
Cobi Klappe, Inez Lips: Troost die ertoe doet- Verhalen over veerkracht bij verlies en 
verdriet, Uitgeverij Damon VOF, Eindhoven, 2020, ISBN: 9789463402699 (Handicap, 
Ziekte (algemeen), Dood, Rouw, Emoties, PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Verdriet en gemis als gevolg van een handicap, een liefdeloze jeugd, bij een 

vernederende scheiding, of wanneer je je vaderland noodgedwongen moet verlaten. 

Aanhoudende pijn veroorzaakt door de dood van een kind, zoals bij het 

schrijversechtpaar A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, na het overlijden 

van hun enige kind Tonio. Verbijstering en shock bij de nabestaanden van Antoine en 

zijn gezin, slachtoffers van de MH17-ramp. Hoe slagen mensen erin om overeind te 

blijven en verder te gaan?  

 

Troost die ertoe doet illustreert wat troost kan betekenen bij het loskomen uit de 

beklemming van droefenis, om de schoonheid om ons heen weer toe te laten en de 

verlorene of het gemis een nieuwe plaats in ons leven te geven. Troost in brede zin komt 

aan daarbij aan bod. Welke rol spelen bijvoorbeeld social media bij troost? Kunnen 

dieren en robots troosten? Wat is de troostende werking van liefde, geloof, kunst, sport 

en genotsmiddelen?  

 

Getroffen door het intense verdriet van de ander, gingen Inez Lips en Cobi Klappe op 

zoek naar troost die ertoe doet. Het resultaat is een boek met meer dan 40 verhalen 

waarin mensen getuigen van hun persoonlijke ervaringen met verdriet, verlies en 

rouwverwerking en van datgene wat hun daarbij bijzondere bemoediging gaf. 

 

Per verkocht exemplaar gaat € 1 naar het Liliane Fonds.  

 

Inzien: 

https://irp-

cdn.multiscreensite.com/46b0eb5e/files/uploaded/Inkijkexemplaar_Troost%20die%2

0ertoe%20doet%20kopie.pdf  

 

Over de auteurs: 

Cobi Klappe heeft in verschillende staffuncties bij het Liliane Fonds de belangen van 

kinderen met ernstige beperkingen behartigd en voor het voetlicht gebracht.  

Inez Lips  is al jarenlang werkzaam als freelance tekstschrijver. 

 

Extra/Recensies: 

BD.nl| Waalwijkse auteur beschrijft troost in veertig verhalen|22-04-2020 

 

(…)beiden hebben verdriet gekend: Inez zijdelings, Cobi heel persoonlijk. ,,Mijn 
man", zegt Cobi (66), die in Waalwijk woont, ,,is al heel lang manisch depressief. Dat 
is zwaar, maar troost helpt ons. Troost in de liefde van onze drie kinderen voor hun 
vader, troost in het mogen uiten van mijn zorgen. Troost draagt ons gezin." 
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