft ze een aantal bekende 
mindfulnessoefeningen.  
Bevat een literatuurlijst en als bijlage een cd met oefeningen. 

 

 

 En toen ging de bel / Brugmans, Laura 

Een persoonlijk verslag van het omgaan met het verlies van een echtgenoot 
door een bedrijfsongeval. ’s Avonds laat gaat de bel: politie aan de deur. Zij 
brengen slecht nieuws: die avond is de man van de schrijfster om het leven 
gekomen bij een bedrijfsongeval in de Rotterdamse haven. Het boek vertelt, 
eerst van dag tot dag, daarna over langere perioden, hoe het haar vergaat: 
ontzetting, ongeloof, verdriet, woede, wantrouwen. In deze periode blijkt wie 
echte vrienden zijn, wie er deugen en wie niet. De oorzaak van het overlijden 
is wrang: een bedrijfsongeval dat met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften zou zijn voorkomen. De schrijfster is heel openhartig 
over haar emoties en stemmingen: een gewone vrouw met een ongewoon 
verdriet. Uiteindelijk hervindt zij haar leven, maar niet zonder blijvend 
verlies. Ook daarin is zij openhartig: echt goedkomen doet het niet meer. Het 
boek heeft een ondertoon van urgentie over de zorg voor bedrijfsveiligheid. 
Daarover wordt (beknopt) extra informatie door deskundigen gegeven. Veel 
mensen die een groot verlies doormaken, zullen zich in de schrijfster 
herkennen.  
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 Wat kan mij gebeuren/ Bergh, Babs van den 
Een verslag van de ziekteperiode van filosoof René Gude, de man die in de 
laatste jaren van zijn leven 'Denker des vaderlands' was en in deze periode 
veel van zich liet horen in diverse media. Het is geschreven door zijn vrouw. 
Het verhaal begint op het moment dat botkanker zich bij hem openbaarde. 
Babs van den Bergh beschrijft hun leven gedurende de zeven jaren dat haar 
man ziek was. In het boek wisselen verhalende stukken en e-mails waarmee 
ze hun familie en vriendenkring op de hoogte hield elkaar af. Ze schrijft over 
de ziekenhuisopnames, maar ook over hun vakanties in die jaren, ze schrijft 
over het verdriet, maar ook hoe ze samen en met familie en vrienden 
genoten van het leven, de steun en hulp die ze in al die jaren kregen en over 
opluchting, hoop en vrees. Hoewel het een persoonlijk verhaal is, kan dit 
boek gelezen worden als een verhaal over ziekte en sterven en hoe men zich 
hiertoe kan verhouden – een universeel thema. 

 

 

 Noem mijn naam / Berg, Marinus van den 
 
Dit boek is door de auteurs opgedragen aan ouders van overleden 
kinderen. Het is geschreven 'met woorden van troost', zoals in het 
begin van dit boek wordt medegedeeld. Dit klopt absoluut. De 
schrijvers zijn allemaal op verschillende manieren betrokken bij de 
dood, ook van heel jonge kinderen. En allemaal vertellen zij met 
begrip en discretie over hun ervaringen daarmee. Ze zijn allemaal 
'rouwdeskundig' zoals een van hen het uitdrukte in het nawoord. Het 
resultaat? Een met grote zorg en liefde samengesteld boek met 
ervaringsverhalen en ontroerende, soms literair geschreven 
gedichten. Over alle schrijvers wordt kort verteld in hoeverre ze bij het 
onderwerp betrokken zijn. Het boek is ook een warm pleidooi om de 
namen van de overleden kindjes te blijven noemen, want, zoals 
Marinus van den Berg in zijn inleiding zegt: 'De naam noemen doet 
pijn, niet noemen nog meer pijn.'  
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 Mijn gevlogen kind / Daull, Sophie 
 
Na een vierdaagse lijdensweg overlijdt op 23 december 2013 Camille Lucas, 
de 16-jarige dochter van de Franse toneelspeelster Sophie Daull (1963). In dit 
intiem rouwbetoon beschrijft zij, zich richtend tot haar dochter, de 
verwarring van de toedracht, de lichamelijke instorting, de medische 
onderschatting, de doodstrijd, de kwellingen van de afschuwelijke 
alledaagsheid daarna. Ze geeft uiting aan haar gevoelens van liefde en van 
zelfverwijt. Ze herkent de levenslust en inzet van Camille in jongeren rondom, 
in herinneringen en anekdotes, steeds verspringend in tijd en plaats. Een 
moedige missie die zich over vier maanden uitstrekt, bedoeld ook ter 
ondersteuning van zichzelf. Daarbij ervoor wakend over de schreef te gaan in 
zelfbeklag of hoogdravendheid en haar tegenstrijdige gevoelens al te zeer uit 
te vergroten. Rond de ouderlijke rouwverwerking betuigt een ruime 
vriendenkring weliswaar oprecht medeleven, maar het is toch vooral de 
naaste familie die hier de moeder-dochterrelatie verdiept. En zo weegt dit 

debuut indringend de waarden van leven en dood. 
 

 

 Perfecte bevallingen bestaan niet / Koster, 
Diana 
 
Een bevalling is één van de ingrijpendste gebeurtenissen in het leven van een 
moeder en vader. Wanneer een bevalling niet loopt zoals de ouder verwacht 
had, kan dat als een trauma ervaren worden en zo worden opgeslagen in het 
lichaam. Er kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals concentratieproblemen, 
depressiviteit en angst. Het is belangrijk om de signalen te onderkennen en 
over de bevalling te praten. Dat je gaat inzien dat je als moeder niet gefaald 
hebt, maar dat er geen perfecte bevalling is. Hoe kan het anders gaan, hoe ga 
je om met rouw wanneer je baby sterft, welke rol speelt de vader, hoe zijn de 
dingen verbonden met het verleden? Eén van de behandelingen die door de 
schrijfster wordt besproken, is EMDR, waarbij teruggegaan wordt naar het 
meest traumatische moment om het overnieuw te beleven en zo te 
verwerken en te herschrijven. In heldere bewoordingen legt de auteur deze 
materie uit. De informatie is erg nuttig en wordt geïllustreerd en afgewisseld 
met een aantal persoonlijke verhalen en bevallingen op blauwe pagina's of 
gedrukt in rode letters. 
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 Etienne / Boer, Martin de 
 
