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Soort boek/ziekte/stijl: Een selectie verhalen en poëzie ter ondersteuning van 
rouwprocessen. Met bronvermelding. Aantal pagina’s: 208. 
 
Over de schrijver: Leo Fijen studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Hij was 
adjunct-perschef van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. 
Daarna maakte hij de overstap naar de televisie en werd hij eindredacteur/presentator 
godsdienstige programma's bij de KRO-RKK en verantwoordelijk voor de berichtgeving over 
kerk en samenleving in Kruispunt. 
Fijen is hoofd van de omroep RKK en maakt daar programma’s over zingeving en geloof. Hij is 
auteur van veelgelezen boeken over het kloosterleven en alledaagse spiritualiteit. 
  
Korte beschrijving: Leo Feijen heeft rouwdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen 
benaderd met de vraag of ze vijf gedichten dan wel teksten willen selecteren en die keuze willen 
toelichten met een persoonlijk verhaal bij tekst of gedicht. Het boek opent met een hoofdstuk 
“Vermist, verdwenen, vermoord” dat werd samengesteld bij de RKK-serie “Het drama van…” en 
verder delen 13 geselecteerde namen hun voorkeuren met de lezer: Marinus van den Berg, Riet 
Fiddelaers-Jaspers, Hans Bouma, Daan Westerink, Thomas Quartier, Jan Kerkhof Jonkman, 
Manu Keirse, Henk Vijver, Claire Vanden Abbeele, Minke Weggemans, Carlo Leget, Wout 
Huizing, Jan van den Bosch. Als laatste heeft ook Leo Feijen een selectie toegevoegd aan deze 
verzameling. Het is een bundel geworden met poëzie en verhalen ‘die troost bieden als de dood 
toeslaat’. ‘Soms’, zoals in de inleiding staat geschreven, ‘in extreme situaties zoals moord, maar 
veel vaker in meer normale omstandigheden zoals het overlijden van vader, moeder, broer, zus, 
kind of baby.’ 
 
Wat viel op: In de inleiding wordt dominee Carel ter Linden geciteerd: ‘Rouw is een land waar 
niemand de weg kent.’ Dit boek helpt daar een beetje bij, want het reikt voldoende materiaal aan 
om zo niet de weg, dan toch een lotgenoot te vinden. Zowel de sfeervolle begeleidende teksten 
als de gekozen gedichten (en slechts een enkel stuk proza) hebben allemaal een aangenaam 
filosofisch tintje en de nodige diepgang. Het is fijn om erin te lezen en bladeren. Alle aspecten 
die met rouw zijn verbonden krijgen de ruimte en dus niet slechts het verdriet van de 
achterblijvers. Wie anders dan Willem Wilmink kan dat onbestemde gevoel het best verwoorden 
met het volgende kleinood op pagina 185: 
In ’t Nederlands is iemand doodgegaan, 
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen 
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen, 
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan. 
 
Citaten: Pag. 68: ‘De dood is in onze samenleving inmiddels niet meer zo taboe als hij in de 
jaren tachtig nog was. We mogen openlijk rouwen in een stadion, we lopen mee in een stille 
tocht als iemand door geweld of moord om het leven is gekomen, de condoleanceregisters 
stromen vol als een bekende of minder bekende Nederlander overlijdt. Maar onze eigen dood en 
die van dierbaren is nog steeds een ver-van-mijn-bedshow.’ 
 
Pag. 114: ‘ Sterven is eenzaamheid in zijn meest extreme gedaante. Althans in onze beleving. En 
daarom kun je er bang voor zijn en de dood als een bedreiging ervaren.’ 
 
Pag. 138: ‘Hoewel rouw niet in het verleden maar in de toekomst ligt, kun je altijd opnieuw 
beginnen vanuit de gedachte dat niets blijft zoals het is, dat alles continue verandert.’ 
 

http://www.uitgeverijtenhave.nl/


Recensies: Bol.com, drs. J. G. ten Houten: ‘Uit dit brede aanbod van soorten gedichten en 
verhalen kan vrijwel iedere nabestaande een keus maken die bij haar/hem past om te kunnen 
leven met de dood.’ 
 


