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Soort boek/Ziekte/ Stijl: 

‘Ik blijft achter met duizend vragen. Waarom springen? Wilde je wegvliegen, samen 

met Willem? Waarom geen medicijnen? Was je bang dat ze niet zouden werken 

omdat er al zoveel, te veel van die rotzooi in je lichaam zat? Waarom van een brug 

over een verkeersweg? Om het mooie uitzicht als laatste beeld op je netvlies te 

branden?’ (Pag.13) 

Boek van 344 pagina’s waarin de Vlaamse schrijfster Lief Vleugels, moeder van 

Mathilde zoekt naar antwoorden op de vraag waarom Matilde in 2014 samen met 

haar vriend uit het leven stapten door zelfdoding. De 37-jarige Matilde en haar  51-

jarige vriend Willem deelden een Manisch-Depressieve stoornis en een verleden 

binnen de psychiatrie. Zij sprongen op 16 maart 2014 samen van een brug over een 

verkeersweg. Het boek is voor, van en over haar dochter. Lief Vleugels schrijft 

namelijk samen met Matilde over levens en hun relatie. Dat doet zij door haar te laten 

spreken onder andere via haar dagboeken, mails, telefoongesprekken.  

 

www.uitgeverijxanten.nl:  

‘Alles stroomt gaat over een moeder die de dood van haar dochter probeert te 

begrijpen en te verwerken. Aan de hand van nagelaten dagboeken en brieven van 

haar dochter en haar eigen dagboeken reconstrueert de moeder het leven van haar 

dochter. Een roman over de psychiatrie en hoe psychische problemen iemand de 

dood in kunnen drijven.’ 

https://www.uitgeverijxanten.nl/Alles-stroomt/  

Philip L. Teepe, psychiater:  ‘In deze wonderbaarlijke en intrigerende roman zijn 

afwisselend de moeder en de overleden dochter aan het woord over hun veelbewogen 

levens. Brieven, dagboekfragmenten, overdenkingen en gedichten wisselen elkaar af. 

De schrijfster en moeder Lief Vleugels heeft veel materiaal voorhanden om de stem 

van haar dochter flink te laten horen, met name een twintigtal dagboeken, brieven, e-

mails, telefoontjes en haar geheugen.’ 

 

Over de schrijfster: 

De Vlaamse schrijfster Lief Vleugels (Herentals, 1953)  was als docent schrijftraining 

en poëzie verbonden aan de Antwerpse Schrijvers Academie, de Schrijversvakschool 

in Paramaribo, Suriname, en diverse andere organisaties. Ze bracht romans en 

poëziebundels uit, verhalen en gedichten in diverse bloemlezingen en literaire 

tijdschriften. Dit boek is haar vierde roman. Lief Vleugels is gescheiden en leeft nu 

met levensgezel Joost. Zij heeft drie kinderen, een zoon en twee dochters, Thomas, 

Sara en Matilde waarvan Matilde, de jongste, gestorven is. 

Korte beschrijving: 

Het boek begint met de beschrijving van de begrafenis van Matilde die is opgedeeld in 

twee delen, vanwege de wensen van de vader van Matilde. Ze heeft daar moeite mee, 

omdat het tegen de wensen van Matilde ingaat. 

Daarna beschrijft ze vanaf 1997 hoe Matilde in het leven stond en de stormachtige 
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band zij met elkaar hadden. Dat doet ze door afwisselend Matilde en zichzelf aan het 

woord te laten komen over hun ervaringen. Brieven, dagboekfragmenten, 

overdenkingen, gedichten, mails, telefoontjes, het geheugen, dat alles wordt ingezet 

om beiden te laten spreken over hun veelbewogen levens.  

