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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In haar aangrijpend literair debuut 'Het Einde Is Nu' beschrijft Aniana Taelman het 

dementieproces van haar moeder, maar heeft ze het zijdelings ook over de zelfmoord 

van haar vader. 

 

Herrijzen wil ik! 

Mij dorstig laven aan watervallen stromend heerlijk leven. 

Ik wil de knusheid van de herfst voelen in mijn hart. Het wonder der natuur smaken 

bij het vallen van de bladeren en verlangen naar vernieuwing die altijd weer een 

grootsere belofte in zich draagt. 

 

Ik wil me laten vertroetelen en wentelen in de zachte vacht van Kerst. Een Kerst die 

eindelijk eens een Kerst mag worden zoals een Kerst moet zijn, met weerkaatsingen 

van kerstballen in mijn blauwe irissen, fonkelend van gelukzaligheid. 

Ik wil lente voelen in mijn hart. Holderdebolder door frisse groene weiden hossen. 

Madeliefjes kaalplukken op het "hij houdt van me, hij houdt niet van me'-rijmpje. 

Bulderen van het lachen om grappige of zelfs minder grappige voorvallen. Mijn tranen 

de vrije loop laten, ditmaal van ontroering, over de schoonheid van een kind, de pracht 

van het leven, en genieten, simpelweg genieten, van een lang verloren maar 

teruggevonden geluk. 

 

En zomers! Ik wil heerlijke zorgeloze zomers, zoals uit mijn jeugd. Zodat ik weer het 

zonlicht kan verdragen. Ik wil de vurigheid van liefde proeven in het sap van 

donkerrode kersen. Mijn hart voelen opwarmen onder gouden zonnestralen. En zelf 

weer het zonnetje zijn. Liefde schenken, mijn gepijnigd hart volledig durven 

ontzegelen, naakt, geduldig laten rijpen en mij dan overgeven aan de ene, aan de 

uitverkorene die mij waard is, die mijn geleden leed zachtjes zalven kan en we samen, 

vrij van pijn, angst en zorgen, de hoogste, de puurste vorm van liefde genieten kunnen. 

Ik wil zo graag weer leven! 

 

In Het einde is nu beschrijft Aniana Taelman het dementieproces van haar moeder, 

maar komt ook de zelfmoord van haar vader aan de oppervlakte. Het boek toont de 

strijd, de pijn, maar ook de herrijzenis van de auteur. 

Onze Foundation Dot Your İ heeft als maatschappelijk doel ondersteuning te bieden aan 

nabestaanden die een geliefde aan zelfmoord hebben verloren. Het is onze ultieme 

droom om mensen te mogen redden van een zelfmoord – al is het maar één persoon per 

dag – omdat die niet één, maar ettelijke levens verwoest. 

 

 

 

 



Over de auteur: 

Aniana Taelman is schrijver van het eerste boek HET EINDE IS NU  voor de Story 

Factory Express Your İ maar is tevens – samen met haar man – oprichter en 

zaakvoerder van de verhalenfabriek. 

 

Samen houden Taelman en Deflem ook de stichting DOT YOUR İ boven de doopvont, 

een foundation met maatschappelijk doel om nabestaanden te ondersteunen in de 

verwerking van de zelfmoord van een naaste en hen weer zin in het leven te geven. 

 

 

Inzien: 

https://www.anianataelman.com/over-mij/# 

 

Extra/Recensies: 

 

www.AnianaTaelman.com  

www.DotYourI.foundation  

www.ExpressYourI.com  

 

YouTube kanaal Aniana Taelman 

 

Een boek dat beklijft, een boek dat urgentie heeft (het doel van literatuur!), een boek 

dat niemand onberoerd zal laten. 

Ik denk dat ik het meest geraakt werd door de afbraak van de moeder van de 

hoofdpersoon (dementie), in de zin van verlies van haar waardigheid, haar vrouw-

zijn, de wissel van couture-pakjes naar makkelijk zittende broeken. Ook de strijd van 

de hoofdpersoon om haar moeder liet me niet onberoerd. Ze vecht als een soort 

leeuwin om haar moeder, om haar wensen te behartigen (ook al kan de moeder die 

wensen niet meer uitspreken, of laat ze iets geheel anders blijken dan ze bedoelt, maar 

de dochter weet ze wie zij is en wat ze nodig heeft). 

-MariekevanMe via bol.com 
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