In maart 2012 werd de 17-jarige Etienne de Boer in Hoorn door een 
leeftijdsgenoot doodgestoken. De schok en het verdriet van de nabestaanden 
– zijn ouders voorop – laten zich raden. De vader heeft op indringende wijze 
de gebeurtenissen sinds 2012 op papier gezet. Weliswaar heeft hij gekozen 
voor een enigszins 'afstandelijke' benadering – in plaats van te schrijven over 
'ik' en 'wij' gaat het verhaal over 'hij' en 'zij' – de beschrijving van het verdriet 
en de pijn wordt er niet minder schrijnend door. Ook laat hij duidelijk zijn 
woede en frustraties over het 'na-traject' zien: de (sociale) media die met het 
drama op de loop gaan en vooral de door justitieautoriteiten gemaakte 
fouten (tegen de afspraken in worden de ouders niet van belangrijke 
ontwikkelingen in de rechtszaak op de hoogte gehouden; het idee ontstaat 
dat meer rekening wordt gehouden met de belangen en de toekomst van de 
jonge dader dan met de pijn van de nabestaanden). Maar ook laat dit 
egodocument zien hoe belangrijk de steun en troost van vrienden en 
kennissen is. 

 

 

 Als je een broer of zus verliest / Weggemans, 
Minke 
 
Als in een gezin een kind overlijdt, wordt het verdriet van de andere kinderen 
dikwijls vergeten of niet gezien. Het gaat dan vaak voornamelijk over het 
verdriet van de ouders en/of partners. Andere kinderen in zo'n gezin kunnen 
het gevoel krijgen dat ze zich wat op de achtergrond moeten houden, in ieder 
geval hun eigen verdriet niet te veel laten merken. In dit boek wordt met 
nogal wat voorbeeldverhaaltjes daarover verteld. De verhalen zijn afkomstig 
van intussen volwassen mensen die op jeugdige leeftijd een broertje of zusje 
verloren. Het maakt duidelijk hoe vaak de toestand zó is en hoe het eigenlijk 
zou moeten zijn. Na elk voorbeeld een reactie van de auteur. Zij komt, ook in 
haar voorwoord, echt op voor de broers en zusjes, die zich dikwijls 
terugtrekken na de dood van een van hen. Er staan ontroerende gedichten 
van bekende auteurs in als tussentekst. Achterin een boekenlijst. Een zéér 
zinvol boek voor ouders die een kind hebben verloren en meerdere kinderen 
hebben. 
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 De berg van de ziel / Anbeek, Christa 

In dit boek zijn verhalen, verkenningen en bespiegelingen 
dooreengevlochten van twee vrouwen wier leven gekentekend is door 
een het verlies van meer dierbaren. De eerste auteur (theologe en 
universitair hoofddocente aan de Universiteit voor Humanistiek) 
schreef het succesvolle 'Overlevingskunst' (2010)* naar aanleiding van 
het plotselinge overlijden van haar partner. Zij verloor bovendien op 
jonge leeftijd kort na elkaar haar ouders en broer. Van de tweede 
auteur (manager, coach, trainer en verpleegkundige) verongelukten 
haar man en drie kinderen tijdens een bergafdaling. Hun ervaringen 
en vragen staan centraal. Hoe vind je nadien nog een weg in het 
leven? Hoe ontdek je jezelf opnieuw? Over uitstijgen boven jezelf en 
het verdriet. En wat betekent de confrontatie met zulke 
kwetsbaarheid ten diepste voor ons leven en onze levensvisie? 

 

 

 

 Kun je internetten in de hemel? / Wienese, 
Ineke 

Op unieke wijze worden de ervaringen en gedachten van kinderen en 
jongeren uit verschillende culturen en achtergronden (moslim, 
hindoe, ongebonden, joods, christen etc.) weergegeven over de 
kernvragen van leven en dood. De basis vormen de verhalen en 
tekeningen van leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, 
die troost en steun kunnen bieden aan leeftijdgenoten voor het 
omgaan met verlies, met dood en leven. Daarnaast zijn kinderen en 
jongeren uit het voortgezet onderwijs geïnterviewd. De verhalen 
worden afgewisseld met achtergrondinformatie, weetjes, tips en 
interviews met bv. een Chinese uitvaartondernemer. Bevat 
literatuurlijst en bijlagen.  
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 Verdriet is het ding met veren/ Porter, Max 
Een jonge vader verliest plotseling zijn vrouw, zijn zoontjes verliezen hun 
moeder. De avond na de begrafenis vliegt een kraai hun huis binnen en die 
laat weten te zullen blijven totdat ze hem niet meer nodig hebben. Het 
verdriet van de drie overgeblevenen, dat eerst rauw en allesoverheersend is, 
slijt langzamerhand tot draaglijke proporties. De tekst weerspiegelt dit 
verdriet: eerst hoekig en fragmentarisch, waardoor de pijn en het gemis soms 
bijna tastbaar worden; later wordt de tekst vloeiender en is er ruimte voor 
mooie herinneringen. Daarnaast worden het gemis en de verhoudingen in 
het gezin verbeeld met korte fabels. Behalve dat het gezin moet omgaan met 
het verdriet, moet ieder ook zijn rol opnieuw bepalen. Het perspectief van de 
vader wordt afgewisseld met dat van de zonen en ook de kraai eist zijn rol als 
verteller op. De vader is kenner van de dichter Ted Hughes, in wiens bundel 
'Crow' het schelmse fabeldier Kraai een grote rol speelt. 

