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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Zelfs waar je nooit was, daar mis ik je nu. Soms wordt het me te veel. Maar 
meestal ben je me er veel te weinig. 
De jonge weduwe Marloes Harkema baant zich na de dood van haar man vallend en 
opstaand een weg door het landschap van rouw. Ze maakt de lezer deelgenoot van 
doorwaakte nachten, de stamelende reacties van haar omgeving en het zwijgen over de 
dood. Op poëtische wijze schrijft ze over huilen in de supermarkt en de weerstand om los 
te laten. Maar ook over veerkracht, verzachting en over hoe ze stap voor stap de 
weggevallen fundamenten onder haar leven weer opbouwt.’ Het boek bestaat uit vijf 
hoofdstukken waarin korte stukjes staan, gedichten en illustraties. 
 
Over de schrijfster: 
Zie: https://zozonderjou.nl/marloes-harkema/ Marloes Harkema (1981) is 
communicatiedeskundige, trainer en tekstschrijfster en woont in Wageningen. Ze 
verloor op 28-jarige leeftijd haar man, Reitse de Roos. 
 
Recensies/Extra: 
https://zozonderjou.nl/mensen-zeggen/  
Bol.com, Mirjam Scholten: ‘(…) Ze beschrijft in dit boekje hoe rauw rouw kan zijn, maar 
ook hoe rouwen haar de eerste periode in staat stelde haar geliefde dicht bij zich te 
houden. Hoe fijn het was als mensen haar een eigen rouwproces gunden en geen dingen 
zeiden zoals 'je moet het loslaten'. Als ze naast haar gingen staan en niet met een boog 
om haar heen liepen uit angst iets verkeerds te zeggen. De jonge weduwe zette een 
wandelgroep van lotgenotes op. Het contact met hen gaf haar lucht, vanwege de 
herkenning en het kunnen delen. 'Als ik nu naar binnen kijk, verbaas ik me hoe ver mijn 
wonden al geheeld zijn. Loslaten is een worstelproces. Elk seizoen een beetje meer. Wat 
meer ruimte, wat minder scherp verdriet.' De bundel …, vormt een indringende 
publicatie over hoe op jonge leeftijd om te gaan met partnerverlies.’ 
 
 
 

http://www.scrivomedia.nl/
https://zozonderjou.nl/
https://zozonderjou.nl/marloes-harkema/

