
Ann de Bosscher: ‘De enkeling en zijn zuster’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2016. ISBN 
9789402224498 (Hoog gevoeligheid/ Ongeval/ Dood/ Rouw/PO/ED) Zie ook 
www.boekscout.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘24 juli 2014 beloofde een van de warmste dagen van de zomer te worden. 
Eén telefoontje zorgde voor een niet te beschrijven kilte. De ‘dood’ klopte aan. Gesteund 
door de enkeling gaat zijn zuster op zoek naar een manier om afscheid te nemen. 
Filosofische gesprekken, kunst en gedichten bieden beide hooggevoelige individuen de 
mogelijkheid een uniek rouwproces door te maken. Met dit werk laat de schrijfster zien 
dat iedereen zelf bepaalt hoe hij omgaat met verlies en rouwverwerking. Ondanks alle 
tegenslagen kan men steeds een eigen pad blijven bewandelen en een voorbeeld worden 
voor velen.’ 
 
Over de schrijfster: 
Covertekst: Ann de Bosscher (1967) geeft reeds jaren les in Gent. Door haar 
hoogsensitiviteit is, naast het overbrengen van wiskunde, het stimuleren van het 
welbevinden van jongeren een uitdaging geworden…. Door het plotse verlies van haar 
broer werd schrijven opnieuw belangrijk.  Ze schreef geen dik boek, maar een boek met 
een boodschap. Hooggevoeligheid, kunst, rouwverwerking en doorzettingsvermogen 
worden met mekaar verweven."’ 
 
Inzien: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6476  
‘Mooi is ook de herinnering aan het moment dat je je neefje (mijn zoon) het verhaal 
achter het muziekstuk ‘Dance macabre’ van Camille Saint-Saëns liet ontdekken. Je ging 
er zodanig in op, alsof het je eigen schoolwerk was. Ik zie je nog steeds staan, net als een 
dirigent het stuk ontledend. “Luister en voel”, zei je. Mijn zoon gaf zich volledig over aan 
jouw verbeeldingskracht. Hij werd ‘Pietje de Dood’ en danste op de melodie met de 
overledenen. “Hoor”, zei je. “De doden zijn gelukkig.” Het was mooi om te zien. Jij, met 
je armen in de lucht en mijn zoon vol overgave draaiend, tollend… Als een leermeester 
ging je te werk. Een taak van school kreeg plots een andere perceptie. Niet te 
verwonderen dat jouw neefje, vol zelfvertrouwen, een grandioze tien haalde. Dit zijn 
memorabele momenten die ik diep in mijn hart meedraag, maar die me ook een krop in 
de keel bezorgen.’  
  
Recensies/Extra: 
https://www.wattedoen.be/boekvoorstelling-in-merchtem-683642.shtml  
http://www.goeiedag.be/merchtem/2016/03/ann-de-bosscher-neemt-afscheid-van-
haar-broer-met-boek/  
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