 

 

 Elk moment leven we nog / Malmquist, Tom 
 
Karin, de vriendin van Tom, is 33 weken zwanger als ze acute leukemie krijgt. 
De baby wordt met de keizersnee gehaald, maar Karin overlijdt. Tom moet 
zijn verdriet proberen te verwerken en leren zorgen voor zijn pasgeboren 
dochtertje. Maar hij krijgt ook te maken met officiële instanties omdat hij en 
Karin niet getrouwd waren. Bovendien is zijn vader, met wie Tom niet zo’n 
goede relatie had, terminaal ziek. Het is een waargebeurde geschiedenis. De 
tekst is soms moeilijk te volgen, omdat er geen leestekens worden gebruikt. 
Gebeurtenissen uit de relatie tussen Tom en Karin worden afgewisseld met 
zijn pogingen om voor de baby te zorgen. Alles loopt door elkaar. Het is 
tekenend voor de sneltreinvaart van gebeurtenissen waarmee Tom 
geconfronteerd wordt. Debuutroman van de Zweedse auteur (1978), een 
zeer menselijk verhaal over rouw en wanhoop, zonder echt emotioneel te 
worden. 
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 Ook dit gaat voorbij/ Busquets, Milena 
Dit is de tweede roman van Milena Busquets (1972), de dochter van de 
bekende Barcelonese schrijfster en uitgeefster Esther Tusquets. Busquets 
schreef hem na het overlijden van haar moeder in 2012. Dat ze haar moeder 
niet met name noemt en de dochter in het boek een andere naam heeft 
gegeven (Blanca), kan niet verhullen dat dit een uitgesproken 
autobiografische roman is. Blanca trekt met haar twee ex-mannen, haar twee 
kinderen en twee vriendinnen in de zomer naar het Catalaanse kustplaatsje 
Cadaqués, waar haar moeder ook graag kwam. Blanca is voortdurend in 
dialoog met haar overleden moeder, terwijl het leven om haar heen verder 
gaat. Haar verhaal is doordrenkt van verwarring en verdriet, maar is met zijn 
lofzang op de vrijheid van de vrouw ook een eerbetoon aan haar eigenzinnige 
moeder. 

 

 

 Rauwe dagen / Spijker, Rita 
 
Autobiografisch relaas waarin de schrijfster over de dood van haar ouders 
vertelt, haar gevoelens daarbij en de moeizame relatie die zij met haar vader 
had. Op een vrijdagavond in december wordt ze door haar zus gebeld: ‘Pa is 
vanavond gevallen in de keuken. Ma wou hem helpen opstaan…’ Haar vader 
heeft al weken pijn, is groggy van de pillen en wil niet meer leven. Haar 
moeder, die bij het helpen van haar vader is gevallen, moet dezelfde nacht 
nog naar het ziekenhuis. Ze raakt in coma. Nu moet er iemand voor pa 
zorgen, maar wie? Ondanks hun visies over leven en dood, over euthanasie, 
slaan de twee zussen en drie broers de handen ineen, verzorgen de vader en 
waken bij de moeder. De moeder overlijdt na enkele dagen. De vader sterft 
enkele weken later. Een indringend verslag. Het boek is ook een pleidooi voor 
euthanasie. Rita Spijker debuteerde in 2006 met ‘Kreukherstellend’. Ze 
werkte een aantal jaar als rouwbegeleider en spreker bij uitvaarten. 
www.ritaspijker.nl 
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 Tonio/ Heijden, A.F.Th. van der 
 
‘Vanaf nu tot aan het einde van mijn dagen zal Tonio’s dood er nooit eens 
even niet zijn.’ De auteur (1951) verloor op Eerste Pinksterdag 2010 zijn 21-
jarige zoon Tonio bij een verkeersongeluk. In deze roman doet de auteur het 
enige wat hij nog kan, zien te overleven en schrijven over de dood van zijn 
zoon en wat het teweeg heeft gebracht: verdriet, gemis, pijn, woede, angst, 
schuldgevoelens, machteloosheid en radeloosheid. Hij probeert het 
onmogelijke: het te begrijpen en dragelijk te maken. Herinneringen aan Tonio 
en het leven van de auteur en zijn vrouw met hun zoon worden afgewisseld 
met de gebeurtenissen rond en na Tonio’s dood en de gevoelens en reacties 
van de schrijver en diens vrouw. Het naakte, rauwe, onbeschrijfelijke verdriet 
spreekt uit ieder woord. Indrukwekkende, overweldigende roman over een 
van de ergste dingen die een mens kan overkomen: de dood van een kind. 

 

 

 Twintig regels liefde / Coleman, Rowan 
 
Verpleegkundige Stella Carey (32) schrijft tijdens haar nachtdiensten in een 
Engels hospice voor patiënten bijzondere brieven, die bezorgd moeten 
worden aan nabestaanden als de patiënt is overleden. Een uitzondering 
maakt ze zelf voor de brief van Grace aan haar zoon Hugh, een wat eenzame 
vrijgezel. Hij weet niet beter of zijn moeder is al 25 jaar dood. Stella zelf koos 
voor ’s nachts werken om de confrontatie met haar man Vincent te ontlopen. 
In Afghanistan verloor hij als militair een been en los van elkaar rouwen Stella 
en Vincent om het leven van vroeger. Dan vindt ze zijn brief die ze pas mocht 
lezen als hij was gesneuveld en maakt ze een keuze die bepalend is voor hun 
toekomst. In dit verhaal wisselt steeds de vertellende persoon: het is Stella, 
een van de patiënten, Hugh of Vincent, maar alle levens zijn met elkaar 
verbonden. Door het boek heen - in een afwijkend, handgeschreven 
lettertype - staan brieven. Een roman over relaties, over leven en dood, goed 
geschreven en met een positieve insteek. 
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 De afwezigen / Kézér, Lieke 
Deze roman speelt zich voor een groot deel af in New York, de stad waar 
jazzsterren geboren werden, en Los Angeles, de stad van dromen over succes 
in de filmbusiness. Het verhaal wordt gedragen door Joshua James, een 
tiener die verlaten wordt door zijn vader, waarna de gekwelde moeder 
zichzelf van het leven berooft. Hij mag van de jeugdzorg intrekken bij zijn 71-
jarige overbuurman in LA, de musicus Frank. Die is snel ten einde raad omdat 
Joshua depressief blijft en amper praat. Dan krijgt hij een geniale inval: hij zal 
de jongen saxofoon leren spelen. Joshua wordt een internationaal gevierd 
saxofonist maar hij geeft niet om geld en roem. Vanaf het prille begin, met 
een tweederangs bandje in New York, volgen we hem en alle bijzondere 
karakters die zich over hem ontfermen of zich tot zijn intense muziek 
aangetrokken voelen. Bijzonder schrijnend is de dood van Dave die zijn 
manager, vader, broer en vriend wordt, een van de altijd aanwezige 
afwezigen in het latere leven van Joshua. Een roman over verwoeste dromen, 
verdwenen ouders, rouw en profiteurs. 

