
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUW 
en verlies 
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1 
Omgaan met rouw en verlies. 
B.C. Uijtenboogaardt 

Barbelo Uijtenbogaardt beschrijft in dit boek hoe 

belangrijk het is om na verlies een rouwproces toe te 

staan. Barbelo heeft vijftig jaar aan de zijlijn gestaan 

bij lichte tot diepgaande trauma’s. Ze schrijft over 

alledaags rouwen, over jezelf of een ander verliezen 

en over draagvlak dat nodig is om te kunnen rouwen.  

2 
Rouwen over leven. 
R. Kuiper 

3 

Rouwwerk. 
J. Samuel 

ALGEMEEN. 

Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met 

mensen die iemand verloren hebben. Aan de hand van 

oprechte en ontroerende verhalen toont Julia Samuel 

hoe we kunnen stoppen ons ongemakkelijk en onzeker 

te voelen over de dood. Dit uitzonderlijke en 

troostrijke boek leert ons leven met een groot verlies. 

Het gaat niet om wat het leven je leert over de 

dood, maar om wat de dood je leert over het 

leven. Hoe ga je om met de dood? Kun je leren 

wat rouwen is? In dit boek is Ria’s levensverhaal 

het fundament waarmee ze je ontroerende, 

praktische maar vooral ook geruststellende 

stappen aanreikt die je ondersteunen als je rouwt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is oké om je niet oké te voelen. 
M. Devine 

In Het is oké om je niet oké te voelen nodigt Megan 

ons uit om rouw een plek te geven in ons leven in 

plaats van het zo snel mogelijk te overwinnen en 

door te gaan. Aan de hand van ervaringsverhalen, 

onderzoek, tips en creatieve oefeningen leidt ze ons 

op een unieke manier door een ervaring waar we 

vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. 4 
Over rouw. 

E. Kubler-Ross 

5 
Rouwen in de tijd. 
M. van den Berg 

In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kubler-

Ross kort voor haar dood voltooide, gaan zij en 

haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf 

stadia van rouwverwerking om mensen die om 

welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe 

ze de moed kunnen vinden hun leven voort te 

zetten. 

Wat maak je mee als je rouwt? Het is een unieke en 

complexe ervaring. Marinus van der Berg beschrijft 

die ervaring en ontwerpt een plattegrond van het 

landschap van afscheid en verlies. Zo krijgt de lezer 

zicht op samenhang en onderscheidingen. Van den 

Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. Hij 

staat bijvoorbeeld stil bij de voortdurende spanning in 

het tijdsbesef: ‘al blijkt pas te zijn.’   6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouwkost (spel). 
J. Stoker 

150 kaarten voor mensen die te maken 

hebben met verlies door overlijden. 

Bemoediging en troost, praktische tips en 

vragen om over na te denken of te 

bespreken.  7 
Verdriet is een werkwoord. 

M. van der Kooij 
Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. 

Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, 

maar er zijn wel een paar dingen die kunnen 

helpen. Daarover gaat dit boek. Er komen veel 

mensen aan het woord die ervaring hebben met 

verdriet en een weg zochten om verder te gaan. 

De auteur houdt zich daarbij vast aan de Grote 

Verhalen uit de christelijke traditie die 

eeuwenlang richting wijzen.  8 
Ik wist niet hoe moeilijk het was! 
Ds. A.T. Vergunst 

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en 

wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een 

ordening van het leven waarin grote en 

onherstelbare verliezen zijn gekomen. In dit boek 

wil Ds. Vergunst vanuit persoonlijke ervaringen 

delen wat rouw met een mens doet. Bewust koos 

hij voor de titel Ik wist niet hoe moeilijk het was! 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hoeft het niet alleen te doen. 
A. Wesselius-Hulscher 
Angenita Wesselius verloor op 49-jarige leeftijd 

haar man aan de slopende spierziekte ALS en 

bleef achter met hun drie dochters. Worstelend 

met verlies en rouw ervoer ze de helpende hand 

van God. Om anderen die deze weg ook moeten 

gaan te bemoedigen, beschreef ze in Je hoeft het 

niet alleen te doen haar rouwreis met God. In 52 

korte hoofdstukken deelt zij haar ervaringen en de 

bemoedigende lessen die God haar onderweg 

leerde. 

