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Collectieve rouw
Wat is dat precies en 
biedt het troost?

Interview Mylou Frencken

‘ Durf te doen
 wat je verlangt’

‘Troost vinden 
 bij elkaar’

Herdenkingsbijeenkomsten bij Vredehof
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VERNIEUWING:  
IETS NIEUWS? 
Het lijkt er vaak op dat het bestaansrecht binnen de uitvaartwereld 
afhangt van vernieuwing. Nieuwe uitvaartondernemingen, vrijwel  
uitsluitend eenmansbedrijven, zeggen allemaal voort te komen uit een 
gebrek aan vernieuwing in de branche. Zij vinden dat er onvoldoende 
ruimte is voor persoonlijke aandacht en individuele invullingen.  
De bestaande organisaties spelen hier, in de visie van de nieuwkomers, 
niet voldoende op in. Zij wel. 

Binnen de branche vormen uitvaartondernemingen slechts een schakel 
in een keten van professionals die op allerlei gebieden hun diensten 
aanbieden. En dan blijkt dat vernieuwing volstrekt niet iets bijzonders 
is, maar een vanzelfsprekendheid die voortkomt uit het luisteren naar 
en inspelen op wensen van klanten. Vernieuwing is voor een onderneming 
een bijna logisch proces. Het is iets van alle tijden en van alle branches.

Daarom in deze editie de nadruk op (nieuwe) ontwikkelingen. We bekij-
ken hoe een aantal organisaties waar Vredehof veel mee samenwerkt, 
daarmee omgaan. Het blijkt dat er wordt vernieuwd vanuit aandacht 
voor de cliënt en het alert zijn op veranderingen in vraag en beleving. 
En vanuit een vanzelfsprekendheid die past bij goed en verantwoord 
ondernemerschap.

Of het nu gaat over Crematoria Twente, over De Persgroep, over  
Declamo sprekers bij uitvaarten, over Rouwservice Nederland of over 
Vredehof zelf. Eén ding hebben we gemeen: je bent allemaal afhankelijk 
van de kwaliteit van de dienstverlening van de organisaties die voor of 
na je in de keten zitten. Dat totaalbeeld is bepalend voor de kwaliteits-
ervaring van de nabestaanden. 

Dat besef is bij onze branchepartners gelukkig volop aanwezig. Evenals 
het inspelen op de veranderingen die er zijn. Daar waar mogelijk worden 
er, zoveel mogelijk met branchegenoten, aangepaste vormen van dienst-
verlening ontwikkeld. Passend bij de wensen van de nabestaanden. Dan 
pas ben je echt vernieuwend.

Wij hopen dat wij voor u, vanuit deze gedachte, wederom een 
interessant en boeiend magazine toBe Vredehof hebben kunnen 
samenstellen.

VOORWOORD

HERMAN WORMGOOR
Algemeen directeur
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Twee keer per jaar organiseert Vredehof in samenwerking met de 
sprekers van Declamo herdenkingsdiensten voor nabestaanden. 
Een mooi moment om samen de overledenen te gedenken.

Troost vinden    
bij elkaar

“Al enkele jaren organiseren wij herdenkingsdiensten”, 
vertelt Pedro Swier van Vredehof Uitvaartverzorging. 
“We wilden voor nabestaanden van de mensen voor 
wie wij het afscheid hebben verzorgd, graag iets doen 
ná de uitvaart. Daarom krijgen zij in maart of oktober 
– afhankelijk van wanneer de uitvaart plaatsvond - 
een uitnodiging voor de herdenkingsbijeenkomst.” 

Herdenkingsdiensten bij Vredehof

Speciale band
Fokkelien Reitsma is een van de sprekers van 
Declamo, die samen met Vredehof de herdenkings-
bijeenkomsten organiseert. Zij sprak tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst van 6 maart jongstleden. 
“Het is telkens weer een heel bijzondere gebeurte-
nis”, vertelt ze. “Door met zoveel mensen samen 
te zijn en een verlies te herdenken, ontstaat een 
heel speciale band. Alle mensen die daar komen, 
hebben immers hetzelfde meegemaakt en delen 
hetzelfde verdriet. Het is heel mooi om daaraan 
mee te mogen werken. Vooral ook omdat ik dan de 
mensen weer ontmoet voor wie ik enkele maanden 
daarvoor de toespraak bij de uitvaart heb mogen 
verzorgen. Om die toespraak te schrijven heb ik 
even heel intensief contact met hen gehad en het 
is fijn om ze daarna nog eens terug te zien.”

Rozen
Tijdens de herdenkingsdiensten is er ruimte voor 
muziek, woorden van troost en rituelen. “We ver-
welkomen alle nabestaanden persoonlijk”, aldus 
Pedro. “Dan controleren we meteen de namen van 
de overledenen en vragen hoe ze moeten wor-
den genoemd. De een wil nu eenmaal liever de 
roepnaam, voor de ander is het belangrijk dat de 
volledige naam wordt uitgesproken. Door die per-
soonlijke benadering voelen mensen zich ook snel-
ler op hun gemak. Het is voor veel mensen toch 
een grote stap om naar zo’n bijeenkomst te komen, 
zeker voor nabestaanden die alleen komen. Je 
wordt weer geconfronteerd met het verlies, en 
dat is niet altijd gemakkelijk. Maar je merkt ook 
dat mensen snel troost vinden bij elkaar. Door 
de toespraak, in maart door Fokkelien, maar ook 

Pedro Swier en Fokkelien Reitsma

‘ We willen dat 
de bijeenkomsten 
een intiem en 
persoonlijk 
karakter hebben’
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“ Het mooiste moment 
is het moment waarop 
de namen van de 
overledenen worden 
voorgelezen’’

door de livemuziek en het samenzijn met andere 
nabestaanden. Het mooiste van die bijeenkomst 
is toch wel het moment waarop de namen van de 
overledenen worden voorgelezen. Dan komt van 
elke overledene een nabestaande naar voren om 
een roos in een vaas te zetten. Aan het einde van 
de bijeenkomst staat er dan een prachtig boeket 
rozen, als symbool voor alle mensen die herdacht 
zijn. Dat is altijd een heel mooi moment. Na afloop 
krijgen de nabestaanden de rozen mee naar huis, 
met daarbij een gedachteniskaartje. Op dat kaartje 
staat de tekst die is voorgelezen bij het uitreiken 
van de rozen.”

Woorden van troost
De toespraak van Fokkelien gaat over troost, ver-
bondenheid, verdriet en rouw. “Dat is heel anders 
dan een uitvaart, waar een toespraak natuurlijk 
heel persoonlijk is en gebaseerd op het leven van 
de overledene”, aldus Fokkelien. “Hier spreek je 
een groep mensen toe en gaat het over de emoties 
die iedereen op dat moment voelt. Het is mooi om 
daarbij woorden te zoeken die iedereen raken. 
Een deel van die woorden komt uit mezelf, maar 
ik maak ook gebruik van gedichten en citaten die 
dezelfde gevoelens uitdrukken.”

Twee locaties
De herdenkingsbijeenkomsten zijn een succes. 
De belangstelling is zelfs zo groot, dat dit jaar is 
besloten om de bijeenkomsten op twee locaties te 
houden. Pedro: “We willen dat de bijeenkomsten 
een heel intiem en persoonlijk karakter hebben. 
Vorig jaar waren er honderdtwintig nabestaanden 
en dat vonden we eigenlijk al een beetje veel. Als 
het een te grote groep mensen wordt, kun je ze 
niet meer die persoonlijke aandacht geven waar 
het ons al vanaf het begin om te doen is. Daarom 
hebben we dit jaar besloten om zowel in Almelo 
als in Enschede een bijeenkomst te organiseren. 
Dat is heel goed bevallen, want daardoor hadden 
we voldoende tijd en ruimte om alle nabestaanden 
persoonlijk te begroeten en ook na afloop een 
praatje te maken. Dat wordt namelijk heel erg 
gewaardeerd en is voor onszelf ook prettig. Het 
gaat immers om de nabestaanden, zij verdienen 
die aandacht en hebben behoefte aan steun en 
troost. Wij zijn ervoor om hen daarbij te helpen.”  

MEER INFORMATIE: WWW.DECLAMO.NL

toBe0116_VH_Herdenkingsbijeenkomst.indd   5 15-04-16   14:54



 toBe

Sinds 1869 houdt Vredehof Uitvaartverzorging zich bezig met de dood. Hoog tijd voor een 
nieuwe campagne en een nieuwe merkbelofte: Vredehof - In dienst van het leven.  
Omdat de mens centraal staat bij Vredehof.  

Vredehof: in dienst 
van het leven!

“Als uitvaartondernemers hebben wij natuurlijk 
dagelijks te maken met de dood”, zegt Herman 
Wormgoor van Vredehof Uitvaartverzorging. “Maar 
eigenlijk hebben we net zoveel te maken met het 
leven. Het leven van degenen die afscheid gaan 
nemen. Het leven van de nabestaanden die voor de 
moeilijke taak staan om de uitvaart te regelen en de 
draad van het leven weer op te pakken. Een visie 
op uitvaartverzorging die we tot nu toe niet op deze 
manier naar buiten hebben gebracht, maar die wel 
heel goed past bij wie we zijn en wat we doen.” 

Identiteit herformuleren
“Voor ons was het de eerste keer dat we aan de slag 
gingen voor een uitvaartondernemer”, aldus Dennis 
Morshuis van Reclamebureau SOV uit Losser, dat 
zich bezighoudt met de nieuwe merkstrategie van 
Vredehof. “We hebben wel veel klanten in de zorg-
sector, maar waren nog nooit actief bezig met een 
onderwerp als afscheid.” Herman vult aan: “Het 
grote voordeel van de nieuwe samenwerking met 
SOV is dat we zelf ook genoodzaakt waren om te 
kijken naar waar we precies staan als organisatie. 
We moesten opnieuw uitleggen wat we willen, hoe 
we dat doen en wat we willen bereiken. Dat is ook 
binnen het eigen bedrijf wel eens goed om te doen. 
Je moet als het ware je identiteit herformuleren. 
Dat hebben we gedaan met een aangescherpte mis-
sie en visie en een nieuwe merkbelofte. Dit is onder 
andere te zien in de nieuwe campagne en in een 
nieuwe website. Die site heeft weliswaar nog steeds 
dezelfde vertrouwde uitstraling van Vredehof, maar 
is toch ook structureel veranderd.”

Een nieuwe campagne en een vernieuwde website

De mens centraal
“De grootste verandering”, aldus Herman, “is het 
feit dat we nu de mens centraal zetten in onze 
uitingen. Dat doen we natuurlijk in ons werk ook 
dagelijks, maar onze website en onze reclame-
uitingen waren eigenlijk heel afstandelijk en sober. 
Terwijl het juist om de mensen gaat.” 
“Voor ons was het de uitdaging om te kijken naar 
de boodschap die je daarbij overbrengt”, vult 
Dennis aan. “Alleen een foto is niet voldoende, 
je wilt ook een aansprekende boodschap. Dat is 
een heel proces geweest. We hebben voortdurend 
gekeken naar wat we precies wilden zeggen en 
vooral de manier waarop. Steeds meer mensen 
hebben unieke wensen als het gaat om hun eigen 
uitvaart. Het is niet meer de kerk of de uitvaart-
leider die bepaalt wat er gaat gebeuren bij het 
afscheid, mensen willen daar tegenwoordig zelf 
invulling aan geven. Dan gaat het niet alleen om 
nabestaanden, maar bij leven wordt er ook steeds 
meer nagedacht over hoe dat afscheid eruit moet 
gaan zien. Dat uitgangspunt hebben we gekozen 
voor de nieuwe campagne. Mensen in de bloei van 
hun leven die vertellen hoe zij hun afscheid zien. 
En daarmee kom je vanzelf weer terug bij het uit-
gangspunt: in dienst van het leven.”

Presentatie
Herman vervolgt: “Tegelijkertijd hebben we gekeken 
naar hoe wij onszelf als Vredehof presenteren. 
We hebben heel veel verschillende diensten die 
we tot nu toe allemaal onder verschillende namen 
naar buiten brachten. Zo hebben we Declamo dat 

Dennis Morshuis en Herman Wormgoor
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‘Als uitvaartondernemer 
hebben we dagelijks te 

maken met de dood, 
maar eigenlijk net zoveel 

met het leven’

sprekers bij de uitvaart verzorgt, Adnovim voor 
de opleidingen en Rouwvervoer Twente voor het 
vervoer van overledenen. Zelfs onze uitvaartlocaties 
hebben een eigen naam. Terwijl ze in feite alle-
maal onderdeel zijn van Vredehof. We verzorgen 
zelf uitvaarten, maar bieden ook dienstverlening 
rondom het overlijden. Die diensten zijn ook 
beschikbaar voor andere organisaties. Ook daar 
moest meer duidelijkheid in komen. Vandaar 
dat we ervoor hebben gekozen om de website in 
twee delen in te richten: een voor particulieren 
die rechtstreeks door Vredehof het afscheid laten 
verzorgen en een zakelijk deel, bijvoorbeeld voor 
andere uitvaartondernemers die gebruik willen 
maken van de faciliteiten van Vredehof. Maar alle-
maal met de duidelijke vermelding van de naam 
Vredehof. Dat is immers de naam die we sinds 
1869 hebben opgebouwd, de naam die de mensen 
in de regio kennen en waaraan we ons bestaans-
recht anno 2016 te danken hebben.” 

Sinds 1869
Dennis: “Het grappige is dat we juist de regel 
‘uitvaartverzorging sinds 1869’, die traditioneel 
onder het logo stond, hebben laten vervallen. 
Vredehof is namelijk zoveel meer dan een bedrijf 
dat al bijna honderdvijftig jaar bestaat. Het is een 
organisatie die, juist door die lange bestaansge-
schiedenis, heeft bewezen niet alleen uitstekend 
uitvaarten te kunnen verzorgen. Want Vredehof 
biedt ook verdergaande zakelijke dienstverlening 
rondom het overlijden. Denk hierbij aan vervoer, 
mortuariumbeheer, postmortale zorg (ook voor 

andere organisaties) en het verzorgen van 
opleidingen. Nu wordt het tijd om duidelijk 
te laten zien hoe Vredehof dat doet. Dan kun 
je wel zeggen dat je betrokken bent, maar dat 
is een loze kreet die elke uitvaartondernemer 
kan gebruiken. Vredehof is een bedrijf met een 
meer dan uitstekende dienstverlening, gebaseerd 
op jarenlange ervaring. Een uitvaartondernemer 
in dienst van het leven!”
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Crematoria Twente is eigendom van twaalf samenwerkende gemeenten in de regio Twente/noordoost 
Achterhoek. De nabestaanden staan er centraal. De komende jaren gaat er veel veranderen. Er komen 
meer kleinschalige crematoria die dichter bij de bewoners staan. 

Crematoria Twente:

“Anders dan alle andere crematoria in Nederland, 
zijn de crematoria in Enschede en Almelo van 
Crematoria Twente geen eigendom van een parti-
culier of een uitvaartverzekeraar. Het is een zelf-
standige onderneming die in handen is van twaalf 
gemeenten en daardoor dus in publiek domein 
haar diensten aanbiedt.” Met deze woorden vat 
directeur Peter Molema kort de achtergrond van 
het crematorium samen. “Dit houdt in dat het cre-
matorium in dienst staat van alle inwoners van de 
regio en niet alleen gericht is op rendement. Het 
rendement dat eventueel wordt gemaakt, vloeit 
terug naar de kas van de deelnemende gemeenten. 
Zij laten deze opbrengsten weer ten goede komen 
aan de gemeenschap. Voor Crematoria Twente 
staat de inwoner als gast centraal. Alle burgers zijn 
welkom. En omdat de inwoners vrij zijn om hun 
eigen uitvaartonderneming te kiezen, zijn ook alle 
uitvaartleiders welkom. Samen met de uitvaarton-
dernemingen proberen we aan alle wensen van de 
gasten tegemoet te komen en zo verwachtingen te 
overtreffen.”

Vraag en aanbod
In het 43-jarig bestaan van het crematorium is  
er al veel veranderd. Peter Molema: “Je ziet de 
laatste jaren een verschuiving van een aanbodge-
richt crematorium naar een meer dienstverlenende 
instantie. Bood het crematorium in het verleden 
diensten aan waarbinnen nabestaanden hun afscheid 
konden regelen, nu kunnen nabestaanden zelf 
aangeven wat hun wensen zijn en past Crematoria 
Twente haar aanbod daarop aan.” 
“Een goed voorbeeld daarvan is het flexibel  
vaststellen van het tijdstip en de beschikbare tijd 
voor een plechtigheid”, vult Hester Spreeuwers, 
manager dienstverlening, aan. “Nu al kunnen 
nabestaanden zelf bepalen hoe lang ze de aula 
en de gastenkamer willen huren. Wij passen onze 
planning daarop aan.” 

groter door te verkleinen

Dichter bij huis
Er gaat meer veranderen in Twente. In de komende 
jaren worden de crematiefaciliteiten beter verspreid 
over het verzorgingsgebied. “We gaan groter worden 
door te verkleinen”, lacht Peter Molema. “Dat 
klinkt heel tegenstrijdig, maar het is wel precies 
wat we gaan doen. Concreet betekent dit dat het 
crematorium in Usselo wordt gerenoveerd en ver-
kleind en dat er nieuwe vestigingen in Borne en 
Oldenzaal komen. Er blijkt namelijk veel vraag te 
zijn naar meer persoonlijke invulling en dienstverle-
ning dichter bij huis.” Hester: “Door kleinschaliger 
te gaan werken, kunnen we ook de beleving van 
de gasten en de dienstverlening verbeteren.  
Bijvoorbeeld als het gaat om flexibilisering van de 
tijd die mensen willen gebruiken voor het afscheid, 
het cateringaanbod en het assisteren bij het kiezen 
van een bestemming voor de as. In de toekomst 
willen we daarin nog flexibeler worden.” 

Laatste wensen
“Onze dienstverlening is in de loop der jaren al 
uitgebreid”, vervolgt Hester. “We proberen zoveel 
mogelijk aan de wensen van onze gasten gehoor 
te geven. Ook ten aanzien van de catering, die we 
helemaal naar wens kunnen verzorgen. Of het nu 
gaat om een sober afscheid in stilte of een grote, 
uitbundige plechtigheid, alles is mogelijk. We heb-
ben hier al eens een motor in de aula gehad omdat 
de overledene een fervent motorrijder was. Maar 
ook roofvogels, een zeilboot en doedelzakspelers. 
Als het technisch mogelijk is, helpen we nabestaan-
den graag bij het uitvoeren van een afscheid dat 
recht doet aan het leven van hun dierbare. Hopelijk 
wordt de drempel om speciale wensen te bespreken 
ook lager als we op kleinschaliger locaties gaan 
werken. Mensen denken nog te vaak dat iets niet 
kan, terwijl in feite heel veel mogelijk is. Dat hopen 
we in de toekomst ook te bereiken: een nog betere 
dienstverlening voor onze gasten.” 

