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Soort boek/ziekte/stijl: 
Verzameling zeer persoonlijke bespiegelingen over verlies (18 stuks, 157 blz.) met korte 
analyse van terugkerende aspecten van rouw. 
 
Over de schrijfster: 
Margreet Eriks heeft een praktijk voor rouw- en stervensbegeleiding en is coördinator in 
een hospice. 
 
Korte beschrijving: 
Dit ontroerende boekje begint met een uiteenzetting van de fasen van rouw zoals 
beschreven door Elisabeth Kübler-Ross. Daarna vertellen achttien bekende en minder 
bekende Nederlanders hoe zij het verliezen van een dierbare hebben beleeft. Elk verhaal is 
net zo uniek als de relatie tussen de betrokkenen maar er zijn toch ook overeenkomsten in 
de manier waarop het rouwproces tot uiting komt. Deze overeenkomsten worden aan het 
eind van elk verhaal kort besproken. 
 
Verschillende mensen rouwen op heel verschillende manieren. De emoties die bij rouw 
komen kijken zijn soms moeilijk te plaatsen en de lengte van het proces is niet te 
voorspellen. Soms kan iemand sneller dan verwacht vrede vinden met een verlies of wordt 
men juist jaren later nog verrast door verdriet en pijn. Soms zijn er ook positieve emoties 
zoals opluchting over het einde van het lijden van zowel overledene als van de 
achterblijver. Volgens de schrijfster is er te weinig bekend over deze zaken omdat we er 
niet vaak genoeg openlijk over praten. Daardoor weten mensen niet goed wat normaal is in 
hun eigen rouwproces of dat van een naaste en is het ook moeilijk om de juiste hulp te 
vragen. 
 
Citaten: 
Pag. 7: “[…ik zie] vaak dat rouwenden nergens met hun verdriet naartoe kunnen of durven 
gaan en dat stervenden met veel strijd het leven verlaten. De oorzaak hiervan is veelal een 
gebrek aan kennis over rouw en angst voor de dood.” 
Pag. 17: “We weten dat iedereen dierbaren verliest, het is dus eigenlijk doodgewoon. Maar 
het verlies wat je zelf hebt geleden is helemaal niet doodgewoon, het is jouw unieke 
beleving.” 
Pag. 30: “[...] ik heb toen verschrikkelijk gehuild. Het was zo erg, dat het leek alsof m'n 
tenen door m'n slokdarm naar buiten kwamen. Het was eigenlijk geen huilen, meer een 
soort oerschreeuwen.” 
Pag. 45: “Ze praatte er zo gewoon over. Ik vond dat echt heel bijzonder.” 
Pag. 63: “Ik voelde me altijd een beetje schuldig als ik plezier had en hij op datzelfde 
moment daar in dat bed lag. […] Ik vond bijna dat ik hetzelfde moest lijden als mijn vader. 
Maar wat ik eigenlijk deed was het medelijden heel letterlijk nemen. Achteraf gezien weet 
ik niet of ik hier goed aan deed. Je kunt je namelijk afvragen of iemand het fijn zou vinden 
als jij je plezier zou ontzeggen vanwege hem.” 
Pag. 71: “Ik vind dit nog steeds heel uniek. Dat iedereen bij haar laatste uitademing mocht 
zijn. Het leek of ze kon loslaten omdat we erbij waren. In het begin vond ik het heel eng en 
moeilijk, maar nu ben ik juist trots dat wij erbij mochten zijn.” 
Pag. 79: “Het beeld met al die slangetjes aan haar lichaam zie ik nog regelmatig voor me. 
Haar zien lijden was ontzettend moeilijk en ik zou graag de pijn die ik hierbij voel 
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kwijtraken. Ik ben er nog niet klaar mee, ook al is het drie jaar geleden.” 
Pag. 87: “De eerste maanden na zijn dood waren vreselijk. Ik voelde me geamputeerd, het 
deed zelfs lichamelijk pijn.” 
Pag. 109: “Wat ik het moeilijkst vond, was het feit dat ik mij realiseerde dat ik haar niet 
kon helpen. Ik was machteloos en dat voelde niet goed. Ik wilde gewoon zo graag iets voor 
haar kunnen betekenen.” 
Pag. 135: “Iedereen zou eigenlijk regelmatig even moeten blijven stilstaan bij de dood. Je 
zou er veel gemakkelijker over moeten kunnen praten en ermee bezig zijn om je zaken op 
orde te brengen. […] Het geeft namelijk ook en bepaalde rust, dan kun je misschien 
makkelijker loslaten als je tijd daar is.” 
Pag. 154: “Ik heb het meeste van mijn begrafenis zelf geregeld en dat voelt heel erg fijn. […] 
Raar eigenlijk, hè, het voelt ook een beetje bizar. Ik ga letterlijk weg. Het is ook zo raar dat 
ik me er bijna op kan verheugen dat iedereen naar de begrafenis komt, terwijl ik er zelf niet 
bij ben. Maar waarschijnlijk kijk ik wel even om een hoekje mee...” 
 