Vleugels gebruikt het materiaal, probeert alles aan bod te laten komen, om haar 

dochter in dit boek ook werkelijk te laten spreken. De moeilijke momenten en strijd 

in het leven van Matilde worden toegelicht, haar moeilijke jeugd met scheidende 

ouders, seksueel misbruik door haar stiefvader, pesten op school. Zij, of Matilde zelf, 

beschrijft Matilde ‘s negatieve zelfbeeld,  haar zelfhaat, de stemmingswisselingen, de 

psychoses, het medicatiegebruik, het alcoholgebruik, de opnames binnen de 

psychiatrie. Ze gaan in op Matildes relaties, haar pogingen om zelfstandig te leven en 

haar plannen voor de toekomst. Vleugels laat zien hoe ze elkaar nodig hadden, er voor 

elkaar waren, maar ook heftige ruzies kenden waarbij Matilde haar moeder op een 

bepaald moment verzocht haar niet meer te zien. Om dat later weer goed te maken, 

duidelijk te maken hoezeer ze van haar moeder hield. Zo wordt er veel besproken, 

waardoor duidelijk wordt dat Matilde geleden en gestreden heeft, maar ook dat 

moeder en dochter om elkaar gaven. 

En Vleugels beschrijft ook háár strijd in háár leven, haar psychische problemen, de 

zorg om haar dochter, het rouwen na haar dood, de vragen die ze nog steeds heeft. 

Uiteindelijk vindt Matilde liefde bij Willem, een man die ze in de psychiatrie ontmoet 

heeft en ook de diagnose Manisch-Depressieve stoornis heeft, waardoor ze elkaar 

goed aanvoelen en begrijpen. En juist met deze man besluit ze samen suïcide te 

plegen.  

 

Wat viel op: 

-Mooi dat dit boek vanuit zowel het perspectief van degene die suïcide heeft gepleegd 

als de moeder die achterblijft is geschreven.  

-Lief Vleugels heeft met dit boek geprobeerd de wens van haar dochter om een boek 

te schrijven waar te maken. En dat is gelukt. De titel Alles stroomt, Panta Rhei 

verwijst o.a. naar het boek dat Matilde had willen schrijven, over haar ervaringen met 

de psychiatrie en met het spiritisme.   

-Het boek is niet alleen een mooi document, het is ook een boek dat vragen stelt over 

de werking van de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de ingewikkelde 

moeilijke moeder/dochter relatie van Lief en Matilde laat zien. Ze wil verwerken en 

accepteren dat haar dochter suïcide heeft gepleegd, en dat is niet makkelijk. Ze 

probeert te begrijpen en  te analyseren waarom het leven van haar dochter op 

zelfdoding is uitgedraaid.   

Citaten: 

Pag.46: ‘Achter de deur is het stil geworden. Alle  weerstand is verdoofd, alle geluid 

weggespoten. ‘Kunnen we haar even zien?’ ‘Ze slaapt, mevrouw. U kunt bellen, 

vannacht. En morgen kunt u haar bezoeken.’ O nee, morgen kom ik haar halen.’ 

Pag.94: ‘Je wilde me niet meer zien, me loslaten, met me afrekenen, daar hoorde mij 

haten bij. Ík heb jou nooit gevraagd mij het leven te geven,’ heb je me ooit gezegd. Je 

verweet me zoveel. Terecht, dacht ik. Ik zat vol schuldgevoelens, tot ik drie jaar 

geleden zelf in de psychiatrie belandde.’ 

 



Pag.105: (Dagboek Matilde) ‘De grootste kunst is de levenskunst en die bezit ik niet. 

Ik maak voortdurend voornemens, maar houd me er zelden aan.’ 

 

Pag.160: (Dagboek Matilde) ‘Vandaag ben ik, na een derde psychose , van 

Stuivenberg naar  Sint Vincentius verhuisd. (…) Ik heb de hel gezien, de schreeuw 

gevoeld.’ 

 

Pag.191: ‘‘Jij luistert tenminste,’ zei je. ‘In de psychiatrie luisteren ze niet, en dan 

vinden ze het gek  dat je razend wordt.’ 

