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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Op een dag als alle andere vertrekt Koen, een jongen van tien jaar, op zijn 
fiets naar toneelles. Twintig minuten later staat de wereld op zijn kop. De toneeljuf belt 
op en zegt dat Koen niet aangekomen is. De nachtmerrie, die iedere ouder vreest, 
begint. Gerrie Langenberg beschrijft in dit dagboek hoe zij en haar gezin de dood van 
hun zoon en broer verwerken. Zij zet haar gedachten vanuit het hart op papier, zodat je 
als lezer dit proces van dichtbij meemaakt. De ouders proberen op hun reis langs 
ziekenhuis, politie en justitie duidelijkheid te krijgen over de precieze toedracht van 
het ongeval en over de schuldvraag. De schrijfster vertelt daarnaast openhartig en 
oprecht over haar spirituele zoektocht naar Koens ziel.  Boek 156 pagina’s met diverse 
foto's en tekeningen in zwart-wit en een paar teksten van Koen geïllustreerd.  
 
Over de schrijfster: 
Gerrie Langenberg groeide op in een streng protestants gezin maar geloofde niet meer. 
Gedurende de rouwperiode na de dood van haar  zoon Koen, kwam er een andere vorm 
van christelijk geloven voor in de plaats. Zij is moeder van twee zonen. 
 
Recensies/Extra: 
Biblion recensie, F.M. Boon: ‘Een dagboekachtig boek waarin een moeder vertelt over 
de twee jaar vanaf het moment dat de oudste van twee zonen op tienjarige leeftijd werd 
doodgereden. Zij vertelt zowel over de contacten met politie, ziekenhuis en justitie, als 
over de impact en de verwerking in het persoonlijke leven van de gezinsleden. 
Daarnaast geeft zij inzicht in het geestelijke proces waarin zij terechtkomt. (…)De 
verschillende elementen en thema's zijn op een vloeiende manier in elkaar overlopend. 
Heldere stijl en niet opdringerig van toonzetting. Een bijzonder boeiend en 
toegankelijk persoonlijk document. (…)’  
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