 

 

 Gescheiden kamers / Tondelli, Pier Vittorio 
 
De Italiaanse schrijver Leo rouwt om de dood van zijn geliefde, de jonge 
Duitse pianist Thomas - onuitgesproken, maar voor de goede verstaander 
overduidelijk - aan de gevolgen van aids. Het verhaal bevat indrukwekkende, 
diepzinnig-elegische overwegingen over deze relatie: over begeerte en liefde, 
over het niet mét en niet zonder elkaar kunnen, waardoor samenwonen 
onmogelijk is (vandaar de titel) en over schuldgevoel door de blik van de 
(burgerlijke, katholieke) ander. Bovendien beschrijft het prachtig de 
grootsteedse homowereld in de jaren tachtig, overigens met aids als 
wonderlijke witte plek. Vanwege zijn kleine, stilistisch knappe en diepzinnige 
oeuvre, zijn uiteenzetting met het katholicisme (dat hij afzwoer, maar op zijn 
sterfbed weer omarmde), zijn vroege dood door aids en zijn cultstatus wordt 
Tondelli (1955-1991) hier wel 'de Italiaanse Kellendonk' genoemd. 
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 Gevangenen in verdriet na zelfdoding / Heus, 
Rian de 

Uitgebreid dagboek over meerdere jaren van een moeder van wie op haar 
44ste de oudste dochter een einde maakt aan haar leven. Ze beschrijft de 
totale verwarring waarmee zij daarna te maken kreeg. Hoe ze moest vechten 
om voor haar verhaal gehoor te krijgen in de 'buitenwereld', over reacties 
van mensen die zelfmoord veroordelen. Over heel veel onbegrip. Over de 
eigen balans in het leven totaal kwijt zijn en zoeken naar manieren om zelf 
verder leven. Ze worstelt ook af en toe hevig met de vraag of ze er ook niet 
zelf een einde aan zou maken. Over troost en steun van lotgenoten (op 
internetsites). Een zeer intens boek. 

 

 

 En wat nu? / Tromp-Klaren, Eveline 

 (Zelfhulp)boek in tien hoofdstukken voor terminaal zieke 
mensen (en hun naasten) om hun kwaliteit van leven zo lang 
mogelijk te behouden of te verbeteren. Na een voorwoord 
door de naaste van een gestorvene de hoofdstukken Overeind 
blijven; Streven naar de hoogst haalbare kwaliteit; 
Terugkijken; Onafgemaakte zaken; Zoektocht naar nieuwe 
kennis en hedendaagse bronnen; De kracht van oude 
tradities; Je liefde overdragen; Medische zaken regelen; Het 
definitieve afscheid. Tot slot volgen enkele 
patiëntenverhalen. Er is aandacht voor lichamelijke, 
medische, sociale, emotionele, religieuze en spirituele 
aspecten. Geen bronnenlijst, wel een lijst met relevante 
organisaties met websites.  
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 Als afscheid pijn doet / Genova, Maria 
 
Een zoektocht naar een baan die haar echt voldoening zou geven, bracht de 
Australische singer-songwriter Bronnie Ware in contact met de palliatieve 
zorg. Hierin bleek ze haar roeping gevonden te hebben. Een tijdlang 
verzorgde en begeleidde ze stervenden in hun laatste weken. Dit gaf haar 
veel voldoening en de diepe contacten leverden nieuwe inzichten op die ook 
haar eigen leven compleet veranderden. Een weblog over dit thema was zo 
succesvol dat ze haar ervaringen verwerkte in dit boek. In elk hoofdstuk staat 
een van haar cliënten centraal en beschrijft Ware de ongelooflijke helderheid 
en spirituele wijsheid die mensen aan het einde van hun leven ten toon 
spreiden. Terugkijkend noemen stervenden vaak overeenkomstige 
spijtpunten, zoals te hard werken, te weinig aandacht voor vrienden, 
gevoelens niet durven uiten en onvoldoende trouw zijn aan zichzelf en hun 
eigen geluk. De auteur beschrijft op uiterst leesbare en liefdevolle manier de 
diepmenselijke contacten tijdens de laatste levensfase.  

 

 

 Het jaar van de vlinder / Zuurmond, W.W.A. 
 
De auteur schrijft over het leven en de dood van haar geadopteerde dochter 
en doet dat in de ik-vorm vanuit het meisje. Er is sprake van liefdevolle 
ouders en een gelukkige kindertijd. In de puberteit ontstaat er grote onrust in 
het meisje, die uitloopt op een manische depressiviteit, waartegen ze 
vergeefs strijdt. Als ze 17 jaar is, pleegt ze zelfdoding. Dit alles is in de ik-vorm 
geschreven, evenals het tweede gedeelte van het boek, waarin ze vooral 
beschrijft hoe het leven van haar ouders en haar (ook geadopteerde) broer 
doorgaat en hoe ze zichzelf af en toe aan hen manifesteert. Het is 
overduidelijk dat het haar moeder is, die dit schrijft. In eerste instantie een 
beetje vervreemdend, maar door op deze wijze afstand te nemen, wordt het 
immense verdriet, vooral van de moeder, heel zichtbaar. Een ontroerend 
boek, dat vooral lezers zal aanspreken, die met zelfdoding te maken hebben 
(gehad). 

=  
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Rouw; gedichten 
 

 

 Met zoveel liefde heb ik van je gehouden / 
Geelen-Merks, Denise van  
 
Menigeen die te maken krijgt met verlies heeft behoefte aan 

herkenbare verwoordingen die tegelijk erkennend en steunend zijn en 

die inspireren om verder te gaan. Dit boek bundelt gedichten en 

andere teksten die daartoe dienen. De beiden samenstellers 

gebruiken deze teksten in het klooster in Huissen bij hun weekends 

Persoonlijk verlies in perspectief. Het boek is ingeleid door de bekende 

Riet Fiddelaers-Jaspers en voorzien van tekeningen en foto's van 

Pascalle van Vliet. 

