
Ameline Ansu: ‘Van harte gecondoleerd’ Uitgeverij Unieboekspectrum 2020. ISBN 

9789000371303 (Ziekte algemeen/ Familieverhoudingen/ Zorgbelasting/Kind en 
ouder/ Rouw/ Dood/Levenseinde/PO) Zie ook: 

http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000371303/Van-harte-gecondoleerd/ 

Soort boek/ziekte stijl: 
‘Van harte gecondoleerd is een verzameling verhalen van mensen van wie op 
relatief jonge leeftijd de vader, moeder of allebei de ouders zijn overleden’ (Pag.10) 
 
Boek met ervaringen en tips van meer dan twintig personen, inclusief die van de 
schrijfster, over wat er op je afkomt wanneer ouders relatief jong komen te 
overlijden. Ameline Ansu schrijft over de ervaringen, toont verschillen en 
overeenkomsten, levert tips en vult de ervaringen en tips  aan met informatie van 
professionals. 
 
http://www.unieboekspectrum.nl: ‘Hoe ga je om met het verlies van een ouder als je 
zelf nog niet zo lang op eigen benen staat? Van harte gecondoleerd geeft een beeld 
van hoe leeftijdgenoten dat doen. 
Je leest de ervaringen van mensen van wie de vader, moeder of allebei de ouders zijn 
overleden. 
Ameline sprak met meer dan twintig van hen over rouwverwerking en zes daarvan, 
inclusief zijzelf, staan centraal in het boek. Het zijn verhalen van mensen uit grote en 
kleine gezinnen, van wie de ouders door (erfelijke) ziekte, na een ongeval of door 
zelfdoding zijn overleden. Sommigen stonden ineens aan het roer van het 
huishouden, de een kreeg een burn-out en de ander heeft nooit ergens last van gehad. 
Juist de diversiteit aan ervaringen maakt dit een handleiding met voor ieder wat wils, 
met antwoorden op lastige vragen als: ‘Hoe verklaar je het gat op je cv?’, ‘Wat doe je 
als partner?’ en de dooddoener tijdens een eerste date: ‘Wat doen je ouders?’. 
 
• Een boek over rouw voor jongvolwassenen, stuurloze twintigers én begin dertigers 
• Ervaringsverhalen en praktische tips 
• Als je zelf verdriet hebt, maar zeker ook als je iemand met verdriet wil helpen.’ 
 
Over de schrijfster:  
http://www.unieboekspectrum.nl : ‘Ameline Ansu (1987) is socioloog en studeerde 
journalistiek. … Ze was mantelzorger voor haar moeder totdat zij in 2010 overleed; 
Ameline was toen 23. Haar vader stierf een paar jaar later plotseling tijdens de ebola-
uitbraak in Sierra Leone. Ze nam een van de laatste vliegtuigen naar Freetown om 
hem te begraven. Ameline woont in Rotterdam en werkt op verschillende plekken 
binnen de Rijksoverheid.’ Zie ook: http://www.ameline-ansu.nl/  
 
Wat viel op: 
In dit boek staat veel goede en gevarieerde informatie gecombineerd met ervaringen. 
Jongeren maar ook volwassenen die iemand hebben verloren, kunnen er wat aan 
hebben.  
De ervaringen zijn ook weer divers: overlijdt iemand plotseling of aan een erfelijke 
ziekte? Wat doet dat met de nabestaanden en hoe reageert de omgeving. Waar moet 
je aan denken bij de zorg voor een dierbare, maar hoe zorg je ook voor jezelf? 
Ook de hoeveelheid praktische tips, vanaf het begin van de ziekte tot aan de 
nalatenschap zijn erg de moeite waard. Daarbij is het boek in begrijpelijke taal 
geschreven. 

http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000371303/Van-harte-gecondoleerd/
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Citaten:  

Pag.9-10: ‘Wat ik niet wist, en pas heb ontdekt door het schrijven van dit boek, is dat 

ik niet de enige ben geweest met jojobuien en -gedachten. Ondanks alle liefde om me 

heen voelde het af en toe best eenzaam. Ik sprak genoeg over mijn ouders, maar 

blijkbaar te weinig met leeftijdgenoten die ook jong boven iemands kist hadden 

gestaan. …. Het afgelopen jaar sprak ik non-stop met mannen en vrouwen over de 

dood van hun vader of moeder. Sindsdien weet ik: wij zijn overal, en hoewel elk 

verhaal en elke behoefte anders is, zijn er veel overeenkomsten en kunnen we elkaar 

veel tips geven. Ook fijn: openlijk praten zonder medelijdende blikken. En ook 

geleerd: onze Waddeneilandduinen zijn bezaaid met menselijke as. Maar dat terzijde’. 

