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Over het boek: 

Mijn stille tranen omschrijft de heftige, mooie, verdrietige en emotionele 

levenservaringen van schrijfster Peggie Knoops. Nog steeds zoekende naar haar eigen 

levensdoelen en kwaliteiten, vertelt ze op een zeer pakkende manier haar verhalen. 

Alsmede haar leven met depressie. Op een goudeerlijke en trefzekere toon zullen alle 

lezers zich zeer zeker herkennen in haar levenservaringen. Je zult als lezer diep in je 

hart ‘geraakt’ worden door alle emoties en de persoonlijke oprechtheid en openheid 

die uit haar levensverhalen ‘spatten’. Haar verhalen zijn gehuld in een poëtisch jasje. 

Dit heeft ze gedaan om haar woorden en ervaringen nog meer kracht bij te zetten en 

de juiste toon te kunnen raken. Dit boek laat de wervelingen zien waarmee Peggie 

zich door het leven werkt. Zeker het lezen waard! 

Over de auteur: 

Peggie Knoops is getrouwd met Bernd. Samen hebben ze een zestienjarige dochter 

Senna en een lieverd van een Labradoodle Charlie. Ze is geboren en getogen in 

Grubbenvorst en woont nu in Venlo. Tot zes jaren geleden is ze leerkracht 

basisonderwijs geweest. Helaas kampt ze al heel lang met een ernstige, chronische 

depressie. Dit door veel heftige gebeurtenissen in haar leven. Alsmede erfelijke 

aanleg. Mijn stille tranen heeft ze vooral ’s nachts geschreven vanwege slapeloosheid 

door haar medicatie. Ze heeft altijd haar échte gevoelens binnen gehouden. Altijd 

netjes en vrolijk gelachen en toneel gespeeld. Zo lang dat ze helemaal niets meer 

voelde. Schrijven liet haar hart weer opengaan. Tevens wil ze ook anderen raken met 

haar verhalen. Ze vindt het nu echt een cadeautje om te mogen voelen. Dit is haar 

cadeautje voor iedere lezer! ‘Voel’ vooral met haar mee wanneer je aan het lezen bent! 

Inzien: 

Mijn hart loopt over en plotsklaps ineens, 

Biggelen de tranen zeer vloeibaar over mijn wangen. 

Soms een snikje erbij, wat voelt dit intens, 

Ik realiseer me dan zo gedetailleerd mijn eigen verlangen. 

(https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10012) 

Recensies/Extra: 

https://roermond.nieuws.nl/kunstcultuur/100150/autobiografisch-boek-mijn-stille-

tranen-ontbloot-innerlijk-peggy-knoops/  

https://peggieknoops.auteursblog.nl/  
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