 

 

 Woorden van afscheid / Stolp, Hans 
 
Hans Stolp (1942) studeerde theologie en psychologie (Jung) en bestudeerde 
uitgebreid het esoterisch christendom: een geheime leer die een mens helpt 
om zelfinzicht te krijgen. Hij is auteur van meer dan 60 boeken geschreven 
vanuit een vaste overtuiging: er is leven na de dood. Er wordt in liefde op een 
mens gewacht in de geestelijke wereld. Vanuit zijn kennis van de esoterie en 
vanuit zijn jarenlange begeleiding van stervenden schreef hij veel troostende 
teksten voor het afscheid van een dierbare: bij het sterven, het waken, de 
begrafenis of crematie en het gedenken. Hij bundelde in dit boek 
raadgevingen en teksten in dichtvorm als een hulp voor mensen die in tijden 

van verlies en afscheid zulke woorden zo nodig hebben. 
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Rouw  jonge kinderen 
 

 

 Doodgewoon / Westera, Bette 
 
Doodgaan hoort bij het leven en is daarom eigenlijk doodgewoon. Dat is de 
kernboodschap van dit prachtig uitgegeven poëzieboek. Ruim vijftig 
toegankelijke gedichten voorzien van de zeer originele kleurrijke illustraties 
van Sylvia Weve over dubbele pagina's belichten allerlei facetten van de 
dood. Een mooie mix van gevoelige gedichten over afscheid en rouw, 
filosofische gedichten die uitnodigen tot gesprek en verhalende gedichten 
met soms een macabere vorm van humor die lucht geven aan het geheel. De 
dood wordt op een eerlijke manier benaderd waarbij taboes zoals zelfmoord 
niet worden geschuwd. De insteek is multicultureel en laat ruimte voor 
verschillende geloofsovertuigingen. Achterin is informatie opgenomen over 
onder andere euthanasie, het hospice, bijnadoodervaringen, begraven en 
cremeren. In 2015 bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs en Gouden 
Griffel. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.  

 

 

 

 

 Vergeet-me-niet / Hof, Liesbeth van ‘t 
 
Een groepje dieren viert dat het lente is. Alleen Kat zit er wat stilletjes bij. Hij 
is moe en beseft dat hij sterven gaat. Als de dieren slapen, brengt hij vergeet-
mij-nietjes rond. De volgende morgen vindt Kip haar gestorven vriend. 
Bedroefd vertelt ze aan de andere dieren wat er gebeurd is. Samen halen ze 
herinneringen op aan Kat en maken een graf voor hem dat ze bedekken met 
bloemen. Na de begrafenis doen ze wat Kat zei toen hij het feest verliet: 
‘Maak er iets moois van!’. Ze aanvaarden zijn dood en gaan door met hun 
leven, wel een ervaring rijker. Het warme, ingetogen verhaal is voorzien van 
kleurrijke illustraties in gemengde techniek. Ze brengen de emoties van de 
dieren invoelbaar in beeld. Het is uitstekend bruikbaar om de dood met jonge 
kinderen te bespreken en rouwverwerking een plaats te geven. Vanaf ca. 4 
jaar 
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Rouw jonge kinderen 
 

 

 Overal en ergens / Hest, Pimm van 
 
De kleine Yolanda is erg verdrietig als haar mama is overleden. Ze wil weten 
waar mama gebleven is. Mama heeft immers gezegd, dat Yolanda haar zal 
vinden als ze haar zoekt. Mama moet dus nog ergens zijn. Bij haar zoektocht 
wordt ze geholpen door lieve mensen om haar heen: haar kleine broertje, 
haar papa, haar opa en oma, haar tante en een vriendin van mama. Zo 
ontdekt ze, dat mama te vinden is in verhalen, in geuren, in haarzelf, en in 
allerlei kleine dingen. Tenslotte laat mama haar in een droom inzien, dat ze 
eigenlijk nog overal is en dus niet langer hoeft te zoeken. 
Prima te gebruiken bij jonge kinderen die een sterfgeval heel dichtbij 
meemaken. Vanaf ca. 5 jaar  

 

 

 

 Fijn konijn / Empson, Jo 
 
Levenslustig Konijn vindt konijnige dingen als huppen en graven heerlijk, 
maar ook onkonijnige dingen zoals schilderen en muziek maken. Alle 
konijnen genieten mee, maar plotseling is hij verdwenen. Ten slotte vinden 
ze een diep zwart gat. Op de bodem liggen zijn schilderspullen en 
muziekinstrumenten; alles om samen te verven en muziek te maken! 
Vierkant prentenboek met een charmant en gevoelig geschreven verhaal 
over verlies, dood en herinneringen. Gelukkig blijft de lezer niet in rouw 
achter, maar kan zien hoe de overige konijnen met hun eigen creativiteit 
verder gaan en daarvan genieten. Bijzondere uitgave, speciaal voor kinderen 
die moeten omgaan met verlies of dood. Vanaf ca. 4 jaar. 
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Rouw jonge kinderen 
 

 

 De overkant / Haayema, Mark 

Het egeltje Jelte woont met zijn moeder en broertjes langs een drukke 
autoweg door het bos. Er worden daar dieren doodgereden op weg naar de 
overkant. Ook Jeltes vader is op die manier verdwenen. Jeltes moeder 
waarschuwt haar kroost daarom regelmatig om niet over te steken. Maar als 
Jelte op een nacht wakker wordt na een rare droom over een andere wereld, 
waagt hij de oversteek toch. Plotseling ziet Jelte echter twee felle lichten op 
zich afkomen en belandt hij in de vredige wereld van de overkant, waar hij 
zijn vader daadwerkelijk ontmoet. Desondanks keert Jelte weer terug bij zijn 
moeder en weet hij nu uit eerste hand dat papa ergens tussen de sterren de 
wacht houdt. Troostvol geschreven verhaal in eenvoudige dichtvorm over de 
dood. Vanaf ca. 4 jaar. 

 

 
 

 

 Ik mis papa / Lüftner, Kai 

Alles ziet er hetzelfde uit en toch is het heel anders dan normaal. Papa is weg, 
voor altijd. Jonas (ik-figuur) is een achterblijver, dat ben je als je iemand 
verloren bent. Er bestaan geen pillen tegen en mensen doen opeens raar 
tegen je. De fluisteraars praten zachtjes over je, de lachebekjes doen 
luidruchtig leuk tegen je en de meesten zeggen helemaal niets. Het is moeilijk 
om over te praten maar ook zo simpel: Jonas mist papa. En toch is papa altijd 
bij hem: niet alleen in zijn hart maar ook in Jonas zelf. Een ingetogen en 
ontroerend boek over het verlies van een ouder. Het verhaal is bijzonder 
goed afgestemd op de doelgroep. Zowel in de tekst als in de illustraties wordt 
kernachtig de realiteit van verlies weergegeven: het gemis en het verdriet, de 
reacties van de buitenwereld, levens die blijvend veranderen en dat diegene 
die weg is voortleeft in de achterblijvers. 
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Rouw; kinderen 
 