 

Pag.243: ‘In de stroom van Panta Rhei zullen wij verschillende werelden kruisen en 

thuiskomen in een ander universum.’ 

 

Pag.244: ‘Lieve moeke,  

Dit is de laatste bladzijde van dit dagboek. Schrijf alsjeblieft het boek dat er bij 

Willem en mij nooit van gekomen is. Ik heb er alle vertrouwen in. Nu doen we het 

samen…’  

Pag.323: (Dagboek Matilde)‘Nooit heeft een psychiater of verpleegkundige me 

gevraagd naar mijn ervaringen, mijn belevingen en gevoelens. De huidige psychiatrie 

doet niet anders dan mensen in vakjes stoppen en elk vakje het juiste pilletje geven.’ 

Recensies/Extra: 

http://ansiel.cinebelblogs.be/archive/2015/04/28/alles-stroomt-lief-vleugels-

54905.html André Oyen: ‘(…)Alles stroomt gaat over een moeder die de dood van 

haar dochter probeert te begrijpen en te verwerken. Aan de hand van nagelaten 

dagboeken en brieven van haar dochter en haar eigen dagboeken reconstrueert de 

moeder het leven van haar dochter. Een lange pijnlijke tocht doorheen een massa 

psychoses. Het hele psychiatrische verleden van Matilde was een noodkreet om 

eigenheid. De pschchoses zijn een voorbeeld van hoe ze van de kelder naar de zolder 

wilde gaan, vanuit de hel naar de hemel. Maar ze wilde en kon de leegte niet toelaten. 

De leegte van het nu. (…)Lief Vleugels heeft duidelijk het werk gemaakt dat haar 

dochter niet meer heeft kunnen schrijven. En ze heeft dat op een heel   overtuigende 

wijze gedaan want het boek palmt je als lezer in van het eerste tot het laatste moment. 

(…) Alles stroomt is een buitengewoon mooie en goedgeschreven roman over een 

sterke maar ook pijnlijke moeder-dochterrelatie.’ 

 

https://www.uitgeverijxanten.nl/Alles-stroomt/  

Philip L. Teepe, psychiater: ‘Waanzin met de zelfgekozen dood als gevolg. 

Er zit veel voer voor psychiaters in de roman “Alles stroomt” van Lief Vleugels. De 

titel suggereert wellicht een rustig kabbelend beekje, maar ook de woest kolkende 

bergrivieren worden de lezer niet bespaard. De rivier is een metafoor voor het leven, 

en de zee staat voor de dood, waarin elk leven vroeg of laat uitmondt. (…) 

Elke geslaagde zelfdoding heeft een sterke impact op de nabestaanden en dierbare 

vrienden, die achterblijven in verbijstering, verslagenheid en verwondering, maar ook 

met veel vraagtekens en schuldgevoelens. Voor de hand liggende vragen zijn dan 

waarom, was er geen andere oplossing, heb ik signalen gemist, was deze 

onomkeerbare stap te voorkomen geweest, waarin ben ik tekortgeschoten en wat had 
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ik kunnen doen om deze dood te voorkomen. Bij een suicide à deux 

(tweelingzelfdoding) komt hierbij nog de vraag naar de onderlinge beïnvloeding 

tussen het stel dat samen uit het leven gestapt is. Al deze elementen zijn terug te 

vinden in de roman van Lief Vleugels, die deels leest als een zoektocht of puzzeltocht 

door haar eigen leven en dat van haar dochter.. (…) 

Hoewel er aan het slot misschien nog wel een paar puzzelstukjes ontbreken geeft deze 

roman een overtuigend beeld van het leven, lijden en sterven van Matilde, met alle 

ups en downs, zowel vanuit haar eigen perspectief als vanuit dat van haar moeder. 

Zowel voor psychiaters als voor nieuwsgierige leken is dit boek een echte aanrader. 

Voorwaar een grootse prestatie van Lief Vleugels.’ 

 

 


