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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘"De zin van het leven is het lijden vormgeven" 
 
Met dit boek wil ik laten zien hoe het zelf kunstzinnig scheppend bezig zijn mij gesteund 
heeft in de tijd waarin ik afscheid moest nemen van mijn geliefde levenspartner, en in de 
tijd van rouw na zijn dood. Peter is 54 jaar geworden. Het werken met speksteen heeft 
mij geholpen overeind te blijven in deze bizarre, verdrietige en ook rijke tijd. In dit boek 
vindt u ons verhaal, dagboekaantekeningen, foto’s van alle spekstenen beelden, 
gedichten en tips.’ 
 
Inzien:  
‘Dinsdag november gaat Peter door de MRI scan, en ’s avonds horen we de uitslag weer 
van de huisarts: alvleesklierkanker met uitzaaiingen naar de lever. 
Beiden bekend met oncologie weten we meteen: dit is wel de slechtste boodschap die je 
krijgen kunt.  
Dit duurt niet lang. Een kwestie van maanden. 
Als door de donder getroffen zitten we daar. De klap is enorm, we pakken elkaar vast, Oh 
mijn God. Plotseling, als een bliksem van scherpte en inzicht komt het besef dat alles nu 
anders wordt, dat het leven nooit meer zo zal zijn als het was, dat ons hele 
toekomstperspectief aan flarden is, dat Peter Douwe nooit groot zal zien worden, en hoe 
onverdraaglijk dat is omdat Peter zo onmetelijk veel van hem houdt; dat Douwe geen 
vader meer zal hebben, dat wij in de toekomst nooit meer dezelfde geliefden zullen zijn, 
ach, dat er nauwelijks nog toekomst voor ons is. 
We realiseren ons allebei dat ons leven samen verder in het teken zal staan van omgaan 
met ziek zijn en steeds zieker worden. Met afronden, afscheid nemen, dood gaan en 
alleen verder gaan. (…)’  
 
Over de schrijfster: 
Liesbeth Borg (1959) is kunstzinnig therapeute, gaf les aan de opleiding kunstzinnige 
therapie van de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt samen met Lilian de Rek groepen die 
rouwverwerking tot doel hebben. 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=5540 ‘"Ik ben moeder van een 
volwassen zoon. Ik heb maatschappelijk werk en kunstzinnige therapie gestudeerd. 
Gedurende 25 jaar ben ik werkzaam als kunstzinnig therapeut in het Antroposofisch 
Therapeuticum Leiden. Daarnaast heb ik 20 jaar studenten begeleid aan de Hogeschool 
Leiden. Op dit moment ben ik poh-ggz (praktijkondersteuner van de huisartsen op 
gebied van ggz-problematiek) en mindfulness trainer. Ik geef vorm aan rouw- en 
verliesgroepen en ben mede initiatiefnemer van het symposium Ruimte voor Rouw."’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.antroposana.nl/2015-1-zoeken-naar-kracht-in-een-kwetsbare-situatie-106  
https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Zoeken%20naar%20kracht.pdf  
https://uitvaartmedia.com/symposium-ruimte-voor-rouw/1112/  
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