‘ We hebben  
hier al eens een 
motor, roofvogels, 
een zeilboot en 
doedelzakspelers 
in de aula gehad’
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Hester Spreeuwers en Peter Molema

‘ Door kleinschaliger te 
gaan werken, wordt de 
drempel om speciale 
wensen te bespreken 
hopelijk lager’
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Op zoek naar een lichtblauwe of roze auto voor een uitvaart? Rouwservice Nederland heeft 
die in haar wagenpark. Tegelijkertijd maakt Rouwservice Nederland voor rouwvervoer en 
postmortale zorg in de regio Twente gebruik van de diensten van Rouwvervoer Twente.  
Zo vullen beide bedrijven elkaar perfect aan.

‘We vullen elkaar aan’

Rouwservice Nederland is een relatief jong bedrijf. Het 
is nu acht jaar actief en groeit snel. Op dit moment zijn 
er negen vestigingen in Nederland en daar moeten er 
de komende jaren nog een aantal bij komen. “We wil-
len zo snel mogelijk een landelijke dekking hebben om 
uitvaartonder-nemers landelijk te kunnen faciliteren op 
het gebied van postmortale zorg en staatsievervoer”, 
aldus Frank van Splunter, operationeel directeur van 
Rouwservice Nederland. “Een deel van die landelijke 
dekking is onlangs gerealiseerd dankzij de samenwer-
king met Rouwvervoer Twente. Daarmee bedienen we 
nu ook het oosten van het land. In de toekomst moeten 
daar nog vestigingen in Groningen, Limburg en Brabant 
bij komen en dan kunnen we het hele land bedienen.”

Vredehof en Rouwservice Nederland werken samen

Honderd wagens
Met een wagenpark van ruim honderd wagens is 
Rouwservice Nederland een belangrijk facilitair bedrijf 
voor uitvaartondernemingen in het hele land. “Als je zo 
groot bent, moet je natuurlijk ook bijzondere staatsie-
wagens kunnen leveren”, aldus Frank van Splunter. “Zo 
kunnen we onder meer een roze en blauwe Chevrolet, 
maar ook bordeauxrode, witte, grijze en natuurlijk 
zwarte wagens aanbieden. Het grootste deel van ons 
wagenpark bestaat uit Mercedes Benz-wagens die 
speciaal voor ons worden gemaakt, maar we hebben 
ook Cadillacs, Lincolns en Volvo’s en een twintigtal 
volgwagens.”
“Rouwvervoer Twente heeft vijf smaragdzwarte Mercedes 
staatsiewagens”, aldus Pedro Swier van Vredehof  
Uitvaartverzorging. “Als onze nabestaanden een andere 
wagen wensen, maken we graag gebruik van het wagen-
park van Rouwservice Nederland. Bovendien zijn beide 
bedrijven gecertificeerd voor beveiligd politievervoer, 
waardoor je dus kunt vertrouwen op het juiste dienst-
verleningsniveau.”

Postmortale zorg
Een derde deel van het hele wagenpark van Rouwservice 
Nederland bestaat uit Mercedes Vito-bussen. Die worden 
gebruikt om overledenen thuis op te baren of naar 
het uitvaartcentrum te brengen om daar te worden 
verzorgd. “Postmortale zorg is wellicht het meest uit-
dagende onderdeel van onze dienstverlening”, aldus 
Frank van Splunter. “Wij zijn zeven dagen per week, 
vierentwintig uur per dag bereikbaar om overledenen 
over te brengen of thuis te verzorgen. Daarvoor hebben 
we professionele mensen in dienst die de overbrenging 
en de verzorging van overledenen respectvol uitvoeren. 
Zij volgen altijd het protocol van de uitvaartondernemer. 
Iedere uitvaartondernemer heeft nu eenmaal eigen 
gebruiken ten aanzien van rouwvervoer, daar houden 
wij rekening mee. Het is zeer belangrijk dat het eerste 
contact met nabestaanden vol piëteit is. Dat moet altijd 
goed zijn.”
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Kisten
Rouwservice Nederland levert ook kisten aan uitvaarton-
dernemers. Het bedrijf is immers ontstaan vanuit Bogra, 
een grote leverancier van kisten die op zoek was naar 
uitbreiding van de dienstverlening. “Rouwvervoer was 
een logische aanvulling op de service”, aldus Frank van 
Splunter. “Daar bleek ook behoefte aan. Voor uitvaart-
ondernemers is het vaak een kostbare aangelegenheid 
om een eigen wagenpark aan te schaffen en te onder-
houden. Bovendien hebben veel nabestaanden bijzondere 
wensen ten aanzien van rouwvervoer, waar niet elke 
uitvaartondernemer aan kan voldoen. Door alle aspecten 
van de postmortale zorg te bundelen bij één bedrijf, 
ontzorg je de uitvaartnemer. Die kan op zijn beurt meer 
aandacht en betere service aan de nabestaanden geven.”

Samenwerking
“Rouwvervoer Twente maakt, op verzoek van de  
nabestaanden, gebruik van het wagenpark van Rouw-
service Nederland. Maar omgekeerd maakt Rouwservice 
Nederland voor haar dienstverlening in het oosten van 
het land gebruik van Rouwvervoer Twente. Dat betekent 
dat wij niet alleen het staatsievervoer voor Rouwservice 
Nederland verzorgen in deze regio, maar ook de over-
brenging en de verzorging van de overledene”, aldus 
Pedro Swier. “Als het gaat om postmortale zorg en  
thanatopraxie heeft Vredehof met de onlangs verkregen 
ISO-certificering natuurlijk een meer dan uitstekende 
reputatie”, vult Frank van Splunter aan. “Daarom zijn 
wij ook heel blij dat we voor het oosten van het land 
gebruik kunnen maken van de dienstverlening van  
Vredehof. Daarmee tillen wij onze complete service naar 
een hoger niveau.” Pedro: “Voor Vredehof is de samen-
werking met Rouwservice Nederland een uitbreiding 
van de dienstverlening zoals wij die al jaren verzorgen. 
De diensten van Vredehof en Rouwvervoer Twente zijn 
beschikbaar voor alle uitvaartondernemers, niet alleen 
in de regio, maar ook voor bedrijven met een landelijke 
dekking zoals Rouwservice Nederland. Deze samenwerking 
past dus helemaal in onze werkwijze.” 

‘ Voor Vredehof is de samenwerking 
met Rouwservice Nederland een 
uitbreiding van de dienstverlening 
zoals wij die al jaren verzorgen’

MEER INFORMATIE: WWW.ROUWSERVICENEDERLAND.NL
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‘Een levensverhaal 
is een mooie 

aanvulling op een 
familiebericht’
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De standaard rouwadvertentie met een zwarte rand bestaat nog 
wel, maar steeds vaker wordt er gekozen voor een advertentie 
die de persoonlijkheid van de overledene weerspiegelt. 

Een persoonlijke 
afscheidsgroet

Pieter Koers is commercieel eindverantwoor-
delijk voor de familieberichten in alle 220 
weekkranten, zeven regionale dagbladen en 
de landelijke kranten Algemeen Dagblad, De 
Volkskrant en het Parool van De Persgroep. 
“De familie-berichtenpagina’s zijn nog steeds 
de best gelezen pagina’s, vooral van de streek-
kranten”, aldus Pieter. “Met een omzet van 
vijftien miljoen euro per jaar, is het ook een 
belangrijke bron van inkomsten voor De Pers-
groep. Vandaar dat we veel aandacht besteden 
aan de wensen van onze klanten, zowel in de 
particuliere als in de zakelijke markt.”

Foto en kleur
“Niet alleen uitvaarten zijn de laatste jaren 
veel persoonlijker geworden, dat geldt ook 
voor de rouwadvertenties”, vervolgt Pieter. 
“Vanzelfsprekend worden er nog steeds tradi-
tionele familieberichten met een zwart kader 
geplaatst. Maar wat een familiebericht mooi 
maakt, zijn foto’s en het gebruik van kleur.  
Dat ziet er niet alleen qua vormgeving heel 
fraai uit, het maakt een bericht ook veel per-
soonlijker. Nabestaanden willen steeds vaker 
met een persoonlijke laatste groet laten zien 
wie de overledene was. Daarvoor hebben 
we een selfservice tool ontwikkeld. Daarmee 
kun je online een familiebericht opstellen en 
vormgeven en die vervolgens in onze media 
plaatsen. Het is een unieke en heel gebruiks-
vriendelijke tool, die gevuld is met diverse 

Familieberichten nieuwe stijl 

afbeeldingen om uit te kiezen. Vanzelfsprekend 
kunnen mensen ook afbeeldingen uit hun 
eigen fotobibliotheek gebruiken.”

Voor dezelfde persoon
“Als meerdere mensen een eigen afscheidsgroet 
voor de overledene willen plaatsen, kunnen ze 
ook voor een volgadvertentie kiezen. Onder de 
hoofdadvertentie worden dan ‘volgers’ geplaatst 
van bijvoorbeeld vrienden, kennissen, bedrijven 
of sportverenigingen. De afbeelding loopt door 
in alle berichten, waardoor duidelijk zichtbaar 
is dat deze advertenties bij dezelfde persoon 
horen. De volgorde wordt zorgvuldig bekeken, 
uiteraard met respect voor de overledene en 
nabestaanden. Een jaar later volgt er een ‘in 
memoriam’; een stijlvolle manier om de over-
ledene te memoreren.”

Levensverhaal
“Een mooie aanvulling op een familiebericht is 
een levensverhaal. In dat geval wordt er, naast 
het familiebericht, een artikel gemaakt waarin 
de overledene op een mooie wijze wordt gepor-
tretteerd. Daarvoor gaat een redacteur naar 
de nabestaanden om met hen te praten over 
de overledene. Dat verhaal wordt, samen met 
een mooie foto, op de familieberichtenpagina 
geplaatst. Het kan ook worden gebruikt voor de 
uitnodiging, bidprentjes, gedachteniskaartjes of 
een persoonlijke herinneringspagina op internet. 
In alle uitingen wordt dezelfde stijl gehanteerd, 

die past bij de overledene. Hierdoor ontstaat een 
erg mooi en persoonlijk beeld.” 

Online herinneringspagina
Pieter: “Al is men nog steeds gewend aan 
traditionele media, we bieden daarnaast een 
aantal online services. De meeste gedrukte 
media zijn al online te lezen, maar daarnaast 
is er een mogelijkheid om familieberichten 
online te plaatsen. Alle familieberichten wor-
den sowieso al automatisch op onze website 
Mensenlinq.nl geplaatst. Dat is een online 
condoleanceplatform dat maandelijks ander-
half miljoen bezoekers telt. Daarnaast biedt 
elk week- en dagblad de mogelijkheid om 
een eigen herinneringspagina aan te maken. 
Hierop is ruimte voor persoonlijke informatie, 
uitvaartinformatie, het familiebericht en even-
tuele volgberichten. Ook het levensverhaal 
kan hier worden geplaatst. Daarnaast kunnen 
mensen op deze pagina hun condoleance-
berichten en herinneringen kwijt. Op deze 
manier maak je een mooi eerbetoon aan de 
overledene. Het is een plek waar familie, 
vrienden, collega’s en kennissen een laatste 
groet kunnen brengen. We krijgen heel veel 
positieve reacties op deze pagina’s, omdat ze 
nabestaanden troost bieden tijdens het rouw-
proces. Niet iedereen is immers altijd in staat 
om persoonlijk afscheid te nemen, en op zo’n 
pagina kun je je verdriet en herinneringen 
delen. Discreet, dierbaar en met respect.”
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Nieuws & weetjes 
over het leven en de dood

toBe 
informed

Vredehof 
Donatie Fonds
Is uw organisatie bezig een project op te zetten rond de laatste levensfase 
en het overlijden van mensen? Zijn extra gelden hierbij nog van harte 
welkom? Doe dan een beroep op het Vredehof Donatie Fonds.
Het Vredehof Donatie Fonds helpt organisaties helpen. Het fonds verstrekt 
donaties of waarderingssubsidies aan organisaties die zich bezighouden 
met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. 

MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP VIA TELEFOONNUMMER 053-431 23 89 
OF PER E-MAIL: INFO@VREDEHOF.NL.

Duurzaam 
afscheid nemen
Steeds meer mensen proberen tijdens hun leven rekening 
te houden met duurzaamheid. Afval wordt gescheiden, de 
elektrische auto doet zijn intrede en op steeds meer daken zie 
je zonnepanelen verschijnen Toch is het niet vanzelfsprekend 
dat ook de uitvaart een duurzaam karakter krijgt. Wanneer 
je een uitvaart moet regelen voor een dierbare, is er immers 
vaak weinig tijd om je te oriënteren op duurzame producten 
en diensten. Vredehof is één van de initiatiefnemers van 
GreenLeave. De uitvaartondernemers achter GreenLeave willen 
op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid 
waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart.

Op de website van Vredehof vindt u onder het kopje 
‘Duurzame uitvaart’ verschillende mogelijkheden om 
de uitvaart zo duurzaam mogelijk vorm te geven. De 
uitvaartleiders van Vredehof informeren u ook graag 
over de mogelijkheden.

Nu voor Later 
Wilsbeschikking
Vredehof heeft voor u de ‘Nu voor Later Wilsbeschikking’ klaar liggen. 
Een wilsbeschikking is een codicil waarin uw wensen en voorkeuren 
ten aanzien van uw uitvaart staan. Hiermee kunt u, zonder of naast een 
testament, uw wensen aangeven voor na uw overlijden. Bijvoorbeeld 
de keuze tussen begraven, cremeren of uw lichaam ter beschikking 
stellen aan de medische wetenschap. Ook de mogelijkheden rondom 
de uitvaart komen aan bod, zoals de muziek, de kist en overige details 
bij de plechtigheid.
Een wilsbeschikking geeft veel rust. Voor degene die het invult, omdat 
alles zwart op wit staat, maar ook voor de nabestaanden omdat voor 
hen meteen duidelijk is wat uw laatste wensen en voorkeuren zijn. De 
wilsbeschikking van Vredehof is aangepast aan deze tijd en laat u ook 
vroegtijdig nadenken over uw digitale omgeving, zoals uw wachtwoor-
den en inloggegevens van de computer en Social Media.

DE ‘NU VOOR LATER WILSBESCHIKKING’ KAN EENVOUDIG WORDEN AANGEVRAAGD OF 
WORDEN GEDOWNLOAD VIA WWW.VREDEHOF.NL.

Vredehof. In dienst van het leven. www.vredehof.nl

Mijn wens?
Iedereen in het wit en de
rest zo groen mogelijk.

Stel uw laatste 
wensen veilig
UW UITVAART VOORAF GEREGELD EN BETAALD.

U heeft geen overlijdensverzekering of bent onvoldoende verzekerd, 
maar u wilt wel (meer) geld reserveren voor een passende uitvaart? 
Dan kunt u terecht bij de Stichting Gelden Vooruitbetaalde Uitvaarten. 
Uw uitvaartwensen worden vrijblijvend berekend, waarna u zelf de 
hoogte van uw vooruitbetaling kunt bepalen. Naast de � scale en andere 
voordelen pro� teert u van een mooie korting van enkele honderden 
euro’s op uw uitvaart. Maar bovenal: uw spaargeld komt gegarandeerd 
ten goede van uw laatste wensen en dat is een geruststellende gedachte.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VREDEHOF.NL (UITVAART VOORUIT BETALEN).
STICHTING GELDEN VOORUITBETAALDE UITVAARTEN IS EEN INITIATIEF VAN VREDEHOF.

Vredehof 

over de mogelijkheden.
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Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een nierziekte en vertellen 

de grootouders van de jonge nierpatiënt Willem wat zij hopen voor hun 

kleinzoon: dat de draagbare kunstnier hem zijn leven terug kan geven. 

Ook vindt u meer informatie over nalaten en het

werk van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?

Advertenties_omslag.indd   2 15-04-16   13:54
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Biedt ‘collectieve 
rouw’ troost?

Uitgelicht: 
Hoe ga je verder na een 
ingrijpende gebeurtenis? 

Een nieuw gezicht op deze eerste pagina van toBe! Hoewel, nieuw? Al sinds 
de start in 2008 ben ik betrokken bij het magazine. Elk nummer weer word 
ik geraakt door de persoonlijke en pure verhalen. Als nieuwe hoofdredacteur 
zal ik mijn best doen om deze lijn voort te zetten.

In toBe lees je vooral veel artikelen over afscheid, maar dat gaan we de 
komende tijd wat verbreden. Op onze website tobemagazine.nl schrijven we 
over: leven, zorgen, afscheid en verwerken. Ook in het magazine zul je deze 
vier thema’s steeds meer zien terugkomen.

Natuurlijk blijven rouw en verlies belangrijke thema’s. Ik ben bijvoorbeeld 
trots op ons dossier over collectieve rouw in dit nummer. Na een ingrijpende 
gebeurtenis lijkt ons land vaak verenigd in rouw. Maar bestaat dat eigenlijk 
wel, collectieve rouw? En hoe ervaren de ‘echte nabestaanden’ al die 
aandacht in de media? Het is een omvangrijk dossier geworden dat alle 
aspecten belicht. Integer, niet-veroordelend en goed onderbouwd.  

Ik vind het leuk om te horen wat je van toBe vindt. Voor rubrieken als 
‘Mijn Erfenis’, ‘Zij doen het gewoon’ en onze nieuwe rubriek ‘Mijn laatste lied’ 
zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom. En volg je ons al op Facebook? 
Laat dan eens een berichtje achter op facebook.com/toBetijdschrift

DOSSIER COLLECTIEVE ROUW
Als ik denk aan collectieve rouw, krijg ik vooral 
één beeld voor ogen: al die mensen langs de A2 
die de slachto� ers van de ramp met de MH17 
de laatste eer wilden bewijzen. Waarom voelen 
we toch die behoefte om ons verdriet zo samen 
te delen? En biedt die collectieve rouw eigenlijk 
troost? Je leest het in ons uitgebreide dossier.  
Pagina 36

DE DRAAD WEER OPPAKKEN
Als je kanker hebt gehad, ondervind je daar vaak 
nog lang de mentale of fysieke gevolgen van. 
Terwijl mensen in je omgeving er wellicht vanuit 
gaan dat je meteen weer helemaal de oude bent. 
Hoe ga je daarmee om? Pagina 20

FOTOGRAFIE RICK VAN WILLIGEN VAN COLORCREW.NL 

EDITORIAL

1

2

3

Als je ons op Facebook een ‘like’ geeft, blijf je altijd op de hoogte 
van ons magazine en de mooie foto’s, video’s en nieuwsitems die 
we met je willen delen.

GELOOF IN EEN HOOP LIEFDE
Drie keer je partner verliezen aan kanker en 
toch elke keer de moed vinden om weer op te 
krabbelen… Na het lezen van haar levensverhaal 
heb ik veel respect gekregen voor de 81-jarige 
Willy. Wat een prachtige, krachtige vrouw! 
Pagina 43

Manon 
manon@tobemedia.nl
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Het eerste jaar 
zonder René
Weduwe Babs van den Bergh 
vertelt hoe haar eerste jaar 
zonder René was. 

Geloof in een 
hoop liefde
De eerste man van Willy overleed 
op zijn 34ste. Daarna verloor Willy 
nog tweemaal een man aan kanker. 
Toch was dat geen reden om bij de 
pakken neer te gaan zitten.

43Laat maar los, lieverd
Corines dochter verloor de strijd tegen anorexia.

50

Dossier 
Collectieve rouw
Na een ramp, aanslag of ‘zinloos 
geweld’ gaan we steeds vaker 
massaal de straat op. Off- en 
online delen we ons verdriet, 
onze boosheid. Waarom doen 
we dat? En biedt die ‘collectieve 
rouw’ eigenlijk troost?