Troostpleister. 
J. Verweerd 

Troostpleister is een boek voor rouwenden 

over het omgaan met verlies en verdriet. Ze 

verwoord wat het betekent een geliefd mens 

los te moeten laten en hoe je omgaat met 

verlies. De auteur gaat ook eerlijk in op haar 

worsteling met de vraag of verdriet van een 

vijand een vriend kan worden.  

11 

12 

Koesterkaartjes 
S. de Bruin 
Op het moment dat je iemand 

verliest, gaan er duizend dingen 

door je hoofd en door je hart. 

Woorden vinden is soms 

moeilijk, dan zijn deze kaartjes 

een warm en liefdevol alternatief. 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troost, als je iemand mist. 
H. van der Wijst 

Troost van Hella van der Wijst bevat zo’n twintig 

ervaringsverhalen van mensen die geliefden 

verloren. Daarnaast geven rouwdeskundigen en 

wetenschappers vanuit unieke invalshoeken 

inzichten in de wondere wereld van verdriet en 

troost. Wat is troost en hoe werkt het? Waar 

vinden mensen die een dierbare moeten missen 

troost? Waarom is het delen van verdriet zo 

belangrijk?  

Als de man verliest. 
T. Overdiek & W. van Lent 

Wim van Lent en Tim Overdiek zijn gespecialiseerd 

in de behandeling van rouw bij mannen. Zij schreven 

een boek vol waardevolle lessen en inzichten, 

gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door 

tegenslag zijn geveld. Daarnaast interviewden zij 

bekende Nederlandse mannen, die openhartig 

vertellen over hun ervaringen.  

13 

Herbergen van verlies. 
R. Fiddelaers & J.S. Noten 

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht 

door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. 

Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal 

vertelt én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak 

met zich mee die zowel gevuld is met verlies 

ervaringen als herinneringen maar ook met diep 

weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen 

omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te 

pakken en opnieuw te bekijken. 

14 
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Altijd dichtbij. 
M. Janssen 

In schitterend gedetailleerde zwart-wittekeningen 

die zijn geïnspireerd door zijn bezoeken aan Nepal, 

verbeeldt Mark Janssen een wereld waarin een 

vlinder, een vis, een aapje en andere kleine tekens 

de verschijning zijn van de grootmoeder die gemist 

wordt. Een verhaal dat ontroerend is in zijn 

schoonheid, zijn eenvoud en zijn taal. Een boek dat 

troost en hoop brengt voor jong en oud. 

Anne – Kroniek van een zoektocht. 
H. Faber 

Op vrijdag 29 september 2017 verdwijnt Anne Faber 

tijdens een fietstocht in de bossen bij Soest. Dertien dagen 

lang houdt de vermissing heel Nederland in zijn greep. Dit 

boek is het verslag van die intense zoektocht en de nasleep 

ervan, gebaseerd op de getuigenissen van betrokkenen. 

Van de eerste aangifte van vermissing op die bewuste 

vrijdagavond tot de vondst van Annes jas in de bossen 

enkele dagen later, van de aanhouding van de dader tot de 

rechtszaak die volgde. 

16 

Vingerafdruk van verdriet. 
M. Keirse 

Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor 

een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou 

moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een 

zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom 

verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf 

moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en 

collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke 

reis naar hernieuwd leven. 

17 
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Stad vol ballonnen. 
F. van der Laan 

Al die herinneringen die zo aanwezig zijn dat ze wel 

zichtbaar moeten zijn. Als een grote ballon die met een 

touwtje aan mijn pols vastzit. Eentje die ik overal mee 

naartoe sleep. De stad is vol ballonnen. Femke van der 

Laan schreef een jaar lang wekelijks in Het Parool over 

haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot 

Eberhard, de burgemeester van Amsterdam. Stad vol 

ballonnen is een liefdevolle en ontroerende schets van 

rouw in het dagelijks leven. 

 

Van missen krijg je het koud. 
S. Jongeneelen 

Rouw, hoe ga je daar goed mee om? Het antwoord op 

die vraag is hetzelfde als voor oververmoeidheid, 

ongeconcentreerd zijn of je depressief voelen: er is geen 

goede manier om het te zijn of te doen. Met rouw kun je 

wel aan de slag gaan, en dat is ook belangrijk om te 

doen. Steeds meer mensen praten over de dood, over 

rouw en de effecten van rouw op het leven en op het lijf 

en dat is goed. We weten steeds beter dat rouw hard 

werken is. Maar dat het ook veel fysieke gevolgen kan 

hebben, daar staan we weinig bij stil. Met dit boek 

willen wij de aandacht vestigen op de fysieke gevolgen 

van rouw. 

