
Maandagavond 27 September 2021
Met medewerking van: Geerteke van Lierop,Tanja van Roosmalen

en Harriëtte Modderman

BOEKPRESENTATIE 
HET LAZARUSEFFECT 

VAN JOHAN MAES



Locatie: Molen de Ster in Utrecht (www.molendester.nu)
Aanvang:19.30uur tot 21.00uur, inloop vanaf 19.00uur met koffie/thee

Uitloop met drankje en hapje tot 21.30
Kosten:...euro, inclusief het gesigneerde Lazaruseffect

Opgeven via de mail kan bij: harriette@minskenwurk.nl

HET LAZARUSEFFECT 
Als de 17-jarige Jolien eind 2012 op schoolreis in
Oostenrijk om onduidelijke redenen een dodelijke
val maakt, stort de wereld van haar ouders, Noor
en Thomas, in. De rouwverwerking drijft hen als
koppel ver uit elkaar en ze worden gedwongen
oude trauma’s onder ogen te zien. Rouw kan ook
rauw zijn en onverzoenlijk.Via haar dagboek krijgt
de lezer inkijk in de wereld van Jolien. Een onver-
wachte brief doet alles kantelen. Met onder meer
de hulp van een therapeut(e) gaan Noor en
Thomas de confrontatie aan met hun demonen.

De volgende stelling gaat Johan Maes op 
maandagavond 27 september voorleggen aan
Harriëtte Modderman,Tanja van Roosmalen en
Geerteke van Lierop:
In ‘Het Lazaruseffect’, een psychologisch drama en
het nieuwste boek van Johan Maes, beweert de
schrijver dat er in het “omarmen van rouw een groot
potentieel vermogen huist tot transformatie”.



Geerteke is schrijver, coach en als actrice te zien in films en 
tv-series. Ze coacht in binnen- en buitenland o.a. CEO’s, politici
en TEDx sprekers op het gebied van presenteren en omgaan
met verandering en verlies. In 2018 kwam haar veelbesproken
debuut Een zee van glas uit, dat inmiddels een vierde druk
heeft. Haar nieuwe project Art in Grief verkent hoe kunst men-
sen kan helpen om weer grip te krijgen op hun situatie 
na verlies.

Tanja van Roosmalen werkt als rouw- en verliestherapeut in
haar praktijk LEF Verliesbegeleiding (Sint Anthonis). Ze werkt
met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die te maken
krijgen met een ingrijpend verlies en steun zoeken bij rouw
en/of trauma als gevolg van een ernstige ziekte of een 
(aanstaand) overlijden.Tanja is als trainer verbonden aan
Expertisecentrum Omgaan met Verlies en Opleidingen Land
van Rouw. Ze is hoofdauteur van ‘Een Pleister tegen tranen.

Harriëtte Modderman is verlies- en rouwtherapeut in haar
eigen praktijk Minskenwurk in midden Friesland. Ze is gespecia-
liseerd in traumatisch verlies. Over dit onderwerp schrijft,
leest, vertelt, presenteert ze en ondersteunt ze huisartsen.
Samen met Johan Maes heeft ze aan verschillende boeken 
en Post Hbo opleidingen over rouw bijgedragen. Nabij blijven 
in het onverzoenlijke van sterven en doodgaan van jonge
mensen is haar uitdaging.
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Tanja

Geerteke



Johan Maes (°1954) werkt al 25 jaar als psychotherapeut,
rouwtherapeut, in eigen praktijk. Richtte het Postgraduaat
Rouw- en Verliesconsulent aan de Arteveldehogeschool in
Gent op en is als docent verbonden aan de opleiding.
Hij heeft als auteur en redacteur een aantal non-fictieboeken
over rouw gepubliceerd.

Johan Maes