DOSSIER 

36
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De draad weer oppakken
Genees je eigenlijk ooit helemaal van kanker? 
Wat zijn de gevolgen voor lichaam en geest? 
En hoe pak je na een intensief behandeltraject 
de draad weer op?
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“Ik wil laten zien dat er een uitlaatklep is voor 

rouw. Zing, dans, schreeuw het eruit.” Voor toBe 

vult de cabaretière vijf algemene wijsheden over 

leven en dood persoonlijk in.

Mylou Frencken

‘ Durf te doen 
wat je verlangt’
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Kleurrijk en bijzonder  
eerbetoon
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TEKST GEERT HILFERINK FOTOGRAFIE ANNE HAMERS

Iedereen heeft ze wel eens gezien. Van die kleine 
herinneringsmonumenten langs de kant van de 
weg of op een andere plek waar familie of vrienden 
een overledene eren. Aan de Zijperdijk tussen ’t 
Zand en Anna Paulowna prijkt dit voorjaar een 
opvallend en indrukwekkend bloemenhart van 
gele narcissen. Een eerbetoon aan bollenkweker 
Leon van der Poel die twee jaar geleden plotseling 
overleed.
Het bloemenhart is geplant door zijn vrouw Jenny 
en dochters Esmee, Maureen en Chantal om Leon 
daarmee op een bijzondere manier te herdenken. 
“De bloembollenkwekerij was zijn lust en zijn leven. 
We wilden hem dan ook herinneren op een manier 
die bij hem past. Met dit hart”, zegt Jenny.
De dijk langs de weg tussen ’t Zand en Anna 
Paulowna is een speciale plek voor Jenny en de 
kinderen. “We hadden daar een stuk land en zijn 
daar jaren samen aan het werk geweest. Daarnaast 
ligt de dijk heel centraal. De kinderen en ik rijden 
of fietsen er vaak langs. In het voorjaar, de periode 
waarin hij druk bezig was met zijn bloembollen, is 
het gemis het grootst. De bloembollen die ieder 
jaar weer opnieuw een bijzonder geel hart vormen, 
bieden ons dan troost. Elke keer als we er langsko-
men, denken we weer even extra aan hem. Dat is 
heel prettig.”
Overigens leeft Leon niet alleen voort op de dijk, 
ook in veel tuinen in de omgeving bloeien kleurrijke 
bloemen als herinnering aan de bollenkweker.  
Leon was sociaal erg betrokken en geliefd bij ieder-
een. “Er waren zoveel mensen op zijn uitvaart, dat we 
alleen een berichtje niet genoeg vonden om iedereen 
te bedanken voor de steun. In plaats daarvan kreeg 
iedereen na afloop een zak bloembollen mee. Zo 
wordt hij niet alleen bij ons in het voorjaar extra  
herdacht, maar overal in het dorp.”

Nieuws & weetjes  
over het leven en de dood

toBe told
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De medewerkers van de Stamceldonor-
bank kregen onlangs een mooie cheque 
ter waarde van €184,39 van Daimon 
uit Oss. Omdat hij iets terug wilde 
doen voor de stamcellen die hij voor 
behandeling van zijn ziekte kreeg, sloeg 
hij aan het bakken. Samen met zijn 
vriendjes maakte Diamon de lekkerste 
taarten en cupcakes, die hij vervolgens 
verkocht. Matchis, het Nederlands Cen-
trum voor Stamceldonoren, is blij met 
de steun van Daimon, maar vooral blij 
dat het goed met hem gaat.

Het toont maar weer eens het belang 
van voldoende stamceldonoren, iets 
waar we in Nederland een tekort heb-
ben, zo oordeelt Matchis. Daarom 

Daimon bakt voor stamceldonoren 
is begin 2016 een offensief gestart 
dat veel meer stamceldonoren moet 
opleveren. ‘Hoewel er wereldwijd 
miljoenen stamceldonoren zijn, is het 
nog steeds niet mogelijk om voor elke 
patiënt op tijd een passende donor te 
vinden. En stamceltransplantatie is voor 
deze patiënten de enige kans om te 
genezen’, aldus Matchis. In Nederland 
is nog geen procent van de bevolking 
geregistreerd als stamceldonor. Ter ver-
gelijk: in Duitsland ligt dit aandeel op 
6 procent.

“MOETEN WE 
DAN MET DE 
KIST DOOR DE 
STAD GAAN 
LOPEN? DAT 
KAN NIET, 
WANT IN ONS 
VAK DRAAIT 
ALLES OM 
RESPECT.”
Uitvaartondernemer Anne Besems uit 
Gorinchem, nadat een medewerker tijdens 
het verzorgen van een overledene een 
boete voor foutparkeren had gekregen. 
De gemeente Gorinchem heeft de boete 
inmiddels kwijtgescholden.

Wist je dat… 
...TOBE MAGAZINE OOK OP HET 
INSPIRATIEPLATFORM PINTEREST 
IS TE VINDEN? VAN BIJZONDERE 
ROUWAUTO’S EN MOOIE 
BIDPRENTJES, TOT PRACHTIGE 
UITVAARTLOCATIES EN INSPIRATIE 
OM HERINNERINGEN TE 
CREËREN OF BEWAREN. 
VOLG TOBE VIA: PINTEREST.
COM/TOBEMAGAZINE

Wonderful 
sweet way to 
remember a 
loved one on 
your big day. 
thefrenchbouquettulsa.com

FAVORIET

IN EEN KORTE ANIMATIE GEEFT MATCHIS 

TEKST EN UITLEG OVER STAMCELDONATIE 

EN DE NOODZAAK DAARVAN. 

KIJK OP HTTP://YOUTU.BE/-TPFEP8UN7O
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Taart met Tranen
Als nabestaande moet je jezelf af en toe even de rust gunnen om stil te staan bij je verdriet. 
Het verlies proberen een plek te geven, zodat je dan het leven weer beter aan kunt. Iris Jansen 
en Josephine de Bont brengen in de herinneringsvoorstelling ‘Taart met Tranen’ hun eigen 
verhaal op de planken. Ze vertellen op het podium eerlijk en open hun persoonlijke verhaal, 
en zoeken daarbij naar de balans tussen de lach en de traan, tussen licht en zwaar. Ze laten 
daarmee zien dat iedereen op een eigen manier rouwt: op de manier die bij jou past…. 

Taart met Tranen zet de tijd even stil en maakt ruimte om je gemis te voelen voor je weer 
verdergaat. Met echte verhalen en liedjes die raken. Een geschenk voor nabestaanden… 
en voor jezelf!

WWW.TAARTMETTRANEN.NL OF VOLG 
IRIS EN JOSEPHINE OP FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK.COM/TAARTMETTRANEN

TOBE TOLD

Zorg sluit 
niet aan 
bij vraag
Ruim de helft van alle 50-plussers 
vindt dat de zorg die ze aan huis krijgen, 
niet goed aansluit bij wat ze echt nodig 
hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de 
Patiëntenfederatie NPCF. De federatie 
maakt zich dan ook sterk om die 
afstemming te verbeteren. 

Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl 
kunnen 50-plussers een vragenlijst 
invullen. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een 
landelijk initiatief dat laat zien waar goede 
zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg 
verandert. Door twee keer per jaar de 
online vragenlijst in te vullen, brengen de 
50-plussers in beeld wat belangrijk voor 
ze is. De vragen gaan over de persoonlijke 
situatie, mogelijkheden en beperkingen. 
Hoe wordt gezondheid ervaren en 
hoe worden de zorg en leefomgeving 
gewaardeerd?

Het initiatief is een jaar geleden gestart 
en de eerste resultaten laten dus zien 
dat geboden zorg niet aansluit bij de 
vraag. NPCF gebruikt de resultaten van 
de onderzoeken om in gesprek te gaan 
met zorgaanbieders, overheden en 
verzekeraars om vraag en aanbod beter 
te laten aansluiten.

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE WWW.MIJNKWALITEITVANLEVEN.NL

Ontroerende 
verhalen
Net als het nieuws liggen ook mooie persoonlijke verhalen soms gewoon op 
straat. Radioverslaggever Joris Kreugel van Radio Een Vandaag vond zo’n ontroerend 
verhaal op een begraafplaats. Hij raakte in gesprek met een weduwe in een 
rolstoel en sprak met haar over haar overleden man, die eveneens aan een rolstoel 
gekluisterd was. “Anderen zagen beren op de weg, wij niet. Wij hadden elkaar en 
hielden van elkaar.”
De vrouw vertelt over het mooie leven dat ze samen hadden. “We hebben altijd 
geprobeerd om zo zelfstandig mogelijk te zijn. En dat is ons goed gelukt. Iets waar 
we beiden trots op zijn.” Het meest trots is ze op het feit dat haar man destijds 
voor haar koos. “Er waren echt wel andere vriendinnen, maar hij koos mij. Ik ben 
op zoek naar iemand die ’s nachts mijn benen goed wil leggen, zei hij. Wil jij die 
vrouw zijn?”

LUISTER HET GEHELE FRAGMENT UIT RADIO EEN VANDAAG OP 

HTTP://WWW.RADIO1.NL/ITEM/345129-OVER DOOD... VERLAMD.HTML
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TEKST MAAIKE KUYVENHOVEN & LAURA THUIS   
FOTOGRAFIE ANNE HAMERS   VISAGIE INGRID BURGER VAN COLORCREW.NL

INTERVIEW

‘ Durf te 
doen wat 
je verlangt, 
ondanks alle 
beren op de 
weg. Niet 
doen kan 
altijd nog.’

‘ Durf te 
Mylou Frencken
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WIE IS MYLOU FRENCKEN? 
Geboren: 19 december 1966
Woonplaats: Haarlem, samen met haar dochter 
Beroep: cabaretière, schrijfster,  
specialist van het kleinkunstlied 
Bekend van: het televisieprogramma  
Met het mes op tafel (waar zij achter de  
bar staat), haar columns in Esta en het  
Haarlems Dagblad, haar boek Zonder Bert, 
onder andere de cd Mylou geeft licht, de 
RouwRevue waarbij ze samen met Pieter  
Tiddens op het podium staat (te zien tot en 
met seizoen 2017) en haar cabaretprogramma 
Zinloos Zuchten waarmee ze nu ook door 
Nederland tourt. Zie de speellijst op 
www.myloufrencken.nl. 
Wil: dat iemand op haar begrafenis haar 
eigen lied Vier Seizoenen zingt. 
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Bert, die gekke Alkmaarder met z’n carrière als regisseur en caba-
retier, ontmoette ik nota bene in Indonesië. Nooit gedacht dat het 
leven me daarheen zou voeren. Ik zat in het eindexamenjaar van de 
kleinkunstacademie en logeerde met een vriendin bij kennissen in 
Jakarta. Het bleek dat Brigitte Kaandorp daar ook te gast was. Met 
haar regisseur… Bert. We hebben een avond met z’n allen doorge-
bracht. Dat was ontzettend gezellig. We bleken veel dezelfde mensen 
te kennen. Weer in Nederland vroeg ik of hij mijn eindexamenvoor-
stelling wilde regisseren. En zo is het gekomen.

Ik ben ook verrast door het feit dat ik zomaar piano kon spelen. 
Ik wist dat ik kon tekenen en leuke tekstjes kon schrijven. Maar de 
piano had nog geen onweerstaanbare aantrekkingskracht op me uit-
geoefend. Totdat mijn vader op zijn veertigste besloot dat hij piano 
wilde leren spelen. Er kwamen een piano en een leraar, maar mijn 
vader kon er geen hout van. Op een goede dag, ik was elf, ben ik 
achter dat ding gaan zitten. Ik bleek er gevoel voor te hebben. ‘Die 
kleine hoort alles’, zei de pianoleraar. Ik nam de lessen van mijn 
vader over en vanaf toen was er een heel leuk nieuw ding in mijn 
leven. Elke dag oefende ik urenlang. Het meest gelukkig ben ik als 
ik achter de piano zit en een goed liedje heb geschreven. Het is heel 
lang ploeteren. Echt door de smurrie. Twijfel, niet weten hoe het 
verder moet. Maar als het af is, voel ik me dagenlang zo ontzettend 
blij. Ik weet dat dat moment komt, die fase vooraf moet ik ervoor 
overhebben. En na de dood van Bert heb ik mijzelf verrast door de 
snelheid waarmee ik weer de liefde indook. Na een maand was ik 
alweer verliefd. Ik wilde zo graag gelukkig worden. Het was een  
verwarrende tijd geweest en ik had zin in het leven. Ik was 39.  
Nog jong, veerkrachtig genoeg om weduwe te worden.” 

Over de doden niets dan goeds
“Bert was groot. In alle opzichten. Ik was net klaar met mijn opleiding, 
hij was regisséur! Dat zegt genoeg. Hij was ambitieus en kritisch. Ik 
genoot van zijn humor. Onder zijn vleugels ging ik het podium op. 
Als ik een tekst schreef, las ik vanaf de eerste zin alles aan hem voor 

Van het concert des levens heeft niemand  
een program
“Dat je nooit weet wat er komen gaat, is nou juist zo  
spannend. En leuk. En ook zo afschuwelijk. In de chaos die 
het leven is, moet je pijlen vinden die de goede richting aan-
geven. Nou ja, niet eens de goede. Richting. En wanneer je 
weet dat het hélemaal de verkeerde kant is, moet je het lef 
hebben om huppekee, de andere kant op te gaan. Ik kan 
een heel eind verkeerd afslaan en er dan uiteindelijk achter 
komen dat ik weer terug moet. Dan ga ik stil in mijn huis 
zitten en terug naar de mensen bij wie ik me prettig voel. Je 
moet weer voelen wat goed voor je is. Een vriendin van mij 
zit nu heel erg in de rouw. Ze heeft vorig jaar haar man ver-
loren. Ze weet niet meer waar ze blij van wordt, waar ze zin 
in heeft. Dat hoort ook zo ontzettend bij rouw. Je hebt wel 
energie, maar je weet niet meer waar je vrolijk van wordt. 
Ik heb dat ook heel lang gehad. Om zichzelf weer te ontdek-
ken en haar leven structuur te geven, geeft zij nu alles wat 
ze doet een rapportcijfer. Een vergadering, een saunabe-
zoek, een etentje… Alles met een acht moet ze vaker doen. 
Zul je net zien dat dat het saunabezoek is, nou niet echt de 
makkelijkste activiteit…

Het is natuurlijk een cliché, maar er zou niks aan zijn als 
iedereen het programma al had. Want dan héb je dat pro-
gramma, en zijn de musici hun viool vergeten. Zul je net 
zien. Je zou eigenlijk overal op voorbereid moeten zijn, 
maar dat kan gewoon niet. Het is belangrijk om er een 
beetje vertrouwen in te hebben en zoveel mogelijk lol te  
hebben. Ik denk vaak: ‘Waarom heb ik me niet wat beter 
voorbereid?’. Voor dit interview bijvoorbeeld. Ik had natuur-
lijk even moeten bedenken wat ik wil zeggen. Maar nee. Ik 
heb een zeer sterke neiging om niets voor te bereiden en 
niets vast te leggen. Ik wil mezelf en anderen zoveel moge-
lijk verrassen. Ja, dat is leuk. Maar het is ook een beetje lui. 

Mylou Frencken (49) verloor tien jaar geleden haar man Bert Klunder  
en staat voor het tweede seizoen met de RouwRevue op de planken.  
“Ik wil laten zien dat er een uitlaatklep is voor rouw. Zing, dans, schreeuw 
het eruit.” Voor toBe vult de cabaretière vijf algemene wijsheden over 
leven en dood persoonlijk in.
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INTERVIEW

‘ Ik heb Bert 
zo lang 
gekend. 
Hij kan er 
niet ineens 
níet meer 
zijn’
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om te checken wat hij ervan vond. Die manier van werken en leven 
ging heel lang goed, maar op een gegeven moment werkte zijn hulp 
tegen. Ik wilde, net als Bert, ook van alles op dat toneel. Ik had me 
laten leiden door wat hij belangrijk vond en daardoor had ik ingele-
verd. Dat wilde ik niet meer. 

Door zijn dood leek de strijd die ik voelde opgelost. Maar ik zat nog 
met al die emoties. Er waren dingen die ik met Bert wilde uitpraten. 
Het was ontzettend verwarrend. Ik was opeens weduwe en alleen-
staande moeder van een dochter van tien. Dat had ik absoluut niet 
zo bedacht. En toen werd ik ook nog eens zo snel weer verliefd. Ik 
voldeed volstrekt niet aan het beeld dat ik had van een rouwende 
vrouw. Ik dacht dat ik huilend op de bank moest zitten, maar ik wil-
de léven! Ik wist niet hoe het moest, rouwen. Door de column die 
ik mocht gaan schrijven voor het tijdschrift Esta, werd ik gedwon-
gen om te gaan zitten en voelen. Dat hielp me. Ik had tijd en rust 
nodig om te ontdekken dat ik Bert wel heel erg miste. Ik moest hem 
blijkbaar eerst van me afduwen. Dit is ook een reden waarom ik de 
RouwRevue wilde maken. Hoe besta je na? Mensen lopen maar rond 
met die rouw. Ik wil laten zien dat we het kunnen delen met elkaar. 
Dat er een uitlaatklep voor is. Zing, dans, schreeuw het eruit. Héb 
het erover. Ik vind het mooi om mensen naar gebieden te brengen 
die ze een beetje hadden afgesloten. Hen te laten voelen en op nieu-
we gedachten te brengen. Rouw is zo’n wezenlijk onderwerp. Maar 
het blijft lastig, hoor. Op het toneel hou ik een tirade over de teksten 
die mensen schrijven om je een hart onder de riem te steken. Maar 
als ik zelf een kaart wil sturen naar iemand die een dierbare heeft 
verloren, weet ik het ook niet en zit ik dágen te worstelen omdat ik 
het zo graag goed wil doen.

Ik voel me nog steeds gesteund door Bert. Hij is er nog steeds. Dat 
vind ik ook een prettige manier van omgaan met zijn dood. Ik heb 
hem zo lang gekend. Hij kan er niet ineens níet meer zijn. Grappige 
dingen lees ik nog steeds aan hem voor. Ik kan ineens een sketchje 
opzetten in de woonkamer waar ik heel hard om moet lachen, maar 
waar Frénk, mijn nieuwe liefde, helemaal niks aan vindt. Dan mis ik 
Bert, omdat ik weet dat hij direct had meegedaan. Bert zit in mij, en 
ontzettend in de dochter die we samen hebben. Dat kun je alleen al 
zien aan de buitenkant. Bert hoort nu eenmaal bij de mensen die je 
niet zomaar weg krijgt. Zijn boude uitspraken galmen ook nog jaren 
na. Was ik na zijn dood van Alkmaar terug naar Haarlem verhuisd, 
kreeg ik nog steeds post voor de heer B. Klunder. Daar moest ik erg 
om lachen. Het paste zo goed bij zijn halsstarrige karakter.”

