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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Mama, ga jij ook zo vroeg dood als papa en oom Marco?' 
'Dat denk ik niet, maar je weet nooit hoe het loopt.' 
'Mama, wil je alsjeblieft meer dan honderd jaar worden?'  
Nika kijkt me hoopvol aan met haar grote blauwe ogen.  
Ik geef haar een kus: 'Ik ga het proberen, meisje.'  
 
Boek van 256 pagina’s waarin Maria Genova en Tanja Borggreve beschrijven wat voor 
impact de zelfdoding van drie mensen uit de omgeving van Tanja op haar leven heeft 
gehad. Haar depressieve moeder probeerde het, haar ex-man en broer lukte het. Toen 
het gebeurde was ze nog geen dertig en had deze suïcides niet zien aankomen. Ze 
beschrijft hoe het gebeurde, haar zoektocht naar de achtergronden, het waarom, het 
verwerkingsproces en wat het voor haar en haar omgeving heeft betekent. 
 
Covertekst: ‘Hoe leg je een vijfjarig kind uit dat haar vader zelfmoord heeft gepleegd? 
En dat zo kort na nog een onverklaarbare zelfdoding in de familie. 
Zelfdoding is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge mensen. 
Als afscheid pijn doet is een waargebeurd verhaal dat je bij de keel grijpt en niet meer 
loslaat, een verhaal over zelfdoding, verdriet en onvoorwaardelijke liefde.’  
 
Over de schrijfsters: 
Maria Genova (1973) is journalist en schrijfster van succesvolle en taboedoorbrekende 
boeken. In 2014 werd ze uitgeroepen tot schrijfster van het jaar.  Co-auteur Tanja 
Borggreve (1982) werkt als manager in de horeca en is moeder van drie kinderen. Ze 
zet zich vrijwillig in voor de zelfmoordhulplijn 113Online. 
 
Citaten: 
"We overleven door te herinneren en soms overleven we door te vergeten. Ik vecht 
keihard met mezelf om te overleven. Ik ga kapot van binnen. Voor de buitenwereld oog 
ik stoer, maar zo ben ik helemaal niet, ik ben zo gevoelig als de pest. Snappen de 
mensen niet dat ik niet de rest van mijn leven geconfronteerd wil worden met het feit 
dat ik geen broer meer heb?"  
 
"De afscheidszinnen van mijn broer in zijn eigen handschrift verwerkt in een kruis. Dat 
kruis staat dan voor de kapel, zijn naam met sterfdatum eronder, dezelfde bloemen als 
in het rouwboeket, maar dan verdord. Ook een ster, omdat we Nika hebben verteld dat 
hij een sterretje is geworden. En een vlinder voor een dubbele betekenis, hij is nu vrij, 
en voor de vlinderknuffel die hij aan Nika gaf voor zijn dood". 
 
Recensies/Extra: 
https://www.youtube.com/watch?v=qbmx4sq7fCU  

http://www.justpublishers.nl/
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https://desireejanssenschrijver.wordpress.com/2016/06/19/mijmering-over-het-
boek-als-afscheid-pijn-doet-van-maria-genova-tanja-borggreve/  
http://tboekenblog.blogspot.nl/2016/07/recensie-als-afscheid-pijn-doet-maria.html  
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