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Over de schrijfster: Patty Dann was getrouwd met Willem, een Hollandse 
historicus. Zij schreef artikelen voor The New York Times en ook verschillende 
boeken, waaronder Mermaids. Van dat boek is een verfilming gemaakt. Patty woont 
haar zoon Jake in New York. 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Patty, in de vorm van korte schetsen, met 
name over de periode waarin duidelijk werd dat Willem een Glioblastoom  
(hersenkanker) had. Het boek beschrijft vooral hoe zij Jake duidelijk maakt dat 
Willem dood zal gaan. Goed geschreven, met een nawoord van Sallie Sanborn, de 
kinderpsychologe waar Jake naartoe ging. 
 
Korte beschrijving: Als bij Willem kanker is ontdekt in een terminaal stadium 
vragen Patty en Willem zich af, hoe ze hun driejarige geadopteerde zoontje Jake zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden. Patty beschrijft in dit boek hoe dat is gegaan en 
wat daarbij kwam kijken. Al gedurende de ziekteperiode van Willem schakelen ze de 
hulp in van een kinderpsychologe die Jake op allerlei manieren die bij kinderen 
passen, de ruimte geeft om de ziekte van Willem en later ook zijn dood, op zijn 
manier te verwerken. Patty vertelt hoe ze probeert Jake zo veel mogelijk bij alles te 
betrekken. Dat vraagt veel van iedere ouder, zeker ook als de partner er niet meer is. 
Dat ze zich door Jake ook gesteund en getroost voelde. En zelf ook op andere plekken, 
bij vrienden, kennissen en schrijfclub, haar eigen sores en verdriet kwijt kon. 
  
Wat viel op: De titel van het boek, een verwijzing naar het willen wegstoppen van de 
dood voor kinderen. De focus van het boek, vooral op de verwerking van Jake, minder 
op verloop van de ziekte en reacties vanWillem en Patty. Dat Willem 
Hersenschimmen vlak na de diagnose herlas. Dat de arts aan Patty vroeg wie het aan 
Willem ging vertellen, dus dat zij het eerder wist dan de patiënt zelf. Hoe belangrijk 
het is om elk kind apart te zien en daarop te reageren. Dat dat ook wel eens lastig 
moet zijn, als je zelf zoveel verdriet hebt. 
 
Citaten: Pag.109 : “Tijdens de begrafenisplechtigheid, toen Willems vrienden de 
loftrompet over hem staken, werd Jake ongeduldig en klopte me op de arm. ‘Ik wil nu 
wel naar het schepgedeelte,’ zei hij.” 
Pag. 115- 116: “ Twee weken na de dood van Willem was ik in de speeltuin terwijl een 
vrouw haar peuter beschermde tegen een bal die werd gegooid en zei: ‘Heb jij er ook 
zo’n hekel aan als je man thuis komt lunchen? ‘ Zonder het gebruikelijke: ‘Nou mijn 
situatie is een beetje anders…’flapte ik er alleen maar uit: ‘Mijn man is dood, en ik zou 
er alles voor over hebben om nog een keer een boterhammetje met hem te kunnen 
eten.” 
 
Recensies: Danns boek staat vol met dappere argumenten om de dood te leren 
onderstrepen en onderstreept de overigens heel natuurlijke moeite die mensen 
daarmee hebben. De titel is heel beeldend… Prachtig. — New York Times Book 
Review. 
Dann maakt de enorme proporties van hun verlies duidelijk maar al lezende krijg je 
het gevoel dat deze twee, moeder en zoontje, het wel gaan redden samen. — 
People.omgaan met de dood van zijn vader. — USA Today. 
Dann vertelt haar verhaal aan de hand van een reeks korte schetsen. Voor sommige 



was de aanleiding een voorval in het leven van alledag, voor andere door iets dat 
iemand gezegd heeft. Bitterzoet en pijnlijk eerlijk. Danns memoires over hoe ze een 
leven moest afsluiten en een ander beginnen is uitzonderlijk. — PublishersWeekly. 


