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Gijs van der Sanden over rouw en de dingen die
je vergeet
Op 11 januari verschijnt De dingen die je vergeet van Gijs van der Sanden. In

glasheldere bewoordingen legt Van der Sanden uit wat er verkeerd is aan de

manier waarop we rouw in een door geluk geobsedeerde wereld zijn gaan

benaderen: als een verhaal met een begin en een eind. De dingen die je vergeet is

zijn persoonlijke zoektocht naar een nieuw narratief.

Gewoon een dertigerscrisis, denkt journalist Gijs van der Sanden als hij met een lichte depressie

op de fauteuil van zijn therapeut belandt. Maar zijn klachten blijken algauw een stuk

complexer. In zijn behandelplan komt ‘uitgestelde rouw’ te staan.
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

In De dingen die je vergeet onderzoekt hij 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. Wie ben je nog als je beide ouders er niet meer zijn? Waarom

roept het woord ‘wees’ zoveel aversie in hem op? Waarom is het zo moeilijk om de ander

deelgenoot te maken van een verlies? Is rouw ooit klaar? Al schrijvende komt hij steeds dichter

bij de kern van zijn gemis.

Gijs van der Sanden (1986) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij

schrijft over zijn generatie, identiteit en reizen voor onder meer Vrij Nederland, Het Parool en

het AD. De dingen die je vergeet is zijn debuut.
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