Wie dan leeft, wie dan zorgt
“Ik zou schaamtelozer willen zijn. Minder eromheen draaien, direc-
ter zijn. Ik zou meer willen zingen zoals de Braziliaanse zangeres 
Elis Regina. Zij zit zo dicht op het gevoel dat ze naar buiten wil 
brengen. Ik wil daar ook zo puur mogelijk in zijn. Ik had een tijd 

moeite met schrijven omdat ik het al snel geouwehoer vond. Maar 
nu associeer ik meer. Ik denk vrijer. Smakeloze zinnen die precies het 
gevoel weergaven, durfde ik nooit op papier te zetten. Maar dat doe 
ik nu wel. Polijsten kan altijd nog. Toch heb ik wel een afkeer van 
sentimentaliteit. In mijn volgende voorstelling onderzoek ik dat. Wat 
hou ik nou precies af? Ik ben zelf altijd de eerste die zit te huilen bij 
een mooi lied of een mooi verhaal. Maar het zelf overbrengen… Dat 
vind ik een beetje eng. Dan kies ik toch snel voor mooi of gewiekst. 
Misschien juist omdat ik snel in tranen ben. Of omdat ik als kind heb 
geleerd mij stoerder voor te doen dan ik was. We zorgden er thuis 
vooral voor dat we niet werden uitgelachen. Als klein kind was ik 
ontzettend open. Maar misschien heb ik me één keer te vaak uitge-
lachen gevoeld, waardoor ik bij het ouder worden gêne ontwikkelde 
over alles wat ik voelde. Pianospelen, zingen, op het podium staan: 
het is natuurlijk allemaal een manier om weer open te kunnen zijn. 

Maar ik denk ook dat ik iemand ben die goed kan leven met gemis. 
Ik denk dat ik als kind al dingen miste en dat ik daaraan gewend 
ben geraakt. Ik was de oudste thuis en kreeg veel aandacht. In mijn 
eerste jaren nam mijn vader me overal mee naar toe. Naar het café, 
naar het Waterlooplein. We gingen altijd leuke dingen doen. Mijn 
vader overleed twee jaar na Bert. Hij was een erg leuke vader voor 
kinderen tot een jaar of vijf. Mijn zusje stond een keer met een vrien-
dinnetje en een shetlandpony voor de deur en hij zei: ‘Kom binnen’. 
Stond die pony in z’n werkkamer. Maar toen we ouder werden, wist 
hij het niet meer en werd het contact ingewikkelder. Om bij hem te 
blijven, ging ik een beetje in hem op. Was hij bang voor de skilift, 
dan stapte ik er ook niet meer in. Dat ik goed kan leven met gemis 
heeft misschien ook wel hiermee te maken, met het missen van die 
vader.”

Een broertje dood hebben aan
“… Met deze uitdrukking heb ik heel weinig. Ik sta voor veel din-
gen open. Laat maar komen. Ja, van orde hou ik niet. Structuur. Maar 
eigenlijk wil ik die juist wel. In ieder geval wil ik hierin beter voor 
mezelf zorgen. Ik zou graag al mijn liedjes een keer goed opnemen, 
zodat ze allemaal mooi op een cd staan. Maar ik zie er tegenop om dit 
te organiseren. Om duidelijk te maken hoe het dan allemaal precies 
moet. Ik vermoed dat dit komt doordat ik me diep vanbinnen afvraag 
of ik die heisa wel waard ben. De vraag wat ik nou eigenlijk voorstel, 
zit diep. Die vraag zat ook in mijn vader. Ik hoop dat ik er verder mee 
kom dan hij. Als ik naar het begin van mijn carrière kijk, zie ik dat het 
toen ook speelde. Ik had daadkrachtiger willen zijn. Meer willen staan 
voor mijzelf en mijn talent. Je moet jezelf belangrijk genoeg vinden 
om naar je te laten kijken. Als je voelt dat je iets te geven hebt, moet je 
het jezelf gunnen om dat te doen. 
Vlak voordat ik op moet, voel ik het sterkst dat ik leef. Als de adrena-
line stijgt en er geen ontkomen meer aan is. Het móet dan gebeuren. 
Dan voel ik een enorme vitaliteit. Dat is een kick. Ik móet dat voelen, 
anders ga ik aan twijfel en gebrek aan richting ten onder. Dat wezen-
lijke heb ik in het dagelijks leven niet. Ik hol altijd maar een beetje 
achter mezelf aan. Ik ben rommelig, niet zo praktisch. Voor de super-
markt weiger ik een lijstje te maken. Ik doe op intuïtie boodschappen. 
In mijn hoofd is altijd nog van alles mogelijk. Maar dat zorgt wel voor 
paniekmomenten. De hele tijd zijn er dingen nog niet gebeurd. Wie 
moet ik nog mailen? Wie moet ik nog bellen? Oh, ik heb er geen zin 
in. De melk is op. Waarom schrijf ik dat nou niet op? En elke dag denk 
ik: ‘Dit moet anders’. Zorg voor jezelf, maak een planning, bereid je 
voor. Maar ik doe het niet. Want aan de andere kant is er ook een soort 
luchtigheid en voel ik het diepe vertrouwen dat alles goed komt.” 
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INTERVIEW

‘   Op mijn 
begrafenis 
mag mijn 
dochter zeggen 
wat ze wil.  
Ook als ze 
vindt dat ik er 
af en toe een 
zooitje van 
maakte’

Tot de dood ons scheidt
“Als ik dood ben, is mijn dochter in haar eentje. Dat vind ik helemaal 
niet leuk. Ik hoop dat ze dan een groot netwerk om zich heen heeft 
verzameld met wie ze het kan hebben over die lastige moeder van 
haar. En dat daar mensen tussen zitten die mij en haar vader nog 
hebben gekend. Op mijn begrafenis mag ze roepen wat ze wil. Dat ik 
heel lief en leuk was, natuurlijk, maar als ze vindt dat ik er af en toe 
een zooitje van maakte, hoeft ze dat niet te verzwijgen. Want je kunt 
er van alles van zeggen, van het leven van die weduwe-met-puber-
dochter, maar saai was het niet. Haar vader viel weg, we werden een 
gezin met z’n tweeën. Ik heb Bert heel erg gemist in de opvoeding. 
Het is hartstikke zwaar om steeds het gevoel te hebben vader en 
moeder tegelijk te zijn. Er is zoveel waarover ik wilde overleggen: 
zakgeld, naar welke middelbare school ze zou gaan. Dat besprak ik 
nu met mijn zwager en broer, maar toch. 

Voor dochterlief en mij was het onderwerp Bert, zijn dood, soms ook 
gewoon te groot. Ik vond het erg voor haar dat ze haar vader moest 
missen. We gingen soms heel houterig met elkaar om. Dan wilde de 
een erover praten en de ander niet. Het is nog steeds lastig. Ik ben 
nu gelukkiger dan tien, vijftien jaar geleden, omdat ik meer mijn 
eigen leven leid. Maar het was een zoektocht en daarin heb ik veel 
van mijn dochter gevraagd. Als ik verliefd werd, vreesde zij voor 
haar positie. En dan werd het met die liefde niks, omdat ik geen ster 
was in het uitzoeken van mannen die goed voor mij waren. Ik wilde 
vooral goed zijn voor die mannen. Opzijgaan voor iemand zit er diep 
in bij mij. Ik heb geleerd meer ruimte in te nemen. En nu heb ik een 
ontzettende lieve man die het leven makkelijker maakt en bij wie 
ik zo stom kan zijn als ik ben. Maar het was en is voor mijn dochter 
niet altijd makkelijk. Dus je moet op zo’n begrafenis niet te veel ach-
terhouden. Eerlijk zijn. Er zijn ook wel positieve dingen te noemen, 
hoor. Ik ben trouw. Gul ook. Ik denk dat ik aan het eind van mijn 
leven veel heb gegeven, in de zin van ‘er kan veel en ik veroordeel 

niks’. En dat ik in al het zwarte altijd een licht aandeed. Daarna mag 
iemand mijn eigen lied Vier seizoenen zingen, het favoriete lied van 
mijn vader.
Ik ben niet bang voor mijn eigen dood. Voor het sterven wel. Ik hoop 
dat het een beetje vriendelijk gaat. Ongeneeslijk ziek zijn, daar eh… 
kijk ik niet naar uit. Maar ik weet dat ik het talent heb om me let-
terlijk bij dingen neer te leggen. Het zit in mijn aard om toch het 
licht weer op te zoeken. Er een mouw aan passen geeft mij een fijner 
gevoel dan dingen krampachtig vasthouden. Ik heb een paar mooie 
dingen gemaakt, heb een mooie dochter, heel goede vrienden - men-
sen met wie ik ontzettend heb kunnen lachen en huilen, bij wie ik 
echt mezelf heb kunnen zijn. En ik heb de liefde gekend. Dan wordt 
het toch al heel wat met zo’n leven. Aan het eind van de RouwRevue 
zijn Pieter Tiddens en ik samen aan het dansen. De laatste minuten 
dans ik alleen. Die scène symboliseert het leven dat doorgaat. Maar 
het is ook alsof Mylou van vier een improvisatie doet met sjaaltjes in 
de balletzaal. Het is zo heerlijk om dat te doen als bijna vijftigjarige. 
Dat gun ik iedereen. Door dit soort dingen te doen, lééf ik. Al spring 
ik bij het dansen altijd minder hoog dan ik denk.” 
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Ik ben 
er weer.

Sam de Wijs 
Toen ik ziek was, dacht ik nooit aan later. Nu wel. Ik weet ook al wat ik wil worden: dokter. 
Omdat het mij mooi lijkt om kinderen te helpen, ik weet wat ze voelen. Alleen doe ik niet 
zo’n witte jas aan. Ik wil een blauwe jas aan. En gympen.

Sam hoort bij de 75% van de kinderen die van kanker genezen. Dat percentage moet en kan
omhoog: naar minstens 95%. Om dit te bereiken moet er meer wetenschappelijk onderzoek 
worden gedaan. Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Wilt u meer weten over ons fonds 
en hoe u ons kunt steunen met schenkingen en nalatenschappen, stuur dan een e-mail naar 
tomvoutefonds@kika.nl of ga naar www.kika.nl/tomvoutefonds.

Maak het verschil, schenk aan de toekomst
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’
Monica Zeegers zegt:

MONICA ZEEGERS is pionier in de uitvaartvernieuwing. 
Daarnaast is ze mede-initiatiefnemer en woordvoerder 
van toBe. In haar column schrijft ze over de dingen die 
haar bezighouden, verbazen en verwonderen.  

‘

Stuur uw foto in via redactie@tobemagazine.nl of reageer via facebook.com/toBetijdschrift

TEKST MONICA ZEEGERS FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN
  

COLUMN

’
Wat mooi dat bomen voor veel 
nabestaanden een bijzondere 
betekenis hebben 
“ Monica, is het mogelijk dat Staatsbosbeheer een boom 
plant ter nagedachtenis aan onze vader?”

Een vraag die ik niet elke dag krijg en die ik dus niet zomaar kon 
beantwoorden. Bij navraag kwam ik uit bij Stichting Nationale 
Boomfeestdag, die verantwoordelijk is voor het Koningin Wilhelminabos. 
Het bos werd in 1999 geschonken aan KWF Kankerbestrijding. Maar met 
25.000 bomen is het bos nu ‘vol’, in november vorig jaar werd de laatste 
boom geplant. Die mogelijkheid verviel dus. Dan maar even informeren 
bij de plaatselijke boswachter. “Ja, prachtig idee, maar ik kan er helaas niet 
op ingaan. Nog los van de plek en de soort die bepaald moeten worden, 
kunnen we zo’n speciale herinneringsboom nooit meer omkappen, mocht 
dat in de toekomst nodig zijn.” Volgende stap: contact opnemen met 
Natuurbegraafplaats Heidepol. Hier kreeg ik te horen dat nabestaanden 
bij sommige graven de mogelijkheid hebben een boom te planten. 
Ze hebben de keuze uit een aantal geselecteerde inheemse soorten. 
Daar blijkt veel animo voor te zijn. Het is zelfs zo dat men vaak eerst de 
boom uitzoekt en dan te horen krijgt op welke plekken die geplant 
mag worden. Blijkbaar is de boom belangrijker dan de plek van het graf. 
Een ander bekend gegeven is de behoefte om as na crematie op te laten 
nemen door de wortels van een boom. Er is een bio-urn voor ontworpen 
en er is een boomkwekerij die zich hierin heeft gespecialiseerd. Ook het 
monument ter nagedachtenis aan de vliegramp met de MH17 wordt 
gevormd door 298 bomen, één voor elk slachtoffer. 

Wat hebben we toch met die bomen ter nagedachtenis? 
Waarom hebben bomen voor zoveel mensen zo’n symbolische waarde? 

Heeft u zelf ook een boom met een zeer speciale betekenis? 
Stuur ons een foto van ‘uw boom’ met uw verhaal erbij. Wie weet 
krijgt uw foto een plekje in het volgende nummer van toBe.  

En die familie die een boom wilde? Zij hebben een prachtige eik 
in eigen tuin geplant. Dat wordt dus nooit meer verhuizen.
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De draad weer 
oppakken
Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van 
kankerpatiënten de afgelopen decennia gestaag gestegen. Globaal geneest 
ruim zestig procent. Dit is goed nieuws natuurlijk. Maar genees je eigenlijk 
ooit helemaal van kanker? Wat zijn de gevolgen voor lichaam en geest? 
En hoe pak je na een intensief behandeltraject de draad weer op?
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TEKST JOHANNA NOLET ILLUSTRATIE MARJAN DE HAAN

Ruim een half jaar terug schrijft Joris Krouwels 
(27) zijn eerste blog over kanker: ‘Mocht je 
nou gevoelig zijn voor dit soort verhalen, of het 
raar vinden dat ik in mijn derderangs bloggetje 
over lymfeklierkanker schrijf, dan raad ik je aan 
niet verder te lezen.’ De directheid en humor 
waarmee hij zijn nieuwe situatie beschrijft, 
trekken vanaf dat moment duizenden lezers. 
Op het hoogtepunt vinden 40.000 mensen hun 
weg naar Joris’ blog Bloggebrood. Maar bij zijn 
voorlaatste blog Post-kanker dip blijft de teller 
steken op 9000 lezers. De website van Joris 
maakt pijnlijk zichtbaar wat zoveel ex-kanker-
patiënten doormaken: interesse en begrip 
maken een vrije val zodra de scan schoon is. 
Terwijl volgens velen de moeilijkste periode 
dan pas aanbreekt. 

Eén missie
Joris: “Ik ben heel naïef geweest. Tijdens mijn 
behandeling had ik ontzettend veel energie; 
een bijwerking van het medicijn Prednison. 
Ik sliep ongeveer drie uur per dag en kon 
gewoon doorwerken. De grootste twee bijwer-
kingen die ik had, waren hyperactiviteit en 
slapeloosheid. Mensen maakten zich zorgen 
om me en ik kreeg onnoemlijk veel aandacht. 
‘Moet jij het niet wat rustiger aan doen?’, 
vroeg iedereen. Het matcht ook niet: ziek zijn 
en tegelijkertijd meer energie hebben dan 
ooit. Van de tijd na de behandeling heb ik me 
geen voorstelling gemaakt. Ik had maar één 
missie en dat was beter worden. Ziek zijn is 
wat dat betreft makkelijk en overzichtelijk: 
Alle verantwoordelijkheden in het leven kun 
je volledig laten varen en iedereen verwacht 
maar één ding van je.”

In het nu
Die instelling herkent Jolanda Vissers (47). Op 
haar 32ste werd ze gediagnosticeerd met acute 
myeloïde leukemie. “Tijdens mijn behandeling 
had ik geen voorstelling van de periode erna. 
Ik leefde vooral in het nu. Ik moest zorgen 
dat ik fysiek snel genoeg opknapte om de 
volgende kuur in te kunnen gaan. Vervolgens 
hoopte ik zo snel mogelijk weer naar huis te 
mogen. Ik ben goed begeleid door mijn artsen 
en had vertrouwen in mijn behandeling. Ik 
had dus wel het idee dát ik een toekomst had, 
maar ik was niet bezig met hoe die toekomst 
eruit zou zien.”

Schoon, maar ‘op’
Weinig mensen zijn zich bewust van de gevol-
gen van de intensieve behandelingen die met 
kanker gepaard gaan. Mirjam Sprangers is 
hoogleraar medische psychologie bij het AMC 
in Amsterdam. Zij erkent dat veel mensen 
worstelen met het voortzetten van hun leven 
na de ziekte. “Moeheid is het grootste pro-
bleem. Je hebt energie nodig om mensen te 
vertellen wat je nodig hebt, maar die energie 
heb je niet. Moeheid maakt ook eenzaam, 
want je kunt niet deelnemen aan sociale activi-
teiten. Veel mensen kampen met angst voor de 
terugkeer van kanker. Ze zijn het vertrouwen 
in hun lichaam kwijt, of zijn boos of verdrietig 
omdat hun lichaam niet meer functioneert 
zoals het deed voordat ze ziek werden.”

Depressief en eenzaam
Van de eerste weken na zijn behandeling 
schetst Joris Krouwels een duister plaatje: “Ik 
wilde alleen maar slapen. Ik heb een enorme 
kater aan de medicijnen overgehouden, waar-
onder bloedarmoede, daar word je heel moe 
van. Alles ging langzaam en ik vergat veel. 
Na een uurtje sporten, lag ik de hele dag op 
bed. Dat ik fysiek een paar stapjes terug moest 
doen, kon ik wel accepteren. Maar psychisch 
was het moeilijker. Tijdens mijn chemoperiode 
was mijn sociale kring groter dan ooit, maar 
dat draaide om vanaf het moment dat ik 
schoon was. Terwijl het toen fysiek juist slechter 
met me ging. Mijn haar kwam terug, dus de 
meest gehoorde opmerking was: ‘Het gaat 
goed met je hè!’. Durf dan maar eens te zeggen 
dat dat niet zo is. Ik had het gevoel dat ik 
dankbaar moest zijn voor mijn leven en dat 
ik niet mocht klagen over hoe depressief en 
eenzaam ik me werkelijk voelde. Pas toen mijn 
behandeling voorbij was, begon de verwerking 
van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd was. 
Daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Ik heb 
nooit heel actief gedroomd, maar heb nu veel 
last van nachtmerries. Dan schrik ik middenin 
de nacht wakker en moet ik op mijn telefoon 
kijken om te checken of dat wat ik gedroomd 
heb niet echt gebeurd is.”

Niet meer hetzelfde
Joris is nu bijna een half jaar schoon en staat 
nog aan het begin van zijn herstelproces, maar 
Jolanda is onderhand vijftien jaar verder. Haar 

leven is niet meer hetzelfde geworden: “Het 
herstel gaat langzaam en dat is in het begin 
heel lastig. Je denkt ‘Ik ben beter’, maar dan 
wil het allemaal nog niet zo. Ik was daar erg 
verdrietig om. Omdat ik niet durfde te klagen, 
heb ik dat verdriet heel lang weggestopt. Pas 
een paar jaar terug drong het tot me door dat 
ik überhaupt nog verdriet voel om het feit dat 
ik niet meer dan een halve dag kan werken. 
In het begin merkte ik een stijgende lijn, maar 
langzaam stagneerde mijn herstel. Zo heb 
ik nog steeds last van chronische vermoeid-
heid, spastische darmen en migraine. Na de 
chemo komen je zwakke punten sterker naar 
voren. Daarnaast ligt je hele hormoonhuishou-
ding overhoop. De meeste vrouwen worden 
tijdens de kuren al niet meer ongesteld en 
daarna zelfs onvruchtbaar. Mijn hormonen 
zijn eigenwijs: ik loop al sinds 2001 rond met 
overgangsklachten en tegelijkertijd met een 
heftige menstruatie. Door de gevolgen van 
chemo blijven sommige pechvogels overal last 
van hebben.” 