 

 De schaduw van mijn broer / Avery, Tom 
 
Het leven van de 11-jarige Kaia lijkt volkomen tot stilstand gekomen te zijn na 
de zelfmoord van haar broer; ze noemt zichzelf ‘bevroren’. Op school kunnen 
haar leerkracht en klasgenoten niet goed omgaan met haar zelfgekozen 
isolement. Sommigen pesten haar en noemen haar de ‘freak’. De komst van 
een nieuwe, mysterieuze jongen zet bij Kaia iets in beweging. Kaia is niet 
kwaad op haar broer, die regelmatig aan haar verschijnt als engel.  
Een geloofwaardig uitgewerkt, aangrijpend verhaal met een hoopvol slot. 
Genomineerd voor The Carnegie Medal 2015. Voor betere (gevoelige) lezers 
vanaf ca. 12 jaar 

 

 

 Er zullen geen helden zijn / Seidl, Anna 
 
De 15-jarige Miriam is een onbezorgde scholier, totdat haar vertrouwde 
wereld ineens verandert in waanzin. Voor haar ogen ziet ze hoe een 
medeleerling in het wilde weg begint te schieten en daarbij verschillende 
slachtoffers maakt. Ook haar vriend wordt gedood. Het verhaal beschrijft hoe 
Miriam zichzelf na deze gebeurtenis opnieuw moet uitvinden. Ze worstelt 
met haar verlies, maar vooral met de vraag hoe dit allemaal heeft kunnen 
gebeuren. Is alleen de dader schuldig aan wat er is gebeurd? Of is zijn daad 
het gevolg van pesterijen waaraan ook zijzelf zich schuldig heeft gemaakt? En 
hoe kan ze zichzelf vergeven voor haar passiviteit tijdens de schietpartij? 
Pasklare antwoorden zijn er niet en met die onzekerheid moet Miriam leren 
leven. Dat lukt met vallen en opstaan. Aangrijpende en psychologisch goed 
uitgewerkte roman van Anna Seidl, die dit boek op zestienjarige leeftijd 
schreef. In een pakkend voorwoord laat ze Miriam vertellen waarom deze 
haar verhaal wil doen: 'Ik zou willen dat je het begrijpt'. Om dan even later te 
stellen: 'En jullie zullen het allemaal verkeerd begrijpen.' Vanaf ca. 15 jaar. 
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Rouw ; kinderen 
 

 

 Ik moet je iets heel jammers vertellen / 
Bohlmeijer, Arno 
 
Na een ernstig auto-ongeluk komt Rozemarijn met haar zusje, vader en 
moeder in het ziekenhuis terecht. Van dag tot dag worden haar gedachten en 
gevoelens beschreven, zoals de angst en het verdriet om haar moeder, die 
uiteindelijk overlijdt, evenals de boosheid op haar vader die de auto 
bestuurde. In de gesprekken over de dood die zij met haar vader heeft, wordt 
met name het onvermijdelijke 'het lag op haar weg' en de berusting daarin 
'ze kan uitrusten omdat papa aan de beurt is om voor ons te zorgen' 
benadrukt. Op een ontroerende manier geschreven, zonder sentimenteel te 
worden. Goed bruikbaar om het thema dood te bespreken met kinderen 
vanaf ca. 9 jaar. Het verhaal is autobiografisch. 
 

 

 

 Engel van hier en daar / Jonghe-Rouleau, 
Adrienne de 
 
Vanaf haar wolk in de hemel ziet Chrisje de lichtjes van de aarde. Stien, een 
engel met een oude ziel, helpt haar met de voorbereiding op haar levensreis 
naar de aarde, naar dat huis, deze ouders, dit gezin. Eindelijk is het zover: 
Chrisje mag als mensenkind aan haar avontuur beginnen. Ze geniet met volle 
teugen van alles wat het mensenleven te bieden heeft, maar wordt ziek - zó 
ziek dat ze niet meer beter kan worden. Op een dag moet ze haar reis terug 
maken, naar haar plek bij de engelen… Zij ontmoet Stien weer en toont haar 
de inhoud van haar rugzak met warme herinneringen. Elke avond steekt 
Chrisje haar sterretje in de hemel aan, zodat de mensen op aarde kunnen 
zien dat het goed met haar gaat. Een levensechte vertelling voor kinderen - 
de tekst is lichtvoetig: zo zou het kunnen gaan bij de levensreis van kleine en 
grote mensen. Mooie handzame uitgave die kinderen kan helpen om rouw te 
verwerken en leven te vieren. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar 
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Rouw; kinderen 
 

 

 Vogel / Chan, Crystal 
 
Het leven van Jade (12) staat in het teken van haar broer, die verongelukte 

op de dag dat zij geboren werd. Haar ouders en opa zijn het verlies nooit te 

boven gekomen, waardoor Jade in grote eenzaamheid opgroeit. Haar vader 

klampt zich vast aan bijgeloof, haar moeder toont weinig affectie en haar opa 

praat niet meer. Jade gaat noodgedwongen haar eigen gang en heeft haar 

eigen rituelen ontwikkeld om zich staande te houden en het 

allesoverheersende verdriet in haar familie te bezweren. Als ze bevriend 

raakt met een jongen die net als haar broer John heet, en ze zich voor het 

eerst uitspreekt over haar gevoelens, wordt de wankele orde in het gezin 

danig verstoord. Sensitief en indringend geschreven coming of age-verhaal, 

waarin overtuigend wordt getoond hoe verlammend onverwerkt verdriet kan 

werken binnen een gezin. Vanaf ca. 12 jaar. 