Mijn rouwreis. 
A. Dogan 

Mijn Rouwreis is een rouwdagboek dat de rouwende zelf 

invult aan de hand van voorgedrukte vragen. Dit praktische 

boek laat de rouwende de donkere kanten aanschouwen en 

ook het licht aan de andere kant zien. Mijn Rouwreis neemt 

de rouwende iedere dag aan de hand mee en vormt een 

leidraad om het verlies onder ogen te zien en de realiteit te 

omarmen. Het biedt ruimte voor alle emoties en 

herinneringen.. 

 

21 

19 
20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zo lang nog. 
H. Dankers 

Na zo lang nog van Henrike Dankers is een informatief 

en pastoraal boek over jong ouderverlies. Ruim tien 

procent van de mensen in de leeftijdscategorie 20-70 

jaar heeft vóór hun twintigste een of beide ouders 

verloren door overlijden. Wat zijn daarvan de gevolgen 

en wat kun je betekenen voor volwassenen met jong 

ouderverlies? Dankers, die zelf op jonge leeftijd haar 

vader verloor. sprak over deze vragen met 

volwassenen die als kind hun ouder(s) verloren. 1 
Gids voor verlaat verdriet. 

T. Liese 
Gids voor verlaat verdriet is een praktisch 

handboek voor het proces van herkennen, 

verkennen, erkennen, onderzoeken, 

verwerken en helen van de gevolgen van jong 

ouderverlies. Bestemd voor ieder die wordt 

geraakt door de levenslange invloed van het 

vroege verlies van een ouder. 2 
Teruggaan, om verder te kunnen. 

VERLAAT VERDRIET. 

 

T. Liese 
 In Teruggaan, om verder te kunnen beschrijft Titia Liese 

op eenvoudige, maar indringende wijze diverse gevolgen 

van jong ouderverlies. Samen met een keur aan 

ervaringsgenoten laat ze je zien wat het je oplevert als je 

de tijd neemt om stil te staan bij het vroege verlies van je 

ouder(s) en hoe je – op een bij jou passende manier – met 

je verlaat verdriet om kunt gaan. Verlate rouw neemt je 

mee van overleven naar leven. Dit boek laat je ervaren dat 

je het niet meer alleen hoeft te doen. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kinderen helpen bij verlies. 
M. Keirse 

Wat maak je mee als je rouwt? Het is een unieke en 

complexe ervaring. Marinus van den Berg beschrijft 

die ervaring en ontwerpt een plattegrond van het 

landschap van afscheid en verlies. Zo krijgt de lezer 

zicht op samenhang en onderscheidingen. Van den 

Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. Hij 

staat bijvoorbeeld stil bij de voortdurende spanning in 

het tijdsbesef: 'al blijkt pas te zijn.'  

De gids over rouwende kids. 
L. van der Maarel 

1 

2 
Onzichtbaar verdriet. 
L. van der Molen 

Onzichtbaar verdriet - Praktisch werkboek voor 

kinderen en jongeren in verliessituaties Dit boek is 

voor iedereen die meer wil weten over de vele 

mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij 

een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het 

gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in 

het dagelijkse leven.  3 

HULP VOOR KINDEREN. 

Het is moeilijk om te zien dat een kind verdriet 

heeft om het verlies van een dierbare. Je zou 

het verdriet het liefs wegnemen. Maar je kunt 

het kind wel zo goed mogelijk steunen en 

begeleiden. Hoe je dat doet, staat beschreven 

in deze praktische gids. Een kort en bodnig 

hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en alle 

anderen die in hun omgeving met rouw te 

maken hebben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hart op slot.  
E. Geyskens & E. Craenhals 

Volwassenen vinden het vaak moeilijk om een 

onderwerp als de dood te bespreken, zeker met 

kinderen. Toch is het ontzettend belangrijk om 

hierover met hen in dialoog te gaan: eerlijk, 

open, onomwonden en op hun niveau. Hart op 

slot vertelt over de weg die Senne aflegt om het 

verlies van zijn opa te verwerken.  4 
Alles wat was.  