Joris: 
‘Ik had het 
gevoel dat ik 
dankbaar moest 
zijn voor mijn 
leven en dat 
ik niet mocht 
klagen over hoe 
ik me werkelijk 
voelde’
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Volg je intuïtie
Een chemobehandeling bestaat uit twee tot 
twaalf kuren. Ook als er na de eerste kuur 
niets meer op de scan te zien is, wordt aange-
raden om alle kuren te ondergaan. Zo mini-
maliseer je de kans dat de kanker terugkomt. 
Wanneer er na vijf jaar niets meer op de scan 
te zien is, is de kans dat je genezen bent heel 
groot. Rita de Lint (71) kreeg in 2012 borst-
kanker en zit dus nog binnen die termijn van 
vijf jaar. Tegen het advies van haar artsen in, 
heeft ze de gebruikelijke radiotherapie na haar 
operatie afgeslagen. “Ik kreeg de keuze tussen 
een borstsparende behandeling of de borst 
eraf. Toen voelde ik meteen: Oh eraf! Dat was 
een hele zuivere en intuïtieve beslissing. Op 
je 38ste denk je daar misschien anders over, 
maar ik ben zo weinig op uiterlijk, ik denk 
dat ik dan ook had gekozen voor vermijding 
van bestraling. De bestraling raakt alles in je 
lichaam en ik heb altijd gedacht: hoe minder 
gedokter, hoe beter. Mijn chirurg heeft me 
meegenomen naar een computer en heeft me 
alles laten zien: ‘Dit zijn de statistieken. Dit is 
de kans dat iemand op jouw leeftijd, met deze 
kanker na vijftien jaar nog leeft.’ Mij werd 
duidelijk gemaakt dat kanker een tijdbom is, 
maar nu, vier jaar later, denk ik daar niet zo 
vaak meer aan. Ik heb namelijk nergens last 
meer van. Op zo’n manier tegen een behandel-
advies ingaan, dat is best moeilijk. Maar als 
je zo sterk voelt dat je iets niet wilt, dan moet 
je het niet doen. Je mag altijd zelf de keuze 
maken over wat er met jouw lichaam gebeurt. 
Jij mag kiezen welk risico je loopt.” 

Vertrouw op jezelf
Dat laatste beaamt medisch psycholoog Mirjam 
Sprangers: “Er is geen goede of slechte manier 
om met kanker om te gaan. Het hangt geheel 
van de persoon af wat goed is voor diegene. 
Er zijn zelfs studies waaruit blijkt dat een 
bepaalde mate van ontkenning ervoor zorgt 
dat patiënten minder klachten en een betere 
kwaliteit van leven ervaren.” 
Rita is een persoon die altijd positief en onaf-
hankelijk in het leven heeft gestaan. Dat heeft 
haar geholpen in haar keuzes, zo vertelt ze: 
“Ik ben me altijd bewust geweest van mijn 
eindigheid. Ik denk heel basic: ‘de mens 
lijdt het meest door het lijden dat hij vreest’ 
en ‘geniet van iedere dag die je hebt’. Hoe 
iemand met kanker omgaat, ligt denk ik aan 
hoe iemand psychisch in elkaar zit. Of je glas 
halfleeg is of halfvol. Als je met angst voor de 

dood een behandeling ingaat, zul je sneller je 
eigen lichaam en het zelfhelende vermogen 
ervan ondermijnen. Wat je vooraf niet weet, 
is dat een crisis ook allemaal krachten in 
je aanwakkert. Daar moet je op durven ver-
trouwen. Je blijkt van alles aan te kunnen. 
Je komt in een andere dimensie terecht, waar 
je een ander perspectief op het leven opdoet. 
Nog meer dan voorheen dacht ik: waar gaat 
het nou allemaal om in het leven? Is het echt 
belangrijk dat de buurvrouw een mooiere auto 
heeft dan ik? Ineens leerde ik mensen met 
soortgelijke ervaringen kennen. Kanker heeft 
mij opener gemaakt naar anderen.” 

Steun aan soep
Vooral mensen die altijd volgens ‘de norm’ 
hebben geleefd, kunnen het heel moeilijk 
hebben in hun ziekteproces. Maar juist die 
mensen kunnen er ook beter uitkomen dan 
hoe ze erin gingen, legt dokter Sprangers uit: 
“De verwachtingen van de maatschappij zijn 
niet per definitie reëel voor jou. Het is dus 
belangrijk dat je jezelf accepteert zoals je bent 
en jezelf afvraagt: ‘Wat helpt mij? Waar heb 
ik behoefte aan?’. Neem vervolgens je omge-
ving daarin mee, want kanker heb je samen. 
Het is heel ingewikkeld voor je omgeving. Zij 
kampen ook weer met eigen verdriet, maar 
zodra mensen een wat realistischere verwach-
ting hebben van wat jij nodig hebt, helpt dat 
enorm.” De kunst is om hierover in gesprek 
te blijven, aldus Sprangers, want je behoeften 
kunnen per dag verschillen. “Het ene moment 
heb je hartstikke veel steun aan een pan soep, 
de andere keer aan een knuffel. De ene dag 
heb je de behoefte om te praten, de dag 
erna juist weer niet. Het is een voortdurend 
monitoren van jezelf en een ander daarbij 
betrekken. Dat lukt niet altijd, dat kun je niet 
altijd opbrengen.”

Laat je niet opjutten
Dat het een uitdaging is om dicht bij jezelf 
te blijven, heeft Jolanda Vissers aan den lijve 
ondervonden: “Toevallig was ik een paar 
weken terug nog bij een nieuwe huisarts. 
Sinds de chemo heb ik een lagere weerstand, 
dus vertelde ik haar dat het bij mij langer 
duurt voordat een antibioticakuur aanslaat. 
Toen zei zij: ‘Maar dat is al heel lang geleden.’ 
Dat bedoelde ze niet slecht, maar ik dacht 
wel: ‘Ja, maar ik heb daar nog steeds last van.’ 
Mensen zien het niet meer aan je, dus ze wui-
ven het makkelijk weg. Het is belangrijk dat 

Rita: ‘Als je 
met angst voor 
de dood een 
behandeling 
ingaat, zul je 
sneller het 
zelfhelende 
vermogen 
van je lichaam 
ondermijnen’
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je je niet laat opjutten door de buitenwereld 
die denkt: ‘Nou... dat moet toch allemaal wel 
weer kunnen...’ Ik moet nog steeds allerlei 
aanpassingen doen. Ik kan een ochtendje 
werken, maar kan dan niet ook boodschappen 
doen en nog even gaan sporten. Waarom dat 
zo is, moet ik constant opnieuw aan mensen 
uitleggen. Dat is moeilijk.” 

Niet één manier
In geval van de meeste kankersoorten, ben 
je dus nooit echt genezen. Kankerpatiënten 
moeten een manier vinden om daarmee te 
leven en om te vertellen wat er in ze omgaat. 
Dokter Sprangers legt uit dat ‘het leven accep-
teren zoals het nu is’ en ‘het managen van 
de verwachtingen van buitenaf’ bevorderlijk 
werkt. Maar hoe doe je dat? Sprangers: “Het 
is ingewikkeld, het is hard werken. Iedereen 
moet zich opnieuw tot jou verhouden. Verwacht 
niet dat mensen je vanzelf begrijpen. Ik hoor 
patiënten vaak zeggen: ‘Ik leer nu wel wie 
mijn vrienden zijn’, maar zo simpel ligt het 
niet. Je hebt vrienden nodig voor blijdschap 
en voor verdriet.” Net zoals er dus niet één 
manier van herstellen is, is er ook niet maar 
één manier van steun betuigen. “Heb niet 
alleen begrip voor je eigen beperkingen, maar 
ook voor die van een ander. Ga ervan uit dat 
mensen het goed bedoelen. Wat heel effectief 
kan zijn bij acceptatie, is je concentreren 
op deze dag. In het nu leven en je niet laten 
opslokken door angsten voor de toekomst. Dat 
kun je bijvoorbeeld leren door het beoefenen 
van mindfulness.” 

Leven in het nu
Om met haar migraine te leren omgaan, 
heeft Jolanda Vissers een cursus mindfulness 
gedaan. Ze leerde om stil te staan bij wat er 
nu is. “Van tevoren had ik bedacht: ‘Ik ga er 
naartoe, maar ik zie wel hoeveel ik meedoe.’ 
Voor ik het wist stond ik midden in de kring. 
Ik moest twee mensen uitkiezen die een weeg-
schaal zouden vormen. De één stond voor de 
lichte kant van het leven en de ander voor de 
donkere kant. Ik realiseerde me dat ik aan 
de ene kant mijn kinderen heb en veel om 
gelukkig voor te zijn en dat ik aan de andere 
kant het verdriet heb, dat staat voor dingen 
die ik niet meer kan doen. Dat is er allebei en 
dat mag er dus ook allebei zijn. Ik ben zoveel 
bezig geweest met wat de buitenwereld van 
mij zou vinden. Ik heb de neiging om me veel 
te verontschuldigen voor wat ik niet meer kan. 

Maar dat wordt steeds minder. Sinds de chemo 
komen de kinderen meteen met een doos tissues 
aanzetten als er iets zieligs op tv is. Want dan 
zit mama weer te huilen. Maar wat er gebeurt, 
is dat er een veel dieper gevoel van verdriet 
wordt geraakt dan wat ik op tv zie. En dat lucht 
eigenlijk altijd alleen maar op.”

Jolanda: ‘Ik heb de neiging 
om me veel te verontschuldigen 
voor wat ik niet meer kan. 
Maar dat wordt steeds minder’

Tips & 
adviezen
We zetten de adviezen van onze 
ervaringsdeskundigen nog even 
voor je op een rij:

1. Volg je intuïtie;
2.  Vertrouw op wat jij denkt dat goed 

voor je is;
3.  Breek met de norm en eventuele 

verwachtingen van je omgeving / 
de maatschappij;

4.  Blijf constant in gesprek met je 
omgeving over jouw behoeftes en leg 
uit dat deze per dag kunnen verschillen;

5.  Heb begrip voor hoe je omgeving met 
jou omgaat en ga ervan uit dat ze het 
goed bedoelen;

6.  Accepteer je eigen beperkingen 
en bewaak je grenzen;

7.  Leef met de dag en laat je niet opslokken 
door angsten voor de toekomst.
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In een hospice worden mensen die niet lang meer te leven hebben in een 
huiselijke, liefdevolle sfeer verzorgd. Veelal gebeurt dat door een groot team 
vrijwilligers, die stuk voor stuk met passie en overtuiging voor dit werk kiezen. 
Wie zijn deze stille krachten die zo’n belangrijke rol vervullen in de laatste 
dagen van hun gasten? 

Hospicemedewerkers over hun werk

DEZE PRODUCTIE IS TOT STAND GEKOMEN MET DANK AAN HOSPICE DIGNITAS IN HOORN. HOSPICE DIGNITAS BIEDT EEN GASTVRIJ VERBLIJF 
VOOR IEDEREEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE, ONGEACHT LEVENSOVERTUIGING, CULTURELE ACHTERGROND, GEAARDHEID OF LEEFTIJD. EEN 
TEAM VAN GESCHOOLDE VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONELE VERPLEEGKUNDIGEN WAARBORGT DE CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG.

Huiselijkheid,
aandacht 
& liefde
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OTTO VAN DER VANGE (65) 
MELDDE ZICH TWEE JAAR 
GELEDEN AAN ALS 
VRIJWILLIGER IN HET 
PLAATSELIJKE HOSPICE.
“Ik ging minder werken en met de tijd die ik 
overhield wilde ik iets nuttigs doen voor de 
maatschappij. Ik had weleens iets gehoord over 
een hospice en dat sprak me erg aan. Hoewel ik 
eigenlijk nauwelijks een idee had wat ik me bij 
het werk moest voorstellen, meldde ik me aan 
als vrijwilliger. Inmiddels weet ik dat het heel 
mooi en bijzonder werk is. Werken in het hos-
pice maakt me nederig, doet me bese� en dat 
niets vanzelfsprekend is in het leven. Je maakt 
van dichtbij moeilijke situaties mee. Iemand 
die op sterven ligt en die geen contact meer 
heeft met haar kinderen, bijvoorbeeld. Dan 
ben ik dankbaar voor het warme contact dat ik 
zelf met mijn vier kinderen heb. Maar andere 
gasten zijn juist heel positief. Zo van: ‘Ik heb 
een � jn leven gehad, het is goed zo.’ Ook dat is 
heel bijzonder. Wanneer we een jong persoon 
te gast hebben en zijn of haar erg jonge kin-
deren komen op bezoek, krijg ik wel een brok 
in mijn keel. Het raakt je, dat kan niet anders. 
Dat neem ik dan ook wel mee naar huis. Niet 
dat ik er wakker van lig, maar je denkt er toch 
aan. Ik draai veel avond- en nachtdiensten, 
omdat die het makkelijkst te combineren zijn 
met mijn werk. ’s Avonds geef ik onze gasten 
graag een voet- of handmassage. Ik vind het 
mooi om te zien hoe dat even de aandacht 
a� eidt van pijn en zorgen en hoe iemand ervan 
ontspant. ’s Nachts is het meer een kwestie van 
beschikbaar zijn wanneer de verpleegkundige 
me nodig heeft. Ik vind het heel erg dat veel 
hospices het � nancieel moeilijk hebben. Ieder-
een zou de keuze moeten hebben om thuis of 
in een hospice te sterven, in plaats van in het 
ziekenhuis. Hier is zoveel meer tijd, aandacht 
en liefde!” 

‘ Werken in het hospice maakt 
me nederig, doet me beseffen 
dat niets vanzelfsprekend is 
in het leven.’

TEKST FRIEDA ZIELEMAN FOTOGRAFIE ANNE HAMERS

STILLE KRACHTEN

Huiselijkheid,
aandacht 
& liefde
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‘ Ik werk er nu 
ongeveer een 
halfjaar en 
het werk geeft 
me nog meer 
voldoening dan 
ik vooraf dacht.’ 
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CHANTAL MOLENAAR (39) 
IS NET BEGONNEN ALS 
HOSPICE-VRIJWILLIGER.
“Ik heb lang in de zorg gewerkt en dat miste ik. 
Maar een baan in de zorg is op dit moment niet 
te combineren met mijn gezin en mijn andere 
werkzaamheden. Mijn man spoorde me daar-
om aan om me als vrijwilliger aan te melden 
bij een hospice. Ik werk er nu ongeveer een 
hal� aar en het werk geeft me nog meer vol-
doening dan ik vooraf dacht. Dat komt vooral 
doordat het zo’n warme omgeving is, met een 
ontzettend � jne sfeer. Niet alleen als gast, ook 
als vrijwilliger voel je je er snel thuis. We doen 
er ook heel veel aan om een huiselijk gevoel 
te creëren. Gasten mogen hun eigen kamer 
inrichten zoals ze willen, met bijvoorbeeld 
foto’s, schilderijen en hun eigen dekbed en 
kussen. En heb je zin om languit op de bank in 
de woonkamer te gaan liggen, dan is dat geen 
enkel probleem. Daar kijkt niemand raar van 
op, want thuis doe je dat toch ook? Het mooist 
van dit werk vind ik de tijd die je overal voor 
kunt nemen. Niet ‘even snel douchen, want er 
moet nog meer gebeuren’, maar rustig aan en 
met volledige aandacht. Heel anders dan ik in 
mijn werk in de zorg gewend was. Tijdens een 
voetmassage of een spelletje ontstaan vaak de 
mooiste gesprekken. Je ontmoet hier zoveel 
verschillende mensen met bijzondere verhalen! 
De eerste keer dat er iemand overleed waar 
ik bij was, vond ik wel heftig. Het was na die 
ervaring heel raar om weer thuis te komen bij 
mijn gezin, waar alles gewoon zijn dagelijkse 
gang ging. Gelukkig krijg ik veel steun van 
mijn man en kinderen van 8 en 10. Ze zien ook 
hoe veel voldoening dit werk me geeft. En zo’n 
sterfgeval is misschien even moeilijk, maar ik 
dacht ook: ‘Fijn dat ik erbij was, dan was hij in 
elk geval niet alleen’.”
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ANS WIJNKER (67) 
WERKT SINDS DRIE JAAR ALS 
VRIJWILLIGER IN EEN HOSPICE. 
“Als ik het hospice binnenkom, ervaar ik 
meteen de gemoedelijke, rustige sfeer die er 
heerst. Ik laat mijn eigen leven even achter 
me en richt al mijn aandacht op onze gasten. 
Samen met een andere vrijwilliger en een 
verpleegkundige zorg ik voor ze. Dat zorgen 
is heel breed: van verzorgen op bed, helpen 
met douchen en aankleden, zorgen voor het 
ontbijt tot samen een eindje wandelen of een 
spelletje doen. Je moet een beetje aanvoelen 
waar iemand behoefte aan heeft. Iedereen 
wil zo lang mogelijk de regie over z’n eigen 
leven houden. Ik dring dus nooit iets op, maar 
ga uit van wat mensen zelf aangeven. Soms 
voer je verdrietige gesprekken, bijvoorbeeld 
wanneer iemand het gevoel heeft met onop-
geloste zaken te zitten in het leven. Dat is niet 
altijd makkelijk. Ik probeer vooral te luisteren. 
Meestal zijn er geen pasklare antwoorden of 
oplossingen, dus die moet je dan ook niet 
proberen te geven. Even het luisterend oor zijn 
is al genoeg. Ook met familieleden van onze 
gasten praat ik weleens. Zij zijn soms angstig 
voor wat er komen gaat. Wat kunnen ze ver-
wachten, hoe zal het sterven precies gaan? Het 
blijft heel moeilijk om daar iets over te zeggen, 
omdat elke situatie natuurlijk weer anders is. 
Om de paar maanden wordt er een herdenkings-
dienst gehouden voor de gasten die in de 
achterliggende periode zijn overleden. Daar 
vertellen nabestaanden mij vaak dat er een last 
van hun schouders viel toen hun geliefde bij 
ons in het hospice kwam, vooral wanneer hij 
of zij eerst thuis werd verzorgd. Als ik dat hoor, 
ben ik altijd weer blij dat ik daar een bijdrage 
aan heb kunnen leveren. Ons werk is niet 
alleen heel belangrijk voor onze gasten, maar 
juist ook voor hun naasten.”

‘ Ons werk is niet alleen 
heel belangrijk voor onze 
gasten, maar juist ook voor 
hun naasten.’ 
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Prof.dr. Bernard Uitdehaag
neuroloog, epidemioloog en 
directeur VUmc MS-Centrum 
Amsterdam

Onderzoek naar oorzaak en 
behandeling van MS  
is van levensbelang

www.msresearch.nl – Voorschoten
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“Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?” 
een vraag die veel mensen zich stellen voorafgaand aan het 

moment dat zij bij de notaris aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds 
meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat 
zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige 
generaties. Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel, kent geen leeftijd. in veel gevallen treft het mensen in de bloei van 
hun leven. tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, 
evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. 
temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS 
wordt vastgesteld. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De 
dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig 
worden afgewogen en gepland. onderzoek naar de oorzaak en behande-
ling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand 
met MS. intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden 
van een medicijn dat MS geneest. Help ons door de juiste beslissing te 
nemen door Stichting MS research op 
te nemen in uw testament, dan doet u 
hiermee iets van enorme betekenis.

