
Nieuwsbrief Leren - Boekbespreking
Lieven Coppens

Eerder verschenen op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be

nieuwsbrief.leren@gmail.com 1

Auteur(s): Astrid Tulleners
Titel: Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina’s: 80
ISBN-13: 978-90-8560-534-8

Dit is een hulpboek voor kinderen van ongeveer tien jaar die geconfronteerd worden met de dood. Het wil 
hen helpen om deze ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven en verder te gaan met hun leven.

In het eerste hoofdstuk staat het kind stil bij zichzelf. Het schrijft op wat het over zichzelf vindt, wat zijn 
talenten zijn, wat het graag en niet graag doet. Het brengt verder ook in kaart wat het zoal in een week 
doet.

Het tweede hoofdstuk gaat over de overledene. Aan de hand van gerichte vragen schrijft het kind neer wie 
is overleden en onder welke omstandigheden. Het denkt na over een aantal eigenschappen van die 
persoon en mag enkele herinneringen opschrijven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt het gemis ter sprake 
gebracht en het vaak onbegrijpelijke van het waarom.

In hoofdstuk drie komt de dood ter sprake. Wat denkt het kind bij het woord ‘dood’? Heeft het dit al eens 
eerder meegemaakt? Het kind wordt geholpen om het begrip dood beter te begrijpen. Er wordt ook ge-
peild naar wat het kind denkt dat de betekenis van het leven en de dood is.

Er zijn geen verkeerde of rare gevoelens. Dat is het uitgangspunt van het vierde hoofdstuk. Het kind krijgt 
hier de kans om zijn gevoelens onder woorden of tekeningen te brengen. Ook het onderwerp ‘schuldge-
voelens’ krijgt hier een duidelijke plaats. Het kind wordt geholpen om in zijn omgeving te kijken hoe andere 
mensen op verschillende manieren met de dood van een geliefde omgaan en hoe het kan beluisterd 
worden en zelf naar anderen luisteren. Er is ook aandacht voor het feit dat men niet voortdurend verdrietig 
moet zijn, dat men best wel eens vrolijk mag zijn of pret hebben.

Het vijfde hoofdstuk gaat in over afscheid nemen. Het belang van bepaalde rituelen of activiteiten wordt 
uitgelegd. Er is eveneens uitleg bij de begrafenis zelf en het gebeuren er rond.

In het voorlaatste hoofdstuk gaat het kind op zoek naar manieren om na het afscheid verder te gaan. Wat 
heeft het zelf nodig? Wat kan het doen? Wat met bijzondere momenten waarbij het gemis zeer nadruk-
kelijk wordt aangevoeld?

Tot slot wordt er nog kort gezegd dat iemand die overleden is, niet echt vergeten wordt, ook al lijkt het 
soms zo.

Net zoals bij de andere helpboeken van deze auteur wordt het kind met duidelijke uitleg en een goede af-
wisseling van schrijf-, denk- en creatieve opdrachten geholpen om de dood van een overledene plaats te 
geven. Volwassenen die een kind in een dergelijke situatie willen begeleiden kunnen uit de aanpak uit dit 
boek inspiratie putten om hun begeleidingsproces te ondersteunen.
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