S. Jensen 

Alles wat was gaat over afscheid. Afscheid nemen 

van een persoon, een situatie, een huisdier, een 

plek… Alle kinderen krijgen ermee te maken, maar 

hoe ga je ermee om? Aan de hand van herkenbare 

situaties, waargebeurde anekdotes en filosofische 

wijsheden geeft Stine kinderen inzichten en tips om 

met verlies of verandering om te gaan. Afscheid 

nemen kan zwaar zijn, maar ook mooi.  

Helpen bij verlies en verdriet.  
M. Keirse 

 

 

 

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een 

dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij 

verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek 

over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont 

Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare 

voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan 

afscheid nemen, maar aan anders leren 

vasthouden.  

5 

6 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/nl/p/hart-op-slot/9200000095273900/&psig=AOvVaw1rmEtUYSjuZg_wxEJY1lbv&ust=1627823759622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMCZ05myjfICFQAAAAAdAAAAABAE
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Wanneer word je dood?  
R. Fiddelaers-Jaspers 

Als kinderen meemaken dat iemand overlijdt, 

roept dat (vaak onverbloemde) vragen bij hen op. 

Het is belangrijk dat we hun vragen serieus 

nemen, en kinderen die informatie geven die hen 

helpt met het verlies om te gaan. In Wanneer 

word je dood? vind je snel de informatie die je 

hiervoor nodig hebt. Je kunt de hoofdstukken ook 

los van elkaar lezen, afhankelijk van waar je naar 

op zoek bent. 

.  

Vaarwel – mijn boekje vol 

herinneringen.  
N. Slosse 

Wanneer een geliefd iemand doodgaat, blijft een 

grote leegte achter. Herinneringen zorgen ervoor 

dat die persoon een beetje verder leeft in je hart. 

Dit invulboekje helpt jouw kind om die 

herinneringen te verzamelen. Zo ontstaat een 

tastbaar aandenken om vandaag en in de 

toekomst te koesteren. 

De kleur van emoties. 
A. Llenas 

Heb je een rommeltje gemaakt van je emoties? 

Je moet ze netjes ordenen: elk een eigen kleur 

en elk een eigen plekje. Dit boek helpt je 

daarbij. Een spectaculair pop-upboek vol 

kleuren, vol emoties en vol verrassingen. 

Simpelweg voor iedereen met emoties. 

7 

8 
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KINDER/JEUGD-LITERATUUR. 

1 
Lieve oma pluis. (3+) 
D. Bruna 
Oma Pluis is overleden en Nijntje heeft veel verdriet. 

Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt 

plaats op een rustig plekje in het bos. Ten slotte zien 

we Nijntje plantjes brengen naar het graf. Een moeilijk 

thema dat op lichtvoetige wijze beschreven is en 

aansluit bij de kinderlijke belevingswereld. 

 

 

 

2 
Kikker en het vogeltje. (3+) 

M. Velthuijs 

Bij de rand van het bos lag een vogeltje. 

 'Kijk,' zei Kikker, 'kapot. Hij doet het niet meer.' 

 'Hij slaapt,' zei Varkentje. 

 Maar Haas zei: 'Hij is dood.' 

 'Dood?' vroeg Kikker. 'Wat is dat?' 

Dat is heel wat voor een kat. (4+) 
J. Vorst & F. van der Weel 

Mijn poes Roetje is doodgegaan. Ik was erg 

verdrietig. Mama vraagt of ik kan bedenken 

waarom Roetje zo’n fijne poes was, om te 

vertellen op de begrafenis. Ik kon wel tien 

fijne dingen bedenken. Dat is heel wat voor 

een kat, vind je niet? 3 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/nl/f/lieve-oma-pluis/35717695/&psig=AOvVaw1eTFoeB_WrU-AhYVbyRLLK&ust=1627816785909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCLjvupyYjfICFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/nl/f/kikker-en-het-vogeltje/37131269/&psig=AOvVaw2C3ZtkJgreEJ0mToeZLLOv&ust=1627817196183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCLjxi-CZjfICFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/nl/p/gottmer-dat-is-heel-wat-voor-een-kat-4/1001004004987551/&psig=AOvVaw066cparUzYIndCJLyqVKHB&ust=1627818597588000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMjTpf6ejfICFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een boom vol herinneringen. (4+) 
B. Teckentrup 

De oude vos heeft een lang en gelukkig leven 

gehad. Op een dag sluit hij zijn ogen voor altijd. 

