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Woord vooraf

We zijn er blij mee dat ons boek druk na druk beleeft. We ervaren 
dat het heel wat mensen in Vlaanderen en Nederland in het hart 
heeft geraakt. De reacties die ons het meest troffen waren de op-
merkingen dat het boek een grote druk wegneemt van mensen in 
rouw, dat het ademruimte geeft, ruimte aan ieder om te rouwen op 
de eigen manier.
 
In deze nieuwe druk hebben we niet geraakt aan de essentie. Die 
blijft even actueel als in 2009 bij de eerste druk, nu meer dan tien 
jaar geleden. We staan nog steeds achter onze boodschap en achter 
de manier waarop we die hebben gebracht. Naast wat kleine correc-
ties, aanvullingen en drie verhalen, hebben we een hoofdstuk toege-
voegd over een nieuw rouwmodel, namelijk het dna van rouw. 

We hebben gekozen voor een andere cover. Op de vorige uitgave 
werd via het beeld van de gebroken vaas verwezen naar de gebroken-
heid van onze identiteit, de ervaring van het ‘in duizend stukken 
uiteenvallen’, het verlies dat ons leven aan diggelen slaat en de uitda-
ging om onszelf als het ware heruit te vinden. Voor deze dertiende 
druk werden we aangetrokken door het beeld van kintsugi: het Ja-
pans voor ‘gouden verbinding of herstel’. Bij kintsugi draait alles 
om perfecte imperfectie en om het herkennen van de schoonheid in 
datgene wat gebroken is geweest. ‘Het licht kan dáár binnen waar 
iets gebroken is’. De vaas die gebarsten is of die aan stukken ligt, 
wordt hersteld of opnieuw vormgegeven door de breuklijnen op te 
vullen met goud. Verlies of breuk worden hier niet verstopt, maar in 
het licht gezet. 

Johan en Evamaria
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Tijdens het schrijven van de eerste druk hebben we afscheid moeten 
nemen van die lieve Gijs, de beste vriend van onze zoon. Op 21-jarige 
leeftijd is Gijs uit het leven gestapt, enkele weken na de zelfdoding van 
zijn moeder. We hielden van hem en zijn kapot van zijn trieste dood en 
wat daaraan voorafging. Ons hart gaat voor altijd uit naar hem en we 
dragen dit boek dan ook blijvend aan hem op. Onlangs herdachten we 
hem op zijn tiende sterfdag.

Gijs Goethals – 1988-2009 – trouw, zachtaardig, kunstzinnig, filoso-
fisch van inborst en – te – stil

Moed!

De nacht heeft mij weer van mijn à propos gebracht
langzaam loopt de ochtend vol
met woorden die ik zeker weet
dat ze iets betekenden, maar wat?
Gisteren iets betekenden.

Lopen is op voeten balanceren,
op straat zie ik de warme wezens
die ook de onbegrijpelijke moed 
hebben gehad om op te staan
in plaats van niet.

Nooit is iemand zeker van iets,
te worden geliefd, te worden verlaten
alles kan en alles mag
alles wisselt elkaar af.

Nu weet ik weer wat ik zeggen wou:
zolang het niet te ongelukkig maakt
is het een leuk gevoel. Maar eigenlijk
zijn wij zacht als Turkish Delight
in een blik met spijkers.

(Judith Herzberg)
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Dit boek wordt ook opgedragen aan de moedelozen en de moedigen 
onder ons, de rouwenden, de ‘gekwetste krijgers’. Ze hebben een 
geliefde verloren en dragen hiervan de soms ondraaglijke pijn en 
ze blijven lopen en hopen en strijden om het leven verder vorm en 
betekenis te geven. Niet alleen door de dood verliezen we, het leven 
kent veel spijkers in diverse vormen en maten.
 Reeds vroeg kan het kind dat zich niet geliefd weet, rouwen. Het 
voelt zich bijvoorbeeld verlaten, in de steek gelaten door ouders die 
niet in staat zijn aan zijn noden aan veiligheid te beantwoorden. 
Maar het kind kan ook rouwen omwille van het vroege overlijden 
van een broer, een zus, een grootouder, een ouder.
 De adolescent rouwt na het verbreken van zijn of haar eerste gro-
te liefde. De volwassene rouwt na scheiding of overlijden van een 
kind, een partner, maar ook als de partner zwaar ziek wordt, gehan-
dicapt of dement raakt. De bejaarde rouwt om het achterlaten van 
een huisdier, zijn of haar huis, partner, vrienden, en er is nog zoveel 
meer onzichtbaar verlies in het leven, op straat en thuis.  
 Maakt verlies, pijn of lijden ons wijs? Nee, want dan zou de hele 
wereld wel wijs zijn. Aan die pijn moet iets worden toegevoegd: 
rouw en de moed om zacht en kwetsbaar te blijven als Turkish De-
light in een blik vol spijkers.

Dit boek laat zien dat wij allen op onze manier gekwetste krijgers 
zijn, dat we allemaal tijdens ons leven geconfronteerd worden met 
pijnlijke verlieservaringen en in ons de veerkracht hebben om daar 
op onze persoonlijke manier mee om te gaan.
 

 
 