“In de afgelopen 
jaren hebben we veel 
vooruitgang geboekt 
op het gebied van 
de behandeling 
van MS. Daardoor 
kunnen we een deel 
van de mensen met 
MS redelijk goed 
helpen. Maar we 
willen álle mensen 
met MS helpen en 
ze veel beter helpen. 
Daarvoor is veel 
onderzoek en dus 
geld nodig.”
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Een paar jaar geleden heeft mijn broer onze oude familiefilms overgezet 
op dvd. Gisteren heb ik de dvd weer eens bekeken. Ik zag hoe ik als klein 
jongetje met mijn vader aan het voetballen was in onze voortuin, in het 
jaar 1971. Een Citroën DS op het garagepad. Muziek van Neil Young op 
de achtergrond. Wat een melancholie! Pap is alweer veertien jaar geleden 
overleden. De jaren zijn voorbij gevlogen. 

Ik probeer meer grip te krijgen op de tijd. Ik wil voorkomen dat ik leef 
op routine, zonder de dingen te doen waar ik echt gelukkig van word. 
Daarom zijn mijn vrouw en ik begonnen aan ons Happiness-project. Het 
idee is gebaseerd op het boek 'The Happiness Project' van Gretchen Rubin. 
Vroeger maakte ik to-dolijstjes om overzicht te creëren en prioriteiten te 
bepalen. Bovenaan stonden de dingen die moesten, zoals: de administratie 
doen, naar de tandarts en de garage opruimen. Pas helemaal onderaan 
kwamen de leuke dingen, waar dan vaak geen tijd meer voor was. Dat 
gaan we dus voortaan anders doen. 

Ik heb een aantal onderwerpen gedefinieerd. Door deze onderwerpen 
gericht aandacht te geven, leef ik bewust. Het helpt me in de chaos van 
mogelijkheden en voorkomt afleiding door internet en televisie. Zo verdiep 
ik mijn leven en creëer ik overzicht. Dat geeft meer rust en geluk. Het is 
geen bucketlist, want dat gaat over heel grote belevingen als een reis naar 
Australië of een parachutesprong. Nee, het Happiness-project gaat over 
alledaagse dingen waar je vaak niet aan toekomt, omdat je er niet aan 
denkt of er niet 'in zit'. 

Mijn Happiness-project gaat onder meer over mijn lijf (voeding,  
beweging, rust). Creatieve ontwikkeling (schilderen, werken naar expositie). 
Intellectuele ontwikkeling (lezen, cursus filosofie). Vriendschappen (uit 
en thuis). Vaderschap (iedere maand iets speciaals doen met een van 
mijn dochters). Maatschappelijke verbinding (een halve dag per week 
vrijwilligerswerk). Mijn moeder (regelmatig moeder meenemen zodat 
ze de deur uit komt). Liefde (samen met mijn vrouw eropuit). Muzikale 
ontwikkeling (gitaar, piano). Cultuur (theater, film, documentaires, 
concerten, musea). Reizen (sparen voor een reis naar de Verenigde Staten).

In de planning hoeft niet alles tegelijk. Je kunt elke maand een nieuw (sub)
onderwerp integreren. En eigenlijk gaat heel veel vanzelf. Want het meeste 
deed ik al, maar het is fijn om het te structureren. 

Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om bewust met zijn tijd om te 
gaan. Want wie de tijd neemt voor tijd, is een gelukkiger mens.

PIETER VAN DE REST (51) is 32 jaar als hij een 
zwaar hartinfarct krijgt. Tien jaar wacht hij op een 
donorhart dat zijn leven moet redden. Vijf jaar na  
de transplantatie wordt hij geconfronteerd met 
chronische afstotingsverschijnselen en is hij aan-
gekomen in zijn ‘blessuretijd’. Maar na twee jaar 
behandelen met zware medicatie is Pieter uit het 
dal geklommen en heeft hij weer uitzicht op de 
horizon.

Tijd voor tijd‘
‘

TEKST PIETER VAN DE REST   

COLUMN
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Rite de Passage - 
Varende lichtbootjes 
Deze verlichte papierbootjes kunnen uitvaren bij troostrijke 
rituelen en momenten van verstilling. Schrijf je wens/tekst 
langs de reling, vouw het bootje, zet het waxinelichtje erin 
en laat het te water.

De lichtbootjes zijn bedoeld voor riviertjes en vijvers, maar 
varen ook graag (onder toezicht) in een grote schaal met 
water op een mooi stil plekje in je huis.

Af en toe heb je dat echt even 
nodig: een moment voor jezelf 
of iets moois om van te genieten. 
Daarom selecteerde toBe een paar 
fijne aanbiedingen voor je. 
Je hebt het verdiend! 

Een
moment 
voorvoorvoor

jezelf!

Pak een moment voor jezelf en kom genieten 
bij Wellness Center de Bronsbergen. 
De kleinschaligheid, kwaliteit en gastvrijheid  
zorgen ervoor dat je helemaal tot rust komt. 

Krijg 22% korting met ons speciaal voor toBe 
samengestelde arrangement. Je hebt de hele 
dag toegang tot onze sauna en kunt kiezen 
uit een behandeling van 40 minuten. 

Ga naar debronsbergen.nl/snel-reserveren/ 
en voer de actiecode tobespeciaal in.

SPECIAAL VOOR JOU

Prijs voor een set van 3 bootjes: € 10,25 
www.juriannematter.nl

Learn to let go. That is the key of happiness
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TOBE FOR YOUTOBE
LEZERS
AANBIEDING

jezelf!

En nu ben ik 
aan de beurt!
Heb je door omstandigheden 
jezelf uit het oog verloren 
en voel jij je soms moe, 
verdrietig of zelfs eenzaam? 
Meld je dan aan voor een 
dag waarbij jij centraal 
staat en met begeleiding 
weer tot jezelf komt.

MEER INSPIRATIE EN INFO: PENNYSENIOR.NL

Met Bloomon heb je iedere twee 
weken een verrassende bos op tafel staan. 
Een klein momentje van geluk om te zorgen 
voor ontspanning in een stressvolle situatie, 
tijdens of na een periode van zorgen. 

Even helemaal 
weg op de Veluwe 
HEERLIJK EVEN TOT RUST KOMEN IN EEN FIJN HOTEL, GENIETEN VAN 
LEKKER ETEN EN EEN MOOIE OMGEVING. VERBLIJF 3 DAGEN BIJ PRINCESS 
HOTEL VICTORIA (4*) MIDDEN IN DE BOSSEN NABIJ HET DORPJE 
HOENDERLOO. HET HOTEL BESCHIKT O.A. OVER EEN GEZELLIGE ENGELSE 
PUB, BOWLINGBANEN EN EEN BINNENZWEMBAD. EEN BEZOEK AAN 
APELDOORN MET DE APENHEUL EN PALEIS HET LOO MAG NATUURLIJK 
NIET ONTBREKEN. OF MISSCHIEN WILT U SHOPPEN IN MODESTAD ARNHEM? 

Ontvang nu een bijpassende vaas t.w.v. 15 euro 
cadeau bij je eerste bezorging. Bestel met code 
TOBEHAPPY op www.bloomon.nl

Heb je door omstandigheden 
jezelf uit het oog verloren 
en voel jij je soms moe, 
verdrietig of zelfs eenzaam? 
Meld je dan aan voor een 
dag waarbij jij centraal 
staat en met begeleiding 
weer tot jezelf komt.

MEER INSPIRATIE EN INFO: PENNYSENIOR.NLLearn to let go. That is the key of happiness

Blij van bloemen

Arrangement: 
Welkomstdrankje
2 x Overnachting inclusief ontbijtbuffet
1 x Hoofdgerecht van de chef
1 Dag fietshuur met routes
Gebruik van WiFi 
Gratis parkeren

PRIJS: € 79,50 P.P. IN EEN TWEEPERSOONSKAMER. 
TOESLAG ALLEENGEBRUIK: € 25,00 P.N. TOERISTENBELASTING: 
€ 2,50 P.P.P.N. RESERVERINGSKOSTEN: € 14,50 PER BOEKING. 
GELDIG T/M DECEMBER 2016, M.U.V. FEESTDAGEN.

RESERVEREN: BEL MARREA HOTELARRANGEMENTEN 
OP 0571-277744 OF GA NAAR WWW.MARREA.NL
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Het eerste jaar zonder René:

‘ Ik mis vooral 
zijn handen’
Op 13 maart 2015 overleed filosoof en 
Denker des Vaderlands René Gude aan 
kanker. Een paar weken voor zijn dood 
sprak toBe met hem. Nu, een jaar later, 
vertelt zijn weduwe Babs van den Bergh 
hoe haar eerste jaar zonder René was.  
“Ik kom hem nog vaak tegen in de media. 
Dat vind ik heerlijk.”  

 toBe32  

Hoe gaat het met u?
“Ehm… Toen duidelijk werd dat René niet meer beter zou 
worden, zei hij direct tegen mij: ‘Dat is vervelender voor jou 
dan voor mij.’ Hij had gelijk. [stilte] Al is het flauw om dat 
te zeggen. Ik weet nog niet hoe het is om in zijn positie te 
zijn. Nog niet. Maar nabestaande zijn is niet leuk, om mee 
te beginnen. Het is vreemd. Het afgelopen jaar voelde ik me 
unsettled. Alsof ik mezelf niet meer goed ken. ‘Wat is goed 
voor me? Wat vind ik belangrijk?’ Je moet opnieuw uitvinden 
wat prettig voor je is. Het doet daarom wel denken aan de 
puberteit. Alleen word ik nu door iets van buitenaf in een 
transformatie geduwd. Ik voelde ook al snel dat het in de 
maanden na de dood van René geen goede tijd was om grote 
beslissingen te nemen, over wonen of werk bijvoorbeeld. 
En ik huil veel, op de meest onverwachte momenten. Het is 
inmiddels wel minder geworden. Maar als ik ‘My baby loves 
to dance’ op de radio hoor, zo’n onnozel discoliedje, komt in 
me op dat René zo graag danste en dan ga ik alweer. Mijn 
traanbuizen staan wijd open. Ik had dat wel verwacht, maar 
dat het zó erg zou zijn…”

Hoe lang is René ziek geweest?
“Het begon in 2007 met een botbreuk. Drie maanden later 
werd er botkanker bij hem geconstateerd. Van de chemo’s die 

hij kreeg, werd hij heel erg ziek. In 2011 keerde de kanker 
terug en werd zijn been geamputeerd. We woonden zeven 
jaar samen op deze woonark in Amsterdam en vrijwel al die 
jaren kampte René met zijn gezondheid. Hij was gelukkig op 
onze ark. ‘Er is geen betere plek om ziek te zijn dan hier’, zei 
hij altijd. De laatste vijf, zes maanden van zijn leven zijn we 
vrijwel niet buiten geweest. Na zijn overlijden kon ik eindelijk 
weer eens zomaar de deur achter me dicht trekken. Omdat 
het zorgen voorbij was. Maar dan was ik buiten en wilde ik 
weer naar huis.”

Over rouwgevoelens wordt vaak gezegd dat ze 
veranderen wanneer er een jaar voorbij is.  
Is dat bij u zo?
“Er is nog geen héél jaar voorbij (op het moment van het 
interview, red.), maar ik vrees het ergste. Oftewel, dat het 
dan helemaal niet erg verandert. Ik heb op het moment het 
gevoel dat de eenheid ontbreekt. De eenheid in wie ik ben 
en wat mijn leven is. Er gebeurt van alles in mijn leven, ook 
veel goede dingen. Maar het voelt fragmentarisch, als een 
eilandenrijk. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik 
geen getuige meer heb. Iemand aan wie ik het hele verhaal 
vertel. Jullie vertel ik dit, een ander vertel ik over de reis naar 
Chili die ik ga maken. Er is niemand die al die dingen samen 
met mij integreert. Of voor mij integreert. Tijdens de ziekte 
van René heb ik me wel eens proberen voor te stellen hoe het 
zou zijn om alleen te zijn. Hoe zou een dag eruit zien, of een 
vakantie? Maar je wéét het niet. Ik dacht toen vooral prak-
tisch. Dat ik bijvoorbeeld een Nespresso-apparaat zou kopen 
voor één kopje koffie, zodat ik niet iedere keer met zo’n sloot 
koffie zou zitten. Wel heb ik tussen alle emoties door weer 
een basaal geluksgevoel ervaren. Dat gevoel kwam eerder 
dan ik had gedacht. Al in het late voorjaar, toen ik op reis 
ging met een vriendin en Jink, de oudste zoon van René.  
Dat klopt ook wel. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je 
geluksgevoel door iets heel positiefs of iets heel negatiefs 
naar boven of beneden schiet - zoals het winnen van de 
loterij of de dood van een geliefde - je al na drie maanden 
weer op je basale niveau van geluk zit. Dat herken ik dus wel. 
Maar die traanbuizen blijven…”
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TEKST MAAIKE KUYVENHOVEN & LAURA THUIS   FOTOGRAFIE ANNE HAMERS

INTERVIEW

‘ Ik ben enorm 
verwend met de 
aandacht die er 
nog steeds is 
voor René’
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René praatte veel over zijn naderende dood. 
Wilde u dat ook?
“Nou, ik ging daar wel in mee. We vonden elkaar heel erg 
in gesprekken. Net als René ben ik filosoof. Maar op een 
gegeven moment drong wel diep tot mij door dat we echt 
een ander perspectief hadden: hij zou weggaan en ik zou 
achterblijven. ‘Daar zit je straks mooi mee’, zei hij. Maar ja, 
híj zat er toen mee. Door dat verschil in perspectief kwamen 
onze gevoelens op een gegeven moment toch niet meer hele-
maal bij elkaar. Hij moet daar bij tijd en wijle eenzaam in 
zijn geweest. Hij bestreed die eenzaamheid op alle mogelijke 
manieren. En met veel succes, heel Nederland leefde mee. 
Wij thuis praatten er ook veel over, hij, zijn twee volwassen 
zoons en ik. Maar toch…” 

René zocht de publiciteit tot op het laatste 
moment op. Wilde u hem niet wat meer voor 
uzelf houden?
“Hij had nu eenmaal die enorme zendingsdrang. Van 
al dat praten en delen van zijn gedachten - met ons, in 
kranten, in boeken, op televisie - genoot hij enorm. En 
andere mensen ook. Ik wilde hem daar zo min mogelijk 
bij in de weg zitten. Hij mocht van mij alles doen wat hij 
wilde, en nog kon. Maar twee maanden voor zijn dood 

heb ik wel gezegd: ‘En nu hebben wij even kerstvakantie 
samen’. We zeiden tegen iedereen dat we een weekje naar 
de Turkse kust waren en sloten ramen en deuren. Daarna 
ging het weer net zo hard door. Maar ik gunde het hem. 
Toen ik hem ontmoette, was hij conciërge bij het Instituut 
voor Wijsbegeerte. Later was hij er directeur. Hij werd 
Denker des Vaderlands, kwam op tv. Om die carrière van 
hem hebben we echt plezier gehad. Hij noemde me vaak 
in zijn publicaties. Ook in die zin genoot ik met hem mee. 
En van zijn zendingsdrang pluk ik nu de vruchten: ik kom 
hem veel tegen in de media. Dan lees ik een zinnetje in de 
Volkskrant: ‘Zoals René Gude altijd zei…’. Dat soort dingen 
vind ik héérlijk. Ik was laatst op de presentatie van een 
boek met portretten en verhalen over mensen die niet meer 
onder ons zijn. René stond er ook in. Ik was nog nooit 
op zo’n druk bezochte boekpresentatie. Er waren zoveel 
familieleden en vrienden van de mensen die in dat boek 
stonden. Op dat moment drong tot me door dat ik enorm 
verwend ben met de aandacht die er nog steeds is voor 
René. En hoe belangrijk, hoe troostrijk, die aandacht is.”

Waar heeft u nog meer steun aan?
“Werk helpt me. De structuur van het werk is een houvast. 
Maar toen ik net begon met werken, ging ik wel eerder naar 
huis. Dan had ik genoeg prikkels gehad en moest ik wat 
tijd voor mezelf hebben. Hier alleen thuis zijn, vond ik dan 
niet erg. Mensen vragen me vaak of ik het stil vind thuis. 
Helemaal niet. Ik ben graag alleen. René was socialer dan 
ik. Hij was bijna mediterraans in zijn gastvrijheid. Ik ben 
veel Hollandser. Die gastvrijheid waardeerde ik in hem. We 
hebben zoveel feestjes gegeven in dit huis. Ik vond dat ik dat 
moest overnemen. Maar sinds zijn dood ga ik liever ergens 
heen dan dat ik mensen op de boot ontvang. We hadden 
ook daarin zo’n rolverdeling. Dan was ik aan het koken en 
onderhield hij de mensen. Dat vind ik heel lastig bij etentjes 
die ik alleen organiseer. 
Ik ga elke week zwemmen met een vriendin. Dat is ook een 
goed anker. En na de dood van René kreeg ik een sms’je van 
een kennis van René, ook net weduwe geworden: ‘Ik loop 
twee maanden op je voor en ik wil je zeggen: het is niet 
leuk, maar het is te doen.’ Dat was voor mij een hart onder 
de riem. We zitten in dezelfde fase en dat is heel prettig 
uitwisselen. En van die stomme dingen: zij vertrok gisteren 
naar Zuid-Afrika. Dan sms ik even om te vragen of ze goed 
is aangekomen. Zij heeft twee jongens, die zoons zijn niet 
altijd even attent  [lachend]. Nee hoor, het zijn schatten, net 
als de zoons van René. Maar het is fijn om elkaar een beetje 
in de gaten te houden. Ik probeer nu ook een baken te zijn 
voor iemand die net drie weken geleden weduwnaar werd. 
Omdat ik weet hoe prettig dat is. De dood van René was 
aangekondigd, daarvoor prijs ik mezelf gelukkig. De schok 
lijkt me nog zóveel groter als iemand je plotseling ontvalt, 
door een ongeluk of zo. Maar goed, hoe aangekondigd zijn 
dood ook was, uiteindelijk overleed hij toch heel plotseling. 
We hadden die avond heel gezellig met de jongens gegeten. 
René heeft nog lekker zijn hele bord leeg gesmikkeld. De 

OVER RENÉ GUDE

Filosoof René Gude (Surabaya, 2 maart 1957) was hoofdredacteur en uitge-
ver van Filoso� e Magazine. Van 2002 tot mei 2013 stond hij aan het hoofd 
van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij schreef meerdere boe-
ken over ethiek en � loso� e en publiceerde veel in Trouw, NRC Handelsblad, 
Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. In 2013 werd René Gude 
uitgeroepen tot Denker des Vaderlands. Het begrip ‘humeurmanagement’ 
is met René Gude verbonden: de kunst om in evenwicht te blijven door te 
denken, te redeneren en gesprekken te voeren. 
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week na zijn dood waren we hier thuis met 
z’n vieren: René, zijn twee zoons en ik. Het 
afscheid hebben we met elkaar geregeld. Dat 
was een heel bijzondere tijd. Hoe gek ook, 
het was heel goed. We hebben veel aan elkaar 
gehad. Omdat we vooraf al veel over zijn dood 
hadden gesproken, konden we in die week van 
afscheidnemen daar volop aan refereren.”

