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Maar de 
liefde blijft

Op donderdag 7 oktober wordt het eerste exemplaar van het 
boek Maar de liefde blijft van Lory Wagenaar uitgereikt aan  
twee bijzondere gasten. Het is haar tweede boek over het thema 
verlies, rouw. Haar eerste boek heet Voor wie verloren heeft  
en zoekt.

Hoe ontstaat het idee om een boek te schrijven over 
verdriet dat je voelt wanneer je je partner, ouder, beste 
vriend(in), broer, zus of je kind verliest?

‘Ooit verloor ik mijn moeder, mijn allerbeste vriendin. In de tijd 
daarna had ik het moeilijk en heb ik geworsteld om overeind te 
blijven. Ik voelde me overspoeld door allerlei gevoelens die het 
verlies in me losmaakte, en de vele vragen die in me opkwamen.
In de jaren die volgden, ontmoette ik telkens weer mensen die ook 
een dierbare hadden verloren en keer op keer brak mijn hart omdat 
ik zag dat ze ook in de put van rouw aan het tuimelen waren. Ik 
wilde die mensen graag helpen opdat ze het een heel klein beetje 
minder moeilijk zouden hebben dan ik het had gehad. Gaandeweg 
ontstond het idee van het schrijven van een boek.

Natuurlijk is rouw voor alle mensen verschillend: elke relatie en  
elke situatie is immers anders. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. 
En daar gaat mijn boek over.

Wat me ook motiveerde was de overweging dat wij vaak van elkaar 
niet weten hoe moeilijk degene die achterblijft het heeft. We zijn er 
in onze maatschappij erg goed in om de diepte van het gemis en 
ons verdriet te verbergen. Het is ook begrijpelijk dat we dit doen. 
Iedereen is hip en snel en als achterblijver ben je kapot en traag.  
Het betekent echter wel dat iemand die een dierbare verloor zich 
ook heel eenzaam kan voelen in het verdriet. Maar de liefde blijft  
zou je misschien kunnen begeleiden op je pad, zodat je het niet 
alleen hoeft te gaan.’

Het eerste boek was een succes.  
Hoe heeft dat je leven veranderd?

‘Het waren vooral de mooie reacties van mensen die indruk op  
me maakten. Zo stond ik een keer in de voortuin de heg te snoeien 
en toen stapte er een mevrouw van haar fiets met de vraag of ik 

‘Rouw is voor alle mensen 
verschillend, maar er zijn 

ook overeenkomsten.’
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‘Als je wilt, kun je verder 
leven samen met je  

overleden dierbare.’

degene was die Voor wie verloren heeft en zoekt had geschreven. 
Toen ik dat beaamde, vertelde ze hoe ze pas haar zusje had verloren 
en dat ze steun in mijn boek gevonden had. En er ontstond een heel 
mooi gesprek. Dat is waar ik het voor doe. Sterker nog, dit soort 
reacties stimuleert me om door te gaan. Daarom schreef ik het 
tweede boek Maar de liefde blijft. Maar ik wilde mensen graag  
ook op een nog persoonlijkere en praktischere manier helpen.  
En zo is de site www.rouwverwerkingonline.nl ontstaan. Daar  
bied ik workshops aan met uitlegvideo’s en veel suggesties voor wat 
je misschien zou kunnen doen. De site gaat per 7 oktober online.’

Wat maakt Maar de liefde blijft anders  
dan andere boeken over rouw?

‘Het boek beschrijft rouw van binnenuit, zoals het werkelijk voelt.  
Je gaat je eigen verdriet wellicht herkennen en dat kan je tot steun 
zijn. Het boek wil ook graag als een gids voor je zijn; een die uitlegt, 
wijst op valkuilen en tips geeft. Om het gemis en het verdriet te 
laten weerklinken in je hart, staan er ook mooie gedichten in het 
boek, van beroemde dichters en zangers, maar ook van onbekende.’

Maar de liefde blijft, doet een romantisch  
boek vermoeden. Waarom deze titel?

‘Als je iemand verloren hebt waar je veel van houdt, dan kun je in 
het begin alleen maar denken dat je hem of haar voor altijd kwijt 
bent. En je voelt je zonder je dierbare verloren en ontheemd. Wat  
je je dan nog niet weet - maar geleidelijk aan moet leren - is dat  
de liefde blijft en dat je, als je dat wilt, verder kunt leven samen  
met jouw dierbare. In het boek ‘Tuesdays with Morrie’ van Mitch 
Albom staat het heel mooi beschreven: ‘Death ends a life not a 
relationship’, het sterven beëindigt een leven maar niet de band.  
Je hebt je dierbare in het hier en nu verloren, maar… de liefde blijft.’

Twee delen
Het boek van Lory 
bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel beschrijft 
het verdriet dat je overvalt 
en het gemis dat je voelt. 
Het tweede deel helpt je weer op 
weg om weer vat te krijgen op het leven. 
Het is geen boek om aan een stuk door uit te lezen. Je 
bladert erin, leest het hoofdstuk dat jou aanspreekt en 
legt het dan weer even weg. 

Mooie gedichten 
In het boek staan ook mooie gedichten. Een hoopvol 
gedicht van Jean Pierre Rawie: 

Wij hebben alles nog tegoed
wat ons het leven heeft ontnomen 
uit welke verten ook, wij komen 
elkaar ten leste tegemoet. 

En het bekende gedicht van Mary Elizabeth Frye: I 
didn’t die. Maar je vindt ook gedichten van Stef Bos, 
Marinus van den Berg, Barack Obama, Maaike Kuiper en 
de schrijfster zelf. Stuk voor stuk zijn de gedichten zeer 
de moeite waard om te lezen en overdenken.

Maar de liefde blijft is te koop bij elke boekhandel  
en kost €17,50.

Bernard Korbeld



Mooi mens

Lief mens

Mijn mens

Waar ben je?

Ik zoek je

Elke dag

Overal

In huis

Op straat

In iedere menigte

Maar dan wacht ik

Tot het nacht is

Met alle sterren om me heen

Weet ik

Je liet me niet

Alleen

Uit: Maar de liefde blijft