De dieren uit het bos zijn heel verdrietig en 

verzamelen zich rondom vos. Een voor een 

vertellen ze elkaar een herinnering. Uit die 

herinneringen groeit een boompje. 4 
Ik wil je nooit vergeten (6>). 

J. Rowland 

‘Ik wil je nooit vergeten’ is een troostrijk 

prentenboek voor kinderen die een dierbare 

verloren hebben. Een jong meisje heeft iemand 

verloren van wie ze heel veel houdt. Ze maakt een 

doos waarin ze momenten en herinneringen 

verzamelt, en ze vertelt over hoe ze zicht voelt. 

Achterin het boek vind je meer informatie en tips 

om kinderen verder te helpen in hun rouwproces.  

Ik had je nog zoveel  

willen zeggen (6>). 
M. van Nieuwenhuyzen 
 In dit boek gaat het vooral over het omgaan met die 

dood. Hoe kun je toch nog zeggen wat je wilde zeggen 

tegen je maatje die er niet meer in levende lijve is? Op 

welke manieren kun je proberen het verdriet een heel 

klein beetje te verzachten? Op een ingetogen manier 

nodigt Ik had je nog zoveel willen zeggen kinderen uit 

om te praten over het ongrijpbare van de dood, om het 

een beetje grijpbaar te maken. 

5 

6 
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Groter dan een droom. (6+) 
J. Aerts & M. Törnqvist  

‘Nu weet ik best dat je veel kan als je dood bent. 

Je kan gesprekken doen stilvallen en mensen 

doen huilen. (…) Maar fietsen?’ Een overleden 

meisje neemt haar broertje op een nacht mee op 

een fietstocht. Hij vindt het spannend, leuk en ook 

verdrietig. Als hij wakker wordt is ze weg en 

vertelt hij zijn ouders dat hij haar heeft gezien: 

‘En ze was groter dan een droom.’ 9 

Olifant op het feest (6>). 
L. de Visser  

Het prentenboek ‘Olifant op het feest’ van 

Laurina de Visser en Linda Bikker gaat over 

Muis, die jarig is en een feestje in het 

versierde dierenbos viert. Olifant is er ook bij, 

maar genieten van het feest kan hij niet: hij is 

namelijk verdrietig. Zijn vriendjes doen er 

alles aan om hem op te vrolijken, maar niets 

helpt. Totdat Muis naast Olifant gaat zitten en 

met hem praat over zijn tranen.  
7 

De prins en het kasteel (6>). 
R. Fiddelaers-Jaspers & R. de Kinkelder  

De jonge prins woont in een mooi kasteel waar 

iedereen mag komen spelen. Tot het prinsje merkt 

dat niet alle bezoekers even aardig zijn. Hij laat de 

poort sluiten en maakt de muren zo hoog als maar 

kan. Maar of dat de oplossing is voor zijn probleem? 

Want het wordt wel heel saai in het kasteel… Dit 

prentenboek is geschreven voor kinderen die te 

maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen in hun 

leven. 8 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/nl/p/groter-dan-een-droom/9200000006380048/&psig=AOvVaw1nVugDzNKbQ8J-FhoZME2x&ust=1627819789477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCKj_wLSjjfICFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doodgewoon. (6+) 
B. Westera & S. Weve  

De gedichten en illustraties uit deze bijzondere 

bundel zijn kleurrijk als het kan, zwart als het 

moet. Ze gaan over missen (‘Ik mis je als ik 

keelpijn heb, ik mis je als ik val. Ik mis je nergens 

echt het ergst, maar altijd overal.’), over vragen, 

over angsten, over culturen.  10 
Pieter heeft verdriet (6+). 

W. Kloosterman-Coster  

Mama huilt, want de opa van Pieter is 

gestorven. Pieter is ook heel verdrietig. Wat 

is het moeilijk om te begrijpen dat opa nu 

nooit meer bij hen is.. In dit boek wordt op 

een begrijpelijk niveau uitgelegd wat het 

betekent als iemand overlijdt en wat er dan 

allemaal gebeurt. 