 

 

 Lexiland / Moore, Suzi 

Laura, het tweelingzusje van Emma (10, ik-figuur) is overleden, uitgerekend 
op hun verjaardag. Emma denkt dat Laura is gestikt in een stuk taart. 
Daarmee wordt de quasi-grappige toon gezet. De sfeer doet denken aan 
‘Leven van een loser’ en ‘Dagboek van een muts’, zonder illustraties. Dit 
contrasteert met het enorme verdriet dat onder de oppervlakte woekert bij 
alle gezinsleden. Stukje bij beetje wordt duidelijk wat zich precies heeft 
afgespeeld; waarom moeder Fiona zo geïrriteerd is en Ruben telkens dwars 
ligt. De gedachten van Emma worden afgewisseld met dialogen die zijn 
weergegeven als in een toneelstuk, met witregels en de naam van de spreker 
ervoor. De komst van het nieuwe klasgenootje Lexi, met haar eigen 
problemen, zorgt uiteindelijk voor acceptatie van het verlies door alle 
partijen. Het laatste woord is aan Laura.  De opvallend luchtige toon maakt 
het verlies des te schrijnender. Biedt inzicht in problemen rondom de 
verwerking van de dood van een kind in een gezin. Vanaf ca. 10 jaar. 
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Rouw; kinderen 
 

 

 Brieven voor de hemel / Bisseling, Bea 

Pips papa is dood en Pip (8) mist hem heel erg! Pip wil nog zo veel tegen hem 
zeggen dat ze een aantal brieven schrijft en opstuurt naar ‘de hemel’. 
Tegelijkertijd heeft ze veel vragen over de dood (in de folder van Kevin staat 
dat er wel drie verschillende soorten dood zijn) en over de hemel (hoever 
weg is die nu precies). Ook weet Pip af en toe niet wat ze met al haar 
gevoelens aanmoet – zo stompt ze zomaar opeens tegen 'meneer' 
Globetrotters arm. Gaandeweg leert Pip dat sommige vragen geen echte 
antwoorden kennen en ze vindt haar eigen antwoord. Belevenissen en 
gevoelens wisselen elkaar af, net als in het echte leven! Prachtige uitgave 
waarin woord en beeld hand in hand gaan, en die in moeilijke tijden taal kan 
geven aan een verdriet waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Voorlezen 
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. 

 

 

 

 Over leven en dood / Baseler, Marja 

Kleurig en modern vormgegeven boek, waarin jongeren op een toegankelijke 
wijze veel bruikbare informatie krijgen over het verliezen van een nabij 
familielid. Er worden hen handvatten geboden om op een zo goed mogelijke 
wijze een verdere weg in het leven te vinden. De auteur (1959), schrijfster 
van vele informatieve kinder- en jongerenboeken, heeft met vele jongeren 
gesproken bij de voorbereiding van dit boek. Uitgelegd wordt ook waarom de 
dood extra lastig is voor jongeren, maar ook kan bijdragen aan de 
volwassenwording. Verder wordt aandacht besteed aan welke (heftige) 
emoties boven (kunnen) komen, over rouw in het gezin en fasen van rouw. 
Ongeneeslijke ziekte en plotseling overlijden komen aan bod, evenals het 
voor, tijdens en na de uitvaart en eigen inbreng daarbij. Dit vlotte, maar niet 
oppervlakkige boek zal voor menig jongere heel welkom en bruikbaar zijn. 
Vanaf ca. 13 jaar.  
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Rouw: leerkrachten 
 

 

 Doodgewoon / Scaut, Lies 

Handreiking hoe je kinderen van verschillende leeftijden kunt helpen 
in hun rouwproces. Dit boek is geschreven vanuit het besef en de 
ervaring dat de wijze waarop een kind leert om te gaan met de dood 
van een familielid of vriend sterk meebepaalt of het goed opgroeit. 
Wat gaat er om in de hoofden van rouwende kinderen van diverse 
leeftijden en hoe kun je hen begeleiden bij het rouwproces? Aan de 
hand van vele tekeningen, creatieve opdrachten, visualisaties, 
verhaaltjes en een 'jaartijdlijn' wordt inzichtelijk gemaakt hoe de eigen 
verwerking van kinderen kan worden ondersteund. Zie ook 
www.lannoo.be/doodgewoon. Een boek voor ouders, leerkrachten en 
hulpverleners. 

 

 

 

 

 

 Schooltas vol verdriet / Genijn, Karin 

Leren omgaan met verdriet zou een taak van de school moeten zijn 
omdat leerlingen in alle levensfasen kunnen worden geconfronteerd 
met verlies. In dit boek wordt aan de hand van een casus, het 
verongelukken van een leerling, beschreven wat de school kan doen 
aan rouwverwerking. Uitgangspunt is het hebben van een goed 
draaiboek waarin precies beschreven staat wat en wanneer er iets 
moet gebeuren en tot wiens taak dat behoort. Vervolgens wordt 
ingegaan op de vraag hoe je de moeilijke boodschap brengt, hoe je de 
eerste opvang organiseert, hoe je troost kunt bieden en hoe je ouders 
kunt informeren. Hierna komen nuttige werkvormen voor het 
verwerken van het verlies in klassen, de voorbereiding op de uitvaart, 
het afscheidsmoment op school en de nazorg aan de orde. Goede, 
praktische en zeer concrete handleiding voor rouwverwerking in het 
basisonderwijs.  
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Rouw ; leerkrachten 
 

 

 Een boom vol herinneringen / Teckentrup, 
Britta 
 
Vos heeft een lang en gelukkig leven in het bos gehad en is nu heel erg 
moe. Hij gaat liggen op zijn favoriete plekje en valt daar voorgoed in 
slaap. Zijn vrienden Uil, Eekhoorn, Wezel, Beer, Hert, Vogel, Konijn en 
Muis gaan eerst wat droevig bij hem zitten, maar al gauw vertellen ze 
elkaar verhalen over de speciale momenten die ieder met Vos heeft 
gedeeld. Door deze vele verhalen ontstaat er een boom aan 
herinneringen, die steeds groter en sterker groeit. Op die manier blijft 
Vos toch altijd bij zijn vrienden. Vierkant prentenboek met een lief en 
troostrijk verhaal over herinneringen die achterblijven als een geliefde 
sterft. Het boek biedt prima mogelijkheden voor gesprekjes over 
doodgaan.  