René zei altijd dat hij het leven ‘een 
gedoetje’ vond. Vindt u dat ook?
“Dat zei hij, ja. Het stak me weleens hoor, 
omdat ik toch dacht dat ik het zo leuk mogelijk 
voor hem maakte. Maar het zat een beetje in 
z’n aard. Toen ik hem leerde kennen, kon hij 
weleens somber zijn. Vooral in de laatste jaren 
deed ik zeer mijn best om het leven beter,  
zachter en liever te maken. Aan de andere kant: 
het leven ís een gedoetje. Je moet toch iedere 
dag maar weer opstaan. Dat vond René ook 
de glorie van de mens: dat we iedere dag weer 
opstaan, op weg gaan en onze taken volbren-
gen. Dan moet ik toch zeggen: ook daarin had 
hij gelijk.”

U hebt samen met de zoons van René 
naar zijn dood toegeleefd. Kunnen 
jullie ook met elkaar rouwen? 
“Volgende week ga ik naar Chili. René’s jongste 
zoon maakt een wereldreis en we ontmoeten 
elkaar daar. Als ik terugkom, gaat zijn broer 
hem opzoeken. Uiteindelijk moet je het zelf 
doen en doe je het op eigen manier, maar ik 
koester de band die ik met de jongens heb. We 
hebben het heel goed gehad met z’n vieren. 
René en ik hebben het samen ook heel goed 
gehad. Voor zijn dood zei hij dat ik veel te soci-
aal en veel te leuk ben om lang alleen te blij-
ven. Ik moest maar snel een leuke vent zoeken. 
Maar ik vind het wel even goed zo.”

WAT KAN MIJ 
GEBEUREN?
In augustus verschijnt het boek 
van Babs van den Bergh: ‘Wat 
kan mij gebeuren? Leven met 
René Gude’. Het is een verhaal 
over ziekte, zorg, verdriet en 
vriendschap. 
ISBN 978 90 450 3115 6 NUR 731
€ 19,99. E-book: € 14,99

jongens gingen daarna samen uit. Voor René ben ik blij dat 
zijn uiteindelijke sterven kort heeft geduurd. Voor mij ging 
het opeens toch nog wel erg snel. Maar ik troost me met de 
gedachte dat het goed was voor René.”

Wat mist u vooral nu hij er niet meer is?
“Wat ik graag wil bewaren, en wat ik bang was kwijt te 
raken, zijn de grapjes. René maakte heel veel leuke grapjes. 

Ik heb het afgelopen jaar aan een boek geschreven. De basis 
daarvan zijn alle mails die ik de afgelopen jaren stuurde 
naar familie en vrienden om te laten weten hoe het met 
René ging. Daar tussendoor heb ik nu mijn eigen verhaal 
geschreven. Het schrijven hielp me om die grapjes van René 
bij me te houden. Wat ik ook graag zou willen bewaren: 
zijn handen. Zijn warme, grote, sterke, droge handen. Als ik 
eraan denk, voel ik ze bijna.”

René had uitgesproken ideeën over zijn begrafe-
nis, vertelde hij vorig jaar.
“Ja, maar [lachend]: het was nog niet geregeld allemaal, 
hoor! Bij een kop koffie opperde ik een keer om de begrafe-
nis op te knippen. Eén in kleine kring voor familie en hechte 
vrienden, en één meer openbare, voor een grote groep 
mensen. ‘Jáááh’, riep René direct. ‘Dan wil ik de Rode Hoed!’ 
‘Oh nee’, dacht ik direct, ‘wat heb ik nu weer gezegd? Dat 
lukt natuurlijk nooit...’ Maar we zijn het toch gewoon gaan 
regelen en het is gelukt. Op donderdagavond hadden we 
een herdenking in de Rode Hoed met optredens van allerlei 
vrienden. Dat was heel fijn. René zou daar ook enorm van 
genoten hebben. En zaterdagmiddag hebben we hem in 
kleine kring begraven. Daar heb ik zelf gesproken. Ik wilde 
graag iedereen bedanken die zeven jaar met ons had meege-
leefd. En als ik erop terugkijk, voel ik dat we het goed heb-
ben gedaan. Het was zoals René het had gewild, maar ook 
zoals wij het wilden. Daardoor wordt zo’n begrafenis iets 
waar je op kunt teren. Ernaartoe werken, het goed organi-
seren, is prettig. Het is druk, het is veel en het moet in korte 
tijd, maar het loont. Net als dat schrijven: het is fijn om met 
hem bezig te zijn.”

Ben je vooral alleen met hem bezig of praat je 
veel met anderen? 
“Beide. In de eerste weken na zijn dood kreeg ik veel brie-
ven. Dat vond ik erg fijn. Veel mensen kennen hem, dus ik 
kan gelukkig ook met veel mensen over hem praten. In de 
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‘ Twee maanden voor zijn dood  
heb ik wel gezegd: En nu hebben  
wij even kerstvakantie samen’
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babS van den bergh

Voor sommigen komt dit bericht dubbel; sorry daarvoor. En ook sorry voor wat er komen 
gaat: Het partijtje gaat niet door, zaterdag! René is vanmiddag gevallen, heeft zijn 
bovenbeen gebroken en wordt morgen geopereerd. Een aantal dagen ligt hij dus in het 
ziekenhuis. Dat leek me niks, een partijtje zonder René, dus we moeten het uitstellen. 
Morgen weet ik meer. Het gaat zeker een keer door, maar niet zaterdag!

Zo begint het verhaal van Babs van den Bergh, vrouw van René Gude, filosoof en 
denker des vaderlands. Met een bericht aan vrienden. Zonder dat iemand het nog 
beseft, bevat het de eerste aankondiging van de botkanker waaraan Gude zeven 
jaar later zou overlijden. Het is vooral de argeloosheid van het bericht dat het 
huiveringwekkend maakt. Van den Bergh is blijven schrijven aan deze vrienden, 
gedurende barre maar vooral ook liefdevolle jaren.
Op haar intensieve verslaggeving aan hun vaste vriendengroep is dit boek geba-
seerd. Het is een reisverslag, een liefdesgeschiedenis en een verhaal over ziekte, 
zorg, verdriet en vriendschap. Van den Bergh schrijft heel persoonlijk maar toch 
met distantie; warm, helder, onverschrokken en gedetailleerd. En zoals voor de 
beste boeken over het zo universele onderwerp van liefde en dood geldt: met het 
eigen verhaal wordt ook dat van anderen verteld. In Wat kan mij gebeuren? zullen 
velen dan ook iets van hun eigen leven en lot herkennen.

leven met rené gUDe

een verHaal over ziekte, zorg, verDriet en vrienDscHap
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Collectieve rouw

Na een ramp, aanslag of na ´zinloos geweld´ gaan we steeds vaker massaal de straat 
op. Off- en online delen we ons verdriet, onze boosheid. Waarom doen we dat en… 
biedt die ‘collectieve rouw’ troost?

DOSSIER 

Gedeelde smart 
is halve smart?

‘ In het grotere kun je je eigen ‘ In het grotere kun je je eigen ‘ In het grotere kun je je eigen 
kleine verdriet kwijt’kleine verdriet kwijt’kleine verdriet kwijt’
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Gedeelde smart 
is halve smart?

De aanslagen in Parijs en Brussel, de dood van 
Johan Cruijff, de neergeschoten MH17. Rampen en 
gebeurtenissen als deze beleven we, zo wijst de praktijk 
uit, collectief. Vóór de jaren negentig van de vorige eeuw 
kenden we dit fenomeen nauwelijks. De collectieve rouw 
deed in West-Europa haar intrede met de dood van 
prinses Diana, the people’s princess, in 1997. Het hele 
Britse volk was geschokt. In no time was de bloemenzee 
voor Buckingham Palace meters breed. Er lagen briefjes 
en knuffels tussen, aan de randen brandden kaarsjes. 
De Britten wilden iets doen om hun verdriet te uiten en 
stroomden samen voor het paleis. In Nederland kwamen 
in dat decennium de stille tochten op naar aanleiding van 
‘zinloos geweld’, zoals de moord op Meindert Tjoelker. 
Maar ook na de Bijlmerramp liepen mensen een stille 
tocht. De moord op Pim Fortuyn in 2002 en op Theo van 
Gogh in 2004 waren ook in het hele land aanleiding om 
openlijk te reageren. De uitvaart van André Hazes in 2004 
was ronduit massaal. 

Tien jaar later, wanneer in juli 2014 vlucht MH17 uit 
de lucht wordt geschoten, zijn stille tochten, digitale 
condoleanceregisters en publieke herdenkingsdiensten 
geen nieuwe fenomenen meer. Langs de A2 staan, in de 
zomerzon, duizenden mensen te klappen wanneer de 
rouwauto's vanaf vliegbasis Eindhoven naar de kazerne in 
Hilversum rijden. Burgers, regering en het Koninklijk Huis 
tonen zich betrokken. Na 51 jaar wordt in Nederland weer 
een Dag van Nationale Rouw afgekondigd. Nederland 
staat massaal stil bij wat er is gebeurd. We rouwen 
collectief. Wanneer de terreuraanslagen in Parijs en Brussel 
plaatsvinden, lijkt het inmiddels alsof we weten wat we 
moeten doen: off- en online zoeken we elkaar op.

‘ In het grotere kun je je eigen ‘ In het grotere kun je je eigen ‘ In het grotere kun je je eigen 
kleine verdriet kwijt’kleine verdriet kwijt’ ‘ Verdriet zien, doet 

verdriet voelen uit je 
eigen leven’

‘ Rouw heeft de 
neiging te isoleren’
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Tegenstrijdig
Er zit iets tegenstrijdigs in het begrip ‘collectieve rouw’. 
Collectief rouwen impliceert dat je het samen doet. 
Maar is het pijnlijke aan rouw niet juist dat het om een 
persoonlijke beleving gaat? Iedereen voelt iets anders. 
De dood van een mens voelt voor iedereen rondom die 
persoon anders. De dood van je moeder roept andere 
gevoelens op dan de dood van iemand uit de buurt. 
Op de keper beschouwd is collectieve rouw dus een 
paradox. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Jos 
de Keijser, hoogleraar Behandeling Complexe Rouw, 
doet onderzoek naar de psychische gevolgen van 
‘MH17’. Hij legt ‘collectieve rouw’ als volgt uit: “Het 
lijden van één mens raakt anderen. Rouw en verdriet 
zijn aanstekelijk. Verdriet zien, doet verdriet voelen, uit 
je eigen leven. Verdriet van nu of verdriet uit het verle-
den. Persoonlijke verdriet, persoonlijke rouw, heeft dan 
een bredere, ‘interpersoonlijke’ uitwerking. Misschien 
is dat wel de definitie van collectieve rouw.” 

‘ Ik was 
zó boos’

SIMONE ARTS ZETTE EEN FILTER MET DE 
FRANSE VLAG OVER HAAR PROFIELFOTO 
OP FACEBOOK NAAR AANLEIDING VAN DE 
TERREURDADEN IN PARIJS IN NOVEMBER 
2015: 

“Nu je het me zo vraagt, moet ik wel even nadenken 
waaróm ik dat heb gedaan. Wat er in Parijs gebeurde, greep 
me enorm aan. Het was een heel intens gevoel. Maar er 
gebeurt zoveel in de wereld en in mijn leven dat ik niet de 
rust heb om er langere tijd écht bij stil te staan. Ik was toen 
in ieder geval zo ontzettend boos. Ik vond het zo onder 
de gordel dat mensen werden gepakt op plekken waar 
ze verbroedering met elkaar zochten: in een restaurant, in 
een stadion, bij een concert. Ik ben geen religieus mens. 
Maar die locaties zijn voor mij min of meer heilige plekken. 
Ik leef natuurlijk ook mee met de nabestaanden. Het is 
afschuwelijk wat mensen is overkomen. Maar ik was vooral 
boos. Ik voelde een diepe teleurstelling. Dat medemensen 
hiertoe in staat zijn. En boosheid is ook rouw. Rouw over een 
afbrokkelende beschaving.”

Interview

‘ Het lijden van 
één mens raakt 
anderen’

CULTUUROMSLAG
Jos de Keijser is dertig jaar geleden begonnen met rouw-
onderzoek. Hij zag in drie decennia de ‘rouwcultuur’ 
omslaan van negeren naar benoemen: “Toen ik begon 
met mijn onderzoek, werden rouw en verdriet stil gehou-
den. Praten over verdriet zou het alleen maar groter 
maken en het dragen ervan alleen maar lastiger. Er hing 
ook angst omheen: alsof je anderen met je rouw zou kun-
nen besmetten. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden 
en ben blij dat er in de loop der jaren meer openheid is 
gekomen. Ik zie nu een generatie die veel beter met 
verdriet kan omgaan dan voorgaande generaties.” 
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Collectieve 
rouw,  
collectieve 
hysterie?
Mooi, die ceremonies rondom de 
aankomst van de kisten uit de Oekra-
ine in juli 2014. Indrukwekkend, de 
hoeveelheden mensen die langs de A2 
stonden. Prachtig, die bloemenzee bij 
de ingang van de kazerne in Hilversum. 
Na de aanslag op de MH17 stonden de 
kranten bol van de verschillende uitin-
gen van collectieve rouw. De meningen 
erover liepen sterk uiteen. Socioloog 
Christien Brinkgreve vindt ze ‘ontroe-
rend’, aldus een artikel een dagblad 
Trouw. In hetzelfde artikel sprak de 
directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau over de ‘enorme lotsverbon-

denheid, betrokkenheid en eensgezind-
heid’ die Nederland aan de dag legde. 
Maar hoogleraar pedagogiek Micha 
de Winter wist niet wat hij zag: “Al die 
mensen langs de snelweg, met mobiel-
tjes en picknickmanden. Het gaf me een 
pretpark-idee. Ik vond het shockerend.” 
Arnon Grunberg had het in een arti-
kel in Vrij Nederland over collectieve 
hysterie in plaats van collectieve rouw. 
Maar over één ding waren de publicis-
ten het vrijwel allemaal eens: de col-
lectieve uitingen laten zien dat er veel 
solidariteit en inlevingsvermogen in de 
Nederlandse samenleving zit. Psycho-
therapeut Jos de Keijser: “Iedereen daar 
langs die snelweg leeft mee. Maar als 
het je niet direct raakt, is de kans groot 
dat je dat gevoel ‘s middags in de kroeg 
al kwijt bent. Het kan vluchtig zijn.” 

DOSSIER
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HELPT HET?
William Arfman, ritueelwetenschapper aan Tilburg University: “Symbolisch 
handelen is heel sterk. Een ritueel, samen iets doen, biedt houvast. In  
uitzonderlijke situaties, zoals bij de MH17 en de terreuraanslagen om ons 
heen, is er sprake van zóveel onmacht en woede. Er zijn meer vragen dan 
antwoorden. Door een ritueel uit te voeren - bloemen te leggen bijvoor-
beeld, of met elkaar een herdenking te organiseren of bezoeken - giet je 
die gevoelens in een bepaalde structuur. Iedereen kan meedoen en weet 
wat het ritueel dat wordt uitgevoerd ongeveer betekent. Maar je hoeft niet 
persoonlijk te zeggen wat je voelt of vindt. Als je je zoon of dochter verliest, 
heb je geen behoefte om op te gaan in een massa. Maar voor anderen kan 
die stille, gedeelde beleving verbindend en troostrijk zijn. In het grotere 
kun je je eigen kleine verdriet kwijt. Rouw heeft de neiging te isoleren. De 
collectieve beleving kan dat isolement wat opheffen. Een paar jaar geleden 
hoorde ik een vrouw zeggen dat zij op een collectieve rouwbijeenkomst zich 
ineens realiseerde hoeveel mensen ‘er liepen met die nare pukkel op hun 
rug waar ze net niet bij kunnen’. Dat besef hielp haar bij haar eigen ver-
driet. Hierin ligt de kracht van het collectieve.” Maar collectieve rouw kan 
persoonlijke rouw ook in de weg staan, stelt psychotherapeut Jos de Keijser. 
“Om je persoonlijke verdriet naar boven te laten komen, is het vaak nodig 
om de collectiviteit op den duur los te laten. Het is goed om op een gegeven 
moment te stoppen met het bezoeken van collectieve bijeenkomsten. Want 
die gezamenlijke beleving kan je persoonlijke rouw verdringen.”

‘ Om je persoonlijke verdriet naar boven 
te laten komen, is het vaak nodig om de 
collectiviteit op den duur los te laten’

Waarom?
Op de vraag waarom we massaal de straat opgaan, is het historische 
antwoord: we zijn nu eenmaal sociale wezens. In situaties van nood 
zoekt de mens zijn soortgenoten op. Het is de condition humaine.  
Sommige diergroepen gaan uit elkaar om te overleven, wij kruipen 
instinctief bij elkaar. William Arfman: “De aanslagen in Parijs en Brus-
sel, en ook op de MH17, voelen als een aanslag op ons. We zijn erdoor 
van slag. De kerk is niet meer onze vaste leverancier van rituelen om 
stil te staan bij of uiting te geven aan de schrik en het verdriet dat we 
voelen. Na de ontzuiling en de ontkerkelijking dachten we dat we min-
der behoefte aan rituelen hadden, maar die gedachte hielden we maar 
even vol. We zagen al snel dat individualisering ook z’n schaduwkanten 
heeft. Op het moment dat we met elkaar aan het rouwen zijn, op 
welke manier dan ook, vormen we weer iets meer een gemeenschap. 
En dat is toch wat we uiteindelijk willen. Met de vliegramp in Faro in 
1992 kenden we de nieuwe rituelen nog niet. Maar inmiddels hebben 
we een nieuw rouwrepertoire.”
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“Ik heb met verbazing op televisie 
de beelden gezien van mensen die in 
korte broek en bikini’s langs de kant 
van de weg stonden met een mobiel 
of iPad voor hun gezicht. Wat deden 
ze daar? Zochten ze sensatie? Als 
kind woonde ik in een klein dorp. 
Regelmatig kwam er een rouwstoet 
langs ons huis. Dan stond iedereen op 
straat uit respect even stil. Dat vond 
ik indrukwekkend. De ceremonie 
waarmee de kisten met stoffelijke res-
ten in Eindhoven werden ontvangen, 
vond ik ook heel respectvol. Het was 
zo’n mooi antwoord op de afschuwe-
lijke beelden die iedereen op televisie 
zag. Meer het werd óók een spektakel 
waar iedereen naar keek. De MH17 
werd op deze manier bijna een event. 
Al die mensen langs de weg versterk-
ten dat beeld. Ik vond dat vreselijk, 
en ervaarde het niet als steun. Wat 
me wél steunde, waren de buren die 
langskwamen voor een kop koffie, of 
met een pannetje eten. Burgemeester 
Pieter Broertjes van Hilversum, waar 
ik woon, stuurde me op Vaderdag een 
kaartje. Dát helpt. Ik ben geen enkele 

‘Buren kwamen 
eten brengen’

THOMAS SCHANSMAN VERLOOR ZIJN 19-JARIGE ZOON BIJ DE RAMP MET DE MH17:

Interview

keer naar Eindhoven geweest. Ik wilde ook 
niet naar de kazerne in Hilversum gaan, waar 
de identificatie van de stoffelijke resten plaats-
vond, maar dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. 
Het maakte meer indruk op me dan ik had 
verwacht. Uit respect voor alle nabestaanden 
ben ik daar alle volgende avonden ook gaan 
staan. 
Een maand na de ramp ben ik ook naar de 
herdenking in de Hilversumse Sint-Vituskerk 
gegaan. Ik vond het bijzonder te zien hoeveel 
mensen de moeite namen daar naartoe te 
komen en iets te schrijven in het condoleance-
boek. Van jongens die ik niet persoonlijk 
kende, las ik nieuwe verhalen over mijn zoon. 
Onbekenden schreven dat ze met ons meeleef-
den. Een jaar later ben ik naar de nationale 
herdenking in de RAI gegaan. Ik was het niet 
van plan, maar mijn dochter haalde me over: 
‘Als het mooi is, heb je spijt. Als je het niks 
vindt, ga je weer weg.’ Ik vond het heel mooi. 
Die kinderen, die verhalen… Hier voelde ik 
voor het eerst dat collectieve rouw, in dit geval 
met de andere nabestaanden, mij goed deed. 
Hier werd mij ook duidelijk dat het verlies van 
mijn zoon niet alleen mijn ding is. Het is net 
zo goed een nationale ramp. Er zijn zoveel 
mensen geschokt, die moeten allemaal iets 

met hun pijn. Er zijn ook heel veel mensen 
die misschien geen familie of vriend zijn maar 
wel nabestaande: de buren, de kinderen op 
de sportclub. Vooral voor kinderen is het trau-
matisch. Ik hoor buurkindjes zeggen dat ze op 
vakantie gaan. “Maar niet met het vliegtuig, 
omdat onze buurjongen in het vliegtuig is 
doodgegaan”. Dus ik begrijp dat mensen iets 
móeten. 
Maar de eerste periode was voor mij lood-
zwaar. De aandacht die we kregen was over-
weldigend. ‘s Middags kon er een voetbalwed-
strijd zijn tussen twee teams die beide spelers 
hadden verloren en waar mijn jongere zoon 
aan meedeed. ‘s Avonds was er dan weer een 
herdenking op school. We gingen naar deze 
bijeenkomsten omdat we het belangrijk von-
den om onder de mensen te zijn. Zij waren er 
voor onze zoon, voor alle andere slachtoffers 
en voor ons. Maar dit speelt allemaal naast 
het besef dat je een zoon hebt verloren. Mijn 
rouwproces ging alle kanten op. Op het over-
lijden van je moeder kun je je, wanneer ze een 
hoge leeftijd heeft bereikt, enigszins voorbe-
reiden. Je kent de ceremonies. Dat is anders 
wanneer je je kind verliest. Zeker als het op 
deze manier gebeurt.”
 

