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! maar inmiddels heb ik geleerd me kwetsbaar op te stellen.
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Waarom deze bundel?

'ln 2002 werd mijn zus Nadia door haar huisbaas dood-
geschoten. Onze hele familie was in shock. Voordat het

gebeurde, schreef ik algedichten, maar na Nadia's dood

ben ik meer gaan schrijven. lk kan alleen dichten als ik een

diepe emotie voel en toen ik mijn zus verloor, ging ik door

een heel díep dal. Mijn gevoelens, frustraties en verdriet

schreef ikvan me af. lk had nooitgedacht dat ik mijn

gedichten zou publiceren, totdat ik in contact kwam met

een geihteresseerde uitgever.'

Wat wilje met je boek bereiken?
'lk wil mensen steunen die ook een grootverlies hebben

geleden en hen bijstaan in hun rouwproces, ze troosten.

Rouwen is vaak nog een taboe, veel mensen vinden

omgaan met nabestaanden moeilijk. Zeker als een jong

iemand overlijdt, worstelen nabestaanden met wanhoop

en moedeloosheid. Daarvoor hoop ik meer begrip te

kweken. De illustraties in de bundel, foto's van beelden en

schilderijen, zijn gemaakt door mijn ouders. Mijn vader

overleed een jaar na Nadia. Voor mijn gevoel heb ik door dit

boek ons gezin weer samengebracht.'

Je wilt anderen helpen, maar wat heeft het schrijven jóu

gebracht?
'Het hielp me bij mijn verwerking. Tijdens het schrijven

kwamen al mijn emoties eruit. Vaak voelde ik me daarna

opgelucht. lk beschouw het boek als een soort afsluiting

van een periode die voelde als een emotionele achtbaan.

Vijfjaargeleden had ik dit boek niet durven uitbrengen,

De gedichten gaan oververlies en verlies is universeel. lk

hoor van mensen dat ze zich herkennen in mijn gedichten

Dat is precies waarop ik hoopte. lk ben trots op het resul-

.P taat en dankbaar dat het me is gelukt.'

i rciikvoor meer informotie op Parelsvanverdriet.nl
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