
Adriënne Schouw: In sluitertijd, Uitgever Gloude Publishing, Amsterdam, 2020, ISBN: 
9789493041233 (Depressie, Zelfdoding, Emoties, Familieverhoudingen, Persoonlijke 
relaties, Rouw, PO)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl:  

De plotselinge dood van haar grote liefde Marius dwingt Caro tot een indringende 

zoektocht. De vraag die daarbij steeds weer opduikt is of Marius zelfgekozen dood een 

momentopname was of een uiterst zorgvuldig doordachte daad. 

 

In dit adembenemende relaas worden de gebeurtenissen minutieus ontrafeld in een 

poging hem beter te begrijpen. Zij raakt daardoor intiemer met Marius in zijn dood dan 

bij zijn leven. In sluitertijd is een liefdevol portret van een charismatische man, een 

bewogen huwelijk en een warm gezin afgezet tegen eenzaamheid, rouw, depressie en 

een onverwerkt verleden. Je leeft intens mee met de achterblijvers waarbij zowel een 

traan als een lach rolt. Het laat zien dat zelfdoding als geen andere dood vragen oproept 

over het leven dat eraan voorafging, waardoor er achteraf anders naar datzelfde leven 

gekeken kan worden. 

 

In prachtig geformuleerde zinnen ontleedt Adriënne Schouw haar eigen ontreddering. 

Haar stijl is openhartig, confronterend en intiem zonder ergens sentimenteel te worden. 

Het verhaal is geschreven met compassie voor het slachtoffer, zonder dat het compassie 

voor de daad zelf oproept. 

 

Over de auteur: 

Adriënne Schouw (1963) volgde een communicatieopleiding en werkte voor 

verschillende overheden. Zij woont in Den Haag en werkt als manager bij een 

organisatie die actief is op het gebied van politiek en democratie. In sluitertijd is haar 

debuut. 

 

Inzien: 

https://www.gloude.net/s/Voorpublicatie-Schouw-Gloude-HR.pdf  
 
Extra/recensies: 
 
‘Een ontroerende zoektocht naar antwoorden, vooral het blootleggen van de 
familieverhoudingen greep mij erg aan. De onmacht om elkaar te bereiken is pijnlijk 
realistisch beschreven. Ik wilde ze toeschreeuwen.’ – Annelies van Ree, 
boekhandel Adr. Heinen 
 
‘Een prachtige, pijnlijke maar vooral inzichtgevende autobiografische roman. Caro 
spaart zichzelf niet in haar zoektocht naar de “gemiste” signalen die haar echtgenoot 
uitzond en ontleedt genadeloos haar onmacht om haar depressieve en angstige 
echtgenoot te begrijpen en ook zijn donkere kant te omarmen.’ – Josha Zwaan, auteur 
van Parnassia   
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