 

 

 

 Wanneer word je dood? / Fiddelaers-Jaspers, 
Riet 

Een ervaren deskundige over een moeilijk onderwerp: kinderen en de 
dood. In duidelijke, eenvoudige taal worden alle moeilijkheden én 
mogelijkheden besproken, waarop ouders, andere volwassen 
familieleden en leerkrachten kinderen kunnen bereiken en helpen, die 
van dichtbij met de dood worden geconfronteerd. De auteur, bekend 
van veel publicaties over de dood en rouwverwerking, speelt nergens 
mooi weer. Zij weet, uit hoofde van haar beroep, maar duidelijk ook 
uit eigen ervaring, heel veel over kinderen, hun gevoelens en reacties 
bij zoiets onbegrijpelijks als de dood in hun onmiddellijke omgeving. 
En hoe praat je daarover met kinderen? Met korte 
voorbeeldverhaaltjes worden kindervragen en opmerkingen aan de 
orde gesteld. Tussendoor staan ook enkele gedichten. Achter in het 
kleine boekje staan noten en gebruikte literatuur, praktische tips, een 
woordenlijst en aanbevolen boeken (ook voor kinderen en jongeren).  
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DVD-video 
 

 

 Holly en de zwaan 
 
Chinese jeugdfilm uit 2012 van Kong Sheng. Sinds de moeder van het kleine 
meisje Holly is overleden praat ze niet meer. Haar leraren maken zich 
ongerust en zeggen dat ze beter een poosje thuis kan blijven. Opa en oma, bij 
wie Holly woont, vragen haar vader om haar te komen halen. Hij neemt haar 
mee naar het afgelegen natuurgebied waar hij als ingenieur aan een 
windmolenpark werkt. Op een dag vindt Holly een gewonde zwaan, die ze 
Sneeuwvlokje noemt en geduldig verzorgt. Daardoor krijgt ze weer contact 
met haar vader en met andere mensen. Maar er dreigt ook gevaar: er zijn 
stropers in het natuurgebied. De film is opgenomen in een moerasgebied bij 
de Gele Rivier, een weids landschap met plassen, kreekjes, riet en slikken. 

 

 

 Ventoux  
 
Wielrenfilm/mannenromcom/feelgoodfilm van Nicole van KilsdonkNaar het 
boek van Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp* (hoewel het scenario er in 
feite eerder was). Een groepje vijftigers doet na 30 jaar nogmaals de 
beklimming van de Mont Ventoux. De gebeurtenissen van de eerste keer 
waarbij een vriend verongelukte spelen een grote rol. Een film over 
vriendschap, liefde, rouwverwerking, fietsen, keuzes maken en het verloop 
van de tijd, gebracht met veel humor. 
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DVD-video 
 

 

 Valley of love 
 
Frans drama (2015) van Guillaume Nicloux met Gérard Depardieu en Isabelle 
Huppert. De Franse Gérard en zijn ex-vrouw Isabelle zien elkaar na dertig jaar 
terug in Death Valley, de gortdroge woestijn in Californië. Deze ontmoeting 
berust niet op een toevalligheid, maar is zo gecomponeerd door hun zoon 
Michael, die een brief schreef naar zijn vader en moeder, voordat hij 
zelfmoord pleegde. Daarin gaf hij zijn ouders de opdracht om samen naar 
Death Valley te gaan, een half jaar na zijn overlijden. Hij zou dan nog eenmaal 
verschijnen aan hen. Gérard en Isabelle reageren heel verschillend op deze 
missie, maar willen toch dat deze laatste wens van hun zoon in vervulling zal 
gaan. 

 

 

 Mr. Morgans last love  

Engelstalig drama van de Duitse regisseur Sandra Nettelbeck (Bella Martha) 
met veteraan-acteur Michael Caine (Harry Brown; Sleuth) en Clémence Poésy 
(Harry Potter; In Bruges). Amerikaan Matthew Morgan woont in Parijs en is 
gepensioneerd docent filosofie. Sind de dood van zijn vrouw, drie jaar 
geleden, is hij somber en eenzaam, zijn kinderen wonen in de VS. Morgan 
raakt bij toeval bevriend met de jonge danslerares Pauline, waardoor zijn 
leven weer wat glans krijgt. Wanneer Matthew een zelfmoordpoging doet 
laat Pauline zijn kinderen overkomen en probeert de band tussen hen en hun 
vader te herstellen. 
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DVD-video 
 

 

 Demolition 
 
Drama van Jean-Marc Vallée met Jake Gyllenhaal (Everest; Southpaw) en 
Naomi Watts. Bankier Davis Mitchell verliest door een auto-ongeluk zijn 
vrouw en raakt daardoor de grip op zijn leven kwijt. Door zijn vriendschap 
met klantenservicemedewerker Karen en haar 15-jarige zoon bouwt hij 
langzamerhand weer een leven op, terwijl hij – ook letterlijk – zijn oude leven 
afbreekt: hij koopt sloopgereedchap en breekt zijn huis af. 

 

 

 The disappearance of Eleanor Rigby 
 
Romantisch drama uit 2013 en regiedebuut van Ned Benson. Bijzonder aan 
deze film is dat er twee versies zijn gemaakt. Een versie vanuit de optiek van 
de man (‘him’) en één vanuit de vrouw (‘her’). Connor Ludlow (James 
McAvoy) en Eleanor Rigby (Jessica Chastain) hebben een erg gelukkig 
huwelijk totdat hun pasgeboren baby overlijdt. Beide partners reageren heel 
verschillend op deze gebeurtenis. Connor probeert het leven zo goed en zo 
kwaad als het gaat weer op te pakken, terwijl Eleanor niet over haar verdriet 
heen kan komen. De enige uitweg die zij nog ziet, is te verdwijnen uit haar 
oude leven. Connor blijft verbijsterd achter, maar probeert haar terug te 
vinden, al lijkt dat een onbegonnen zaak. 
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Websites 
 
 

  http://www.ikrouwomjou.nl/ 
 
http://www.achterderegenboognoord.nl/rouwverwerking/ 
 
http://www.in-de-wolken.nl/ 
 
https://www.oudersoverledenkind.nl/ 
 
http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/ 
 
http://www.troostvoortranen.nl/Links.aspx 
 
https://www.dmoz.org/World/Nederlands/Maatschappij/Doo
d/Rouw/ 
 
http://www.stichtingjongehelden.nl/links/links_rouw_rondo
m_overlijden_kinderen_jongeren 
 
 

 

http://www.ikrouwomjou.nl/
http://www.achterderegenboognoord.nl/rouwverwerking/
http://www.in-de-wolken.nl/
https://www.oudersoverledenkind.nl/
http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/
http://www.troostvoortranen.nl/Links.aspx
https://www.dmoz.org/World/Nederlands/Maatschappij/Dood/Rouw/
https://www.dmoz.org/World/Nederlands/Maatschappij/Dood/Rouw/
http://www.stichtingjongehelden.nl/links/links_rouw_rondom_overlijden_kinderen_jongeren
http://www.stichtingjongehelden.nl/links/links_rouw_rondom_overlijden_kinderen_jongeren