Om nooit te vergeten (6+). 
L. Klein  
Om nooit te vergeten is een prentenpraatboek over 

de dood. Rouwverwerking bij kinderen – geschikt 

voor groot en klein verlies. Met bijlage voor ouders, 

leerkrachten en betrokkenen waarin suggesties 

staan hoe het boek gebruikt kan worden. Het 

verhaal gaat over Imme, die samen met zijn moeder 

naar de kinderboerderij gaat. Daar aangekomen ziet 

hij de geit niet meer, want de geit is dood. Hij moet 

dan gelijk denken aan Lotte en opa, die ook zijn 

overleden. 

11 

12 
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Papa, hoor je me? (7-9) 
T. Bos & A. van Haeringen  

Polle praat tegen zijn vader. Hij beschrijft hoe stil 

het is in huis. Dat zijn moeder een beetje moet 

huilen en dat zijn broer Dajo alleen op zijn kamer 

zit. Polle vertelt over hoe zijn vader ziek werd. 

Dat het net superlang stratego was. En dat zijn 

vader absoluut niet wilde verliezen.  

 Hij vertelt over de bloemen en de tantes in huis. 

En hij praat over vroeger. Over de kermis, het 

schaatsen en voetbal. Hij weet zeker dat zijn 

vader hem hoort... 

Hoe ik per ongeluk een boek 

schreef. (10-12) 

A. Huizing  

Dit boek gaat over de elfjarige Katinka die door 

schrijflessen van haar beroemde overbuurvrouw 

Lidwien met een verrassende, verfrissende blik naar 

haar leven leert te kijken. Een klein, subtiel, 

ontroerend verhaal dat kinderen uitnodigt zelf hun 

gedachten op papier te zetten en veel meer is dan 

alleen een boek met schrijflessen of een boek over 

een meisje dat haar overleden moeder opeens gaat 

missen.   

13 
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VOOR JONG-VOLWASSENEN. 

Je bent jong en je rouwt wat. 
L. van Sadelhoff 

 

 

 

Toen haar moeder overleed, dacht Lisanne van 

Sadelhoff (1989) als een typisch kind van haar 

generatie: er is vast wel een handboek met een helder 

stappenplan waardoor ik rouwen snel van mijn to-do-

list kan schrappen. Guess what: dat was er niet. Je 

bent jong en je rouwt wat is geen handleiding, maar 

een goudeerlijk boek dat pijnlijk duidelijk maakt dat 

alles beter is dan zwijgen. 

Een rugzak vol verdriet. 

G. van der Sanden  

In De dingen die je vergeet onderzoekt Gijs van 

der Sanden wat het betekent om te rouwen nadat 

hij als jonge twintiger allebei zijn ouders 

onverwachts verloor. Aan de hand van 

herinneringen, beschouwingen en zelfonderzoek 

probeert hij antwoorden te vinden op de grote en 

kleine vragen rondom rouw en verlies. 

 

De dingen die je vergeet. 

R. Fiddelaers - Jaspers  

Volgens Riet Fiddelaers-Jaspers maken jongeren en 

jongvolwassenen na het overlijden van een dierbare 

een gezond proces door. Daarin blijken ze kwetsbaar 

en tegelijk enorm veerkrachtig. Van groot belang 

voor die veerkracht is de reactie van de omgeving: 

familieleden, vrienden, klasgenoten, medestudenten, 

leerkrachten en collega’s. Als die steun kunnen 

bieden, lukt het de meeste jongeren om op te groeien 

tot gezonde volwassenen. 

1 

2 
3 
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YOUNG-ADULT FICTIE. 

Waar het licht is. (15+) 
J. Niven  

Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil 

een einde aan zijn leven maken, maar elke keer 

gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. 

Violet Markey telt de dagen af tot haar diploma-

uitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze 

opgroeit voorgoed achter zich kan laten en niet langer 

geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke 

herinneringen aan haar gestorven zus. 

De hemel begint bij je voeten. (15+) 

J. Nelson  

Lennie Walker is zeventien als haar zus Bailey plotseling 

overlijdt. Vanaf dat moment staat ze er alleen voor, 

terwijl Lennie gewend is veilig in de schaduw van haar 

temperamentvolle zus te blijven. Daarbij zijn er, ondanks 

haar niet-bestaande voorgeschiedenis met de liefde, 

opeens twee jongens die haar aandacht vragen. Voor 

Lennie zijn de jongens als de zon en de maan. En ze weet 

dat als die botsen, de hele wereld explodeert. 