Pag.17: ‘De ruimte die je daarin hebt, neemt, of toebedeeld krijgt, hangt samen 

met verschillende vormen van loyaliteitsgevoel en de gezinssamenstelling. Ben je 
de oudste of enig kind? Grote kans dat er een beroep op jou wordt gedaan. 

Probeer jezelf in dat geval niet uit het oog te verliezen. Jij bent Atlas niet; je hoeft 

de wereld niet op je schouders te dragen. Als ik het zelf opnieuw zou doen, dan 
zou ik vanwege mijn koppigheid uit mezelf waarschijnlijk niet veel veranderen, 

maar ik hoop dat ik hulp van buitenaf meer en sneller zou accepteren.’ 

Pag.22: ‘Wij hadden constant bezoek over de vloer. Ik vond het lief dat iedereen 
langskwam, maar ook vermoeiend – want daar stond ik dan weer, de toiletpot te 

schrobben. Het klinkt hard, maar een deel van het bezoek kwam vooral om zelf 
afscheid te nemen, en dan stortten ze hun hart bij mij uit over hoe moeilijk ze het 

vonden. Dat snapte ik wel, maar wat heb je daaraan als 22-jarige met een strak 

zorgschema? We hebben daarom een blog aangemaakt waarop we elke dag een 
foto of bericht over mama postten.’ 

 

Pag.38: ‘Zit je zieke ouder ook aan de gore koolhydraatdrankjes? Gebruik ze als 
pannenkoekenbeslag, of als basis voor (ijs)koude smoothies met banaan en 

sinaasappelsap.’’ 

 
Pag.83: ‘Je bent niet gebonden aan een standaardlocatie voor de herdenking. Dat 

kan ook in een restaurant, wijkgebouw, theater, enzovoorts.’ 

Inzien:  
http://static.unieboekspectrum.nl/chapters/9789000371303.pdf  
 
Recensies/Extra: 
http://www.ameline-ansu.nl/in-de-media  

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/jongvolwassenen-van-wie-een-ouder-

sterft-weten-door-rouw-beter-wat-belangrijk-en-wat-bijzaak-

is~bc090339/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

https://www.human.nl/lees/2020/jan/filosofie-gecondoleerd.html  

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/02/ik-rouw-dus-ik-leef-ameline-

verloor-beide-ouders-en-schreef-een-boek 
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Bol.com: NynkeVer Utrecht 7 februari 2020: ‘… en ik benieuwd was hoe ik hen op een 

goede manier bij kan staan. Zowel op het moment van overlijden, als in de toekomst. 
Wat blijkt: er is geen 1 juiste manier. … Maar het lezen van tientallen 

ervaringsverhalen en de tips bij ieder hoofdstuk geven je een waardevol inzicht in de 

verschillende situaties en belevingswerelden. Het boek gaf mij daarnaast als 

"buitenstaander" praktische ideeën om mijn vrienden te ondersteunen waar ik kan. 

Ook fijn: het is niet zwaarmoedig geschreven, maar heeft ook fikse vleugen humor 

waardoor je een traan afwisselt met een grote hardop lach.’ 

FrankaK 25 februari 2020:  ‘Ondanks dat ik geen dertiger meer ben, en bij mij al heel 

wat jaren geleden is, dat mijn moeder plotseling stierf, zijn de situaties in dit boek zó 

herkenbaar. Eigenlijk maakt het niet uit hoe lang het geleden is, het verdriet maar 

ook de leuke herinneringen draag je altijd met je mee. En door het lezen van dit boek 

besef je ook weer de waarde van het leven. Een aanrader voor iedereen.’ 

 


