
Johan Terryn: ‘Het uur blauw’ Afscheid zonder nabijheid. Uitgeverij Lannoo, 

Antwerpen 2021. ISBN 9789401475457 ( Ziekte algemeen/ Corona/ Virusinfectie/ 
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Soort boek/ziekte stijl: 

Cover: 'En dan komt dat ongemakkelijke moment waarop mensen je willen troosten. 

"Sterkte. Veel sterkte." Het is alsof ze je een veel te harde schouderklop geven. En je 

denkt: 'Sterkte? Ik heb geen sterkte nodig; ik voel me krachtig genoeg. Ik heb 

warmte nodig, en aandacht, en nabijheid.’ 

‘Johan Terryn verloor zijn vader midden in de eerste lockdown. Rouwen en verdriet 
delen werden sterk beperkt door de omstandigheden. Hij gebruikte dan maar zijn 
column op de radio om zijn rouwboodschap de wereld in te sturen. Vele luisteraars 
voelden zich geraakt en vertelden hem spontaan hun eigen verhaal over het gebrek 
aan nabijheid bij het afscheid. Met twaalf van hen ging hij in gesprek, tijdens een 
wandeling die begon in het pikkedonker en eindigde bij zonsopgang. Twaalf mensen 
kwamen zo op verhaal. 

In dit boek verweeft Johan de verhalen van zijn tochtgenoten met een dertiende 
verhaal: dat van zijn eigen rouwproces. Het is een unieke vertelling over wat het 
betekent om een geliefde te verliezen, over rouwen in bijzondere tijden, over afscheid 
zonder nabijheid. Van donker naar licht, zoals ook de zon zich op het uur blauw 
langzaam laat zien.'  

Naast het boek is er een podcast gemaakt die over hetzelfde onderwerp gaan een  

voorstelling en wandelingen: ‘Het dertiende verhaal vertelt Johan op het podium. 

Hoe hij zich herkende in de verhalen van anderen en zo de eerste maanden van zijn 

eigen rouwproces vorm gaf. Fragmenten uit de podcast vormen een leidraad 

doorheen zijn eigen verhaal en beschouwing. Het wordt een unieke vertelling over 

rouwen in bijzondere tijden, over afscheid zonder nabijheid.’ Zie: 

https://www.johanterryn.com/het-uur-blauw  

 

Over de schrijver:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Terryn: ‘Johan Hugo Maria Terryn (Berchem, 

24 februari 1969) is een Vlaams acteur, radio- en televisiepresentator en coach. Zie 
ook: https://www.johanterryn.com/over-johan 

Wat viel op: 

-Wat de schrijver schrijft over afstand en nabijheid gedurende de Coronatijd, 

wanneer mensen vaak sterven zonder hun familieleden, geliefden.  

-Hoe hij zocht naar een manier om zijn verdriet te verwerken en zo bij 12 mensen 

belandde met wie hij in het uur blauw, s ’morgens bij het ontwaken van de dag in het 

bos wandelde dat langzaam maar zeker ontwaakte.  

- De opbouw en lay out van het boek: veel blauw, donkerblauw dat naar het einde van 

het boek toe lichter wordt, met stukken wit. Regelmatig met twee wandelende figuren 

er in getekend. En aan het einde van het boek eerst een aantal zwart-wit tweetallen en 

tenslotte een groep wandelende mensen. 
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De opgenomen stukken tekst, podcast, dagboekfragment en stukken uit de 

gesprekken die zijn gehouden gedurende de wandeling, zijn met blauwe inkt 
geschreven. 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/f/het-uur-blauw/9300000019014954/#modal_open  

Citaten:  

Pag.7: ‘Ik maak in dit boek een persoonlijke schets van mijn rouwproces aan de hand 

van mijn columns, dagboekfragmenten en podcastgesprekken. Het zijn 

beschouwingen die als enige doel hebben troost te vinden. 

En als utopisch doel alle gemiste koffietafels goed te maken.’ 

Pag.42: ‘Al mijn lotgenoten deden een soortgelijk relaas. Zo hoorde ik ook Dirk de 

feiten chronologisch vertellen, boordevol details…. Tegelijk verloor Dirk zijn moeder 

aan het virus en werd hij zélf geconfronteerd met al die onmenselijke maatregelen.’ 

Pag.97: ‘Het uur blauw maken gaf me de kans om via het verdrietvan een ander met 

mijn eigen verdriet in contact te blijven.’ 

Pag.157: ‘Rouwen hoeft niet snel voorbij te zijn. Daar hoef je ook helemaal niet sterk 

voor te zijn. Rouwen is gewoon een vorm van liefde. En wat je liefhebt, geef je 

aandacht.’ 

Recensies/Extra: 

https://www.johanterryn.com/het-uur-blauw  

https://www.johanterryn.com/podcast  

https://www.johanterryn.com/doe-het-zelf-uur-blauw  

https://www.johanterryn.com/de-theatervoorstelling  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210319_94796210  

Bol.com, BiancaAntwerpen: ‘ ….Johan Terryn heeft met het uur blauw een mooi en 

sereen verhaal geschreven met respect en ruimte voor de vertellers, herkenbaar en 
een mooi pleidooi voor meer menselijkheid en warmte in deze bizarre periode….’ 
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