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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

'Meer dan veertig jaar heb ik geleefd met de wetenschap dat ik een zusje heb gehad dat 

bij de geboorte is overleden. Vragen heb ik nooit gesteld. Dat kon niet, want over het 

zusje mocht niet gesproken worden en ik heb me altijd netjes aan die opdracht 

gehouden.' In De kunst van het rouwen probeert Corien van Zweden de geschiedenis te 

ontrafelen van haar verzwegen, naamloos gebleven zusje dat in 1960 bij de geboorte 

overleed. Ze ontdekt dat hun familieverhaal niet op zichzelf staat, maar past in de 

rouwcultuur van de jaren zestig; over dood, rouw en verdriet werd zo veel mogelijk 

gezwegen. Sindsdien is er veel gebeurd. In minder dan een halve eeuw tijd is de dood 

van een groot taboe veranderd in iets dat veel weg heeft van een hype. Er wordt op grote 

schaal geëxperimenteerd met nieuwe uitvaartrituelen en Allerzielen wordt ieder jaar een 

grotere happening. Van Zweden ging op onderzoek uit in de wereld van de 'wilde 

rituelen' en sprak met ervaringsdeskundigen, en met professionals die van de dood hun 

beroep hebben gemaakt. De geschiedenis van het verzwegen zusje fungeerde daarbij 

voortdurend als een spiegel. De kunst van het rouwen is een indringend boek en 

waardevol voor iedereen die met rouw te maken heeft. 

 

Over de schrijver: 
Corien van Zweden (1962) werd in Middelburg geboren. Haar moeder was 
onderwijzeres, haar vader oud-Trouw-journalist Kees van Zweden. Ze studeerde 
theologie aan de Vrije Universiteit. Als journalist maakte ze daarna veel reisverhalen en 
sociale reportages uit onder meer Bolivia, Peru en verschillende Afrikaanse landen. In 
2008 verscheen haar boek 'De kunst van het rouwen', waarin ze beschrijft hoe de 
doodgeboorte van haar zusje, in 1960, het gezin Van Zweden heeft beïnvloed. Zie ook: 
http://www.corienvanzweden.nl/biografie/44-biografie  
 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/p/de-kunst-van-het-
rouwen/9200000010379130/#modal_open 
 
Extra/recensies: 
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