Ik geef je de zon. (15+) 
J. Nelson  

Jude en haar tweelingbroer Noah zijn op hun 

dertiende onafscheidelijk, ondanks hun 

uiteenlopende karakters. Noah is introvert, tekent de 

hele dag en is in stilte verliefd op de buurjongen, 

terwijl Jude van de rotsen in zee springt, knalrode 

lippenstift draagt en genoeg praat voor hen allebei. 

Maar na de dood van hun moeder groeien Noah en 

Jude steeds meer uit elkaar. 
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Algemeen 
1. Omgaan met rouw en verlies - €14,75 

2. Rouwwerk - €22,99  

3. Rouwen over leven - €22,00  

4. Het is oké je niet oké te voelen - € 21,99 

5. Over rouw - €22,99 

6. Rouwen in de tijd - €24,99 

7. Rouwkost - €17,50  

8. Verdriet is een werkwoord - €14,99 

9. Ik wist niet hoe moeilijk dit was! - €11,95 

10. Koesterkaartjes - € 15,00 

11. Je hoeft het niet alleen te doen - €20,99 

12. Troostpleister - €12,99 

13. Troost, als je iemand mist - €20,00 

14. Als de man verliest - €21,99 

15. Herbergen van verlies - €36,50 

16. Altijd dichtbij - €29,99 

17. Anne – kroniek van een zoektocht - €21,99 

18. Vingerafdruk van verdriet - €12,99 

19. Mijn rouwreis - €29,99 

20. Stad vol ballonnen - €15,00 

21. Van missen krijg je het koud - €17,99 

Verlaat verdriet 

1. Na zo lang nog - €12,99 

2. Gids voor verlaat verdriet - €11,95 

3. Teruggaan, om verder te kunnen - €10,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen 
1. Kinderen helpen bij verlies - €19,99 

2. De gids over rouwende kids - €9,95 

3. Onzichtbaar verdriet - €30,85 

4. Hart op slot - € 19,99  

5. Alles wat was - €19,99 

6. Helpen bij verlies en verdriet - €19,99 

7. Wanneer word je dood? - €15,99 

8. Vaarwel – mijn boekje vol herinneringen - €10,00 

9. De kleur van emoties - €24,95 

Kinder- en jeugdliteratuur 
1. Lieve oma pluis - €6,95  

2. Kikker en het vogeltje - €15,99 

3. Dat is heel wat voor een kat - €13,99 

4. Een boom vol herinneringen - €13,99 

5. Ik wil je nooit vergeten - €14,99 

6. Ik had je nog zoveel willen zeggen - €14,95 

7. Olifant op het feest - €14,99 

8. De prins en het kasteel - €15,95 

9. Groter dan een droom - €16,99 

10. Doodgewoon - €26,99 

11. Pieter heeft verdriet - €12,95 

12. Om nooit te vergeten - €14,99  

13. Papa, hoor je me? - €14,99 

14. Hoe ik per ongeluk een boek schreef - €14,99 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voor jong-volwassenen 

1. Je bent jong en je rouwt wat - €22,99 

2. De dingen die je vergeet - €20,99 

3. Een rugzak vol verdriet - €29,99 

Young-adult fictie 

1. Waar het licht is - €21,99  

2. De hemel begint bij je voeten - €12,99 

3. Ik geef je de zon - €12,99 

 



 
 

Welkom! 
U bent van harte welkom in onze winkels. 

Wij adviseren en helpen u graag bij het 

vinden van rouw- en verwerkingsliteratuur.  

Graag tot ziens! 

0183-351108  

info@boekhandelritmeester.nl  

www.boekhandelritmeester.nl 

 

Meerkerk  

Tolstraat 34 

4231 BC Meerkerk 

Tel. 0183-351108 

 

Hardinxveld-Giessendam 

Rembrandtstraat 29 

3372 XM Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 0184-612385 

 

Gorinchem 

Pompstraat 31  

4201 HB Gorinchem 

Tel. 0183-689568 

 

Deze rouwbrochure is tot stand gekomen in 

samenwerking met ‘De Schatkist. 

Begeleiding bij verlies en rouw.’                                         

Bezoek www.deschatkistverlies.nl voor 

meer informatie! 
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