Niet betekenisloos
Steun betuigen op Facebook: de een doet het wel, de ander doet het niet. Wat is 
een digitale, collectieve uiting van verdriet waard? William Arfman: “Je kunt zeg-
gen dat een bericht op Facebook zetten of de Franse vlag plaatsen over je profiel-
foto, een ‘makkelijke’ manier van rouwen is. Maar het is niet betekenisloos. Al die 
uitingen samen geven een sterk beeld. Natuurlijk zijn er intensievere manieren om 
je betrokkenheid te laten zien. Maar niet iedereen kan een piano achter zijn auto 
binden en naar Parijs rijden om daar midden op straat piano te spelen. Doordat 
Facebook wel bij terreuraanslagen in Europa en niet bij die in het Midden-Oosten 
de mogelijkheid bood zwarte strikjes en filters te plaatsen, liet het medium overi-
gens wel duidelijk haar westerse wortels zien.”
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Dag van Nationale rouw
De afgelopen 53 jaar werd in Nederland 2 keer een dag 

1963
2014

van Nationale Ramp afgekondigd: in
na de dood van president Kennedy en 
in voor de slachtoffers van de 

vliegtuigramp met de MH17. 

EEN NIEUWE NORM?
Nu het vaker voorkomt dat mensen massaal uiting geven 
aan hun verdriet, of woede, bestaat de kans dat collectieve 
rouw de nieuwe norm wordt. Jos de Keijser: “Collectiviteit 
is goed, maar blijf oog houden voor mensen die het anders 
doen. Het mag niet zo zijn dat je erop wordt aangekeken 
als je geen bloemen legt, niet meeloopt in de stille tocht of 
geen bericht plaatst op Facebook.”

ROL VAN DE (SOCIAL) MEDIA
Wordt de collectiviteit gevoed door de media? 
William Arfman: “De media laten zien wat er 
allemaal wordt georganiseerd rondom een 
ramp of aanslag. Mensen worden op ideeën 
gebracht: ‘Hé, ik kan daarheen.’ Er waren in 
juli 2014 ongetwijfeld minder mensen naar 
Schiphol gekomen als die bloemenzee niet op 
televisie was geweest.” Social media tonen al 
het nieuws, inclusief beeld en geluid, snel en 
ongefilterd. Welke effect heeft dat? Jos de Keij-
ser: “Het is moeilijk, ook voor nabestaanden, 
om van die informatie af te blijven. Maar het 
kan zeker wel voor extra beschadiging zorgen. 
Berichten worden gedeeld in een oogwenk, 
een mening is zo gegeven. De nuance is vaak 
ver te zoeken en daar gaat het fout.”

STILLE TOCHT. BEHALVE BIJ VAN GOGH 
Door het lopen van een stille tocht herdenken deelnemers een 
persoon of een gebeurtenis. Het is vaak een spontaan burgeri-
nitiatief, waar lokale autoriteiten en politici aan meedoen. De 
tocht wordt in stilte en soms in witte kleding of met bloemen 
of kaarsjes in de hand gelopen. In november 2004 werd de 
vermoorde regisseur Theo van Gogh herdacht op de Dam in 
Amsterdam. Niet met een stille tocht maar bewust luidruchtig, 
omdat Van Gogh tijdens zijn leven doelbewust ‘lawaai maakte’. 

Interview

“De eerste dagen na de ramp was er sprake van collectieve verbijs-
tering en verdriet. Er bestond een door iedereen gedeelde wens: de 
slachtoffers zo snel mogelijk naar Nederland halen. Iedereen stond 
in de help-stand en dat heb ik als steunend ervaren. Maar daarna 
ontdekte ik dat wat mensen deden onder de noemer ‘medeleven 
tonen’, vooral iets zegt over de mensen zelf. Dat wat er is gebeurd, 
heeft heel veel mensen geschokt. Het had iedereen kunnen gebeu-
ren en daar moeten we wat mee. De uiting die mensen hieraan 
geven, heeft iets weg van het bezweren van de eigen angst. Dat 
begrijp ik wel, maar mij steunt het niet. Ik denk dat collectieve 
rouw collectieve angst is. Ik heb veel collectieve bijeenkomsten 
voorbij laten gaan, maar ben wel naar de aankomst van de eerste 
lichamen in Eindhoven geweest. De sfeer die daar hing, vond ik 
niet respectvol. Ik zag ongepaste kleding en proefde soms zelfs een 
feeststemming. Maar die sfeer werd misschien veroorzaakt door de 
zenuwen. 
Om verder te komen in mijn rouw, heb ik voor mijzelf dit drama 
kleiner gemaakt: ik heb mijn zoon verloren na een ongeval, de 
exacte manier waarop doet er niet toe. Dat hij is overleden door 
een oorlogsdaad, vergeet ik nooit. Maar ik wil die geschiedenis niet 
doorlopend onderdeel laten uitmaken van mijn leven. Dat is alleen 
maar ballast. Door de collectieve rituelen wordt dat besef wel weer 
aangewakkerd. Daarom hoeven voor mij al die herdenkingen-na-
een-jaar niet. Op een gegeven moment moet het collectieve weer 
klaar zijn. Ik wil niet dat de naam van mijn kind wordt genoemd 
op bijeenkomsten waarbij ik zelf niet aanwezig ben. Ik ben wel in 
de RAI geweest en die herdenking vond ik prachtig. Die was met 
zoveel liefde samengesteld en vormgegeven. Hier voelde ik het col-
lectieve verdriet in plaats van de collectieve angst. Daardoor kwam 
ik tijdens deze bijeenkomst ook toe aan mijn eigen verdriet.”

‘Collectieve angst  
in plaats van  
collectieve rouw’
DEZE MOEDER VERLOOR OOK HAAR KIND  
MET DE MH17-RAMP:
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Geef om mensen. Steun het werk van het Leger des Heils.
Vraag een gratis informatiepakket aan via nalaten@legerdesheils.nl
of bel 036 539 81 62 voor een vrijblijvend gesprek.

legerdesheils.nl/nalaten

Neem het Leger des Heils 
op in uw testament

giro 2329

HELP! HELP!

NOG VEEL TE VEEL DIEREN LEIDEN IN NEDERLAND
EEN BUITENGEWOON BEROERD BESTAAN.

UW NALATENSCHAP GEEFT
DIEREN IN NOOD EEN TOEKOMST!

Stichting DierenLot trekt zich het lot van 
verwaarloosde, mishandelde en afge-
dankte dieren aan en wil ze graag helpen. 
Dit doen wij in samenwerking met lokale 
en regionale dierenhulporganisaties, 
die wij steunen. Eén van de manie-
ren om ons te steunen, is (een deel 
van) uw erfenis na te laten aan 
Stichting DierenLot. 

Vraag uw notaris om Stichting DierenLot op 
te nemen in uw testament. 

Voor meer informatie kunt u, of uw notaris, 
contact opnemen met Stichting Dieren-

Lot via 030-241 57 61, info@dier.
nu of via de website: www.dier.nu

Stichting DierenLot
Postbus 359 3500 AJ Utrecht

Tel: 030-241 57 61 Email: info@dier.nu

www.dier.nuVolg ons op:

MIJN HULPBON
JA, ik help dieren in nood in Nederland

 Man  Vrouw (aankruisen)

Naam: 

Straat: 

Postcode: 

Plaats: 

Tel.: 

Email: 

Ik machtig Stichting DierenLot om, tot weder-
opzegging, maandelijks (aankruisen):

 € 10,-  € 5,-  € 3,-   Anders: € 
van mijn bankrekening af te schrijven:

Wij zetten uw oude banknummer om in uw IBAN-nummer.

Handtekening:

U kunt uw bedrag desgewenst binnen een maand 
terugvorderen via uw bank. Als u uw machtiging 
wilt stopzetten, is een telefoontje naar ons kantoor 
voldoende: 030-2415761, werkdagen 10.00-16.00 
uur. Stuur deze compleet ingevulde bon (zonder 
postzegel) naar DierenLot, Antwoordnummer 
51013, 3501 VB Utrecht.



HULP!
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‘ Toen ik met Gerard trouwde, dacht ik dat 
dat voor altijd zou zijn. Hij was mijn grote 
liefde, de vader van mijn kinderen.’

LEVEN
TEKST FRIEDA ZIELEMAN

GELOOF IN 
     EEN HOOP 

liefde...
 toBe 43
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Op haar 81ste kan Willy Olyslager-Bennink terugkijken op een 
veelbewogen leven. Haar eerste man overleed op zijn 34ste en 
liet Willy alleen achter met drie kleine kinderen. Daarna verloor 
Willy nog tweemaal een man aan kanker. Toch was dat voor 
haar geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. “Ik dacht 
steeds: ik zal m’n portie nu wel gehad hebben.” 

Op het dressoir in de woonkamer van haar 
appartement in een Winterswijks verzorgings-
tehuis staat een foto van een vriendelijke, 
jonge man. “Dat is mijn eerste man, Gerard”, 
vertelt Willy. Haar ogen beginnen te stralen. 
“Knap was hij, he? Gerard was mijn eerste, 
grote liefde. En die vergeet je nooit. Dus hij 
mag in de woonkamer staan. Van mijn andere 
twee mannen heb ik ook foto’s, hoor. Maar 
het voelt niet goed om ze met z’n drieën 
naast elkaar te zetten.” 

Nuchter
Drie mannen, alle drie overleden aan kan-
ker. Het klinkt als een ongelooflijk verhaal, 
maar het is Willy’s levensverhaal. Zelf is ze 
er vrij nuchter onder. “Het is nou eenmaal zo 
gelopen. Ik had het zelf van tevoren nooit zo 
kunnen bedenken.” Want als het aan Willy 
had gelegen, zat ze hier nu naast haar eerste 
liefde, Gerard. Toen ze hem ontmoette, waren 
ze nog jong. Ze kwamen allebei uit Lichten-
voorde en ontmoetten elkaar op de jaarlijkse 
kermis. Willy: “Zo ging dat in die tijd hier in 

de Achterhoek. De kermis was echt het hoog-
tepunt van het jaar. Ik was er met vriendinnen 
en zag Gerard dansen. Dat kon hij goed. 
Hij vroeg me ten dans en zo is het gekomen. 
We werden verliefd.” 

Beschermen 
Willy en Gerard trouwden en kregen drie 
zoons. Ze waren heel gelukkig samen. Maar 
toen sloeg het noodlot toe. Willy: “Ik kwam 
in het dorp een man tegen die tegen mij zei: 
‘Weet je wel dat je man steeds van zijn fiets 
valt?’ Dat wist ik niet. Ik vroeg Gerard ernaar 
en hij zei dat het waar was. Hij had niets 
gezegd omdat hij mij niet ongerust wilde 
maken. De huisarts stuurde hem door naar 
het ziekenhuis in Enschede en daar kwamen 
ze erachter dat hij een groot gezwel in zijn 
achterhoofd had. Ik denk dat Gerard meteen 
al wist dat hij niet meer beter zou worden. 
Pas achteraf hoorde ik dat hij de pastoor had 
laten komen om de laatste sacramenten toe te 
dienen. Hij wilde mij tegen het slechte nieuws 
beschermen, daarom sprak hij er niet over. Ze 

hebben nog geprobeerd om hem te opereren, 
maar dat mocht helaas niet baten. Gerard 
overleed op 34-jarige leeftijd. Het deed hem 
veel verdriet dat hij mij achter moest laten 
met onze drie zoontjes. Zijn laatste woorden 
waren: ‘Ik kom weer terug bij de kinderen.’” 
De zoontjes van Gerard en Willy waren op 
dat moment 2, 4 en 6 jaar oud. “Ik vertelde 
ze dat hun papa dood was. De oudste twee 
wilden graag mee naar de begrafenis. Uit-
eindelijk bleef de middelste toch liever bij de 
buurvrouw, samen met de jongste. Ik zie nog 
het beeld voor me van die twee kleine jonge-
tjes die ons vrolijk stonden uit te zwaaien. Ze 
begrepen er natuurlijk niets van.” De periode 
na Gerards dood was erg zwaar voor Willy. 
Natuurlijk kreeg ze hulp van vrienden en 
familie, maar ze moest toch in haar eentje 
voor de kinderen zorgen en het huishouden 
draaiende houden. Tijd om te rouwen was er 
eigenlijk niet. Toen Gerard nog leefde, werkte 
Willy niet. Maar nu moest ze een baantje bij 
een partycentrum nemen om wat extra geld 
te verdienen. “Er was een grote speeltuin bij, 
dus ik nam de kinderen gewoon mee. Daar 
hadden ze niet altijd zin in, vooral niet toen ze 
wat ouder werden. Maar er moest toch geld in 
het laatje komen en ik kon ze niet alleen thuis 
laten.” 

Liefde bloeide op
“In die tijd voelde ik me vaak alleen, vooral in 
het weekend. Na een tijdje nam de hulp vanuit 
de omgeving en het bezoek steeds verder af. Ik 
was veel alleen met de kinderen. Met Gerards 
familie had ik niet zo veel contact meer. Zijn 

GELOOF IN 
     EEN HOOP 

liefde...
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zus zei een keer: ‘Nu Gerard dood is, zal er 
van die kinderen wel niets terechtkomen.’ Dat 
voelde echt als een mes in m’n rug. Ongeveer 
een half jaar na Gerards dood vroeg een vrien-
din of ik zin had om mee te gaan naar een 
dansavond voor vrijgezellen in Lievelde. Dat 
had ik zeker. Even ontspannen, wat anders aan 
m’n hoofd. Op die avond ontmoette ik Nico. We 
spraken een paar keer iets af, deden leuke din-
gen samen. Het duurde wel een tijdje voor het 
echt wat werd. Nico kwam uit Wierden, dus ik 
kende zijn familie niet. Ik durfde er niet meteen 
voor te gaan. Maar ik vond het fijn om samen 
te zijn en langzamerhand bloeide de liefde tus-
sen Nico en mij steeds verder op.” 
“Helaas verliep de relatie met Nico niet altijd 
even soepel. Nico had ook twee kinderen, van 
ongeveer dezelfde leeftijd als mijn eigen kinde-
ren. Zijn oudste was niet blij met mijn komst. 
En ook mijn eigen kinderen moesten wennen 
aan de nieuwe situatie. Als we allemaal samen 
waren, ging dat niet altijd goed. Ook tussen 
Nico en mij onderling waren er weleens strub-
belingen. Het was allemaal heel anders dan in 
mijn huwelijk met Gerard. Zo verliefd als op 
Gerard ben ik later nooit meer geweest. Maar 
het was fijn om niet meer alleen te zijn.”  

Afscheid
Willy is nooit getrouwd met Nico, want ze wil-
de niet opnieuw trouwen. Maar ze is wel ruim 
twintig jaar met hem samen geweest. Toen 
werd ook Nico ziek, hij kreeg eveneens kanker. 
Bijna een jaar lang verzorgde Willy hem met 
veel liefde. “We hebben nooit samengewoond, 
maar dat laatste jaar ben ik wel bij hem inge-
trokken. Op het laatst namen zijn kinderen de 
verzorging over. Ze zeiden: ‘Als hij op sterven 
ligt, laten we het je wel weten’. Maar ze belden 
pas nadat hij was overleden. Ze betrokken me 
ook helemaal niet bij het regelen van de uit-
vaart. Gelukkig had ik daarvoor al wel afscheid 
kunnen nemen van Nico. We hebben alles 
tegen elkaar gezegd wat er te zeggen was.” 
En weer bleef Willy alleen achter. “Ondanks 

dat de relatie soms moeizaam was, ben ik wel 
gek geweest op Nico. Het was een goede man. 
Na zoveel jaar samen, miste ik hem heel erg. 
Ik moest er erg aan wennen om weer alleen 
te zijn. Gelukkig namen mijn vriendinnen me 
vaak mee om leuke dingen te doen. Ik was 
eigenlijk niet echt op zoek naar een nieuwe 
man. Maar toch ontmoette ik na een paar 
jaar weer iemand. Op een wel heel bijzondere 
plek!”

Herkenning
“Ik ging elke zaterdag naar het kerkhof om het 
graf van Gerard schoon te maken. Bij het graf 
tegenover dat van Gerard, zag ik vaak een man. 
In het begin zeiden we alleen goedendag, maar 
gaandeweg raakten we aan de praat. De man 
heette Jan en hij verzorgde het graf van zijn 
vrouw en zoon. We vonden veel herkenning 
bij elkaar, hadden allebei mensen verloren. 
Uiteindelijk vroeg Jan of ik een keer koffie met 
hem wilde drinken. Het was raar om bij hem 
thuis te komen, zijn vrouw Rikie was daar nog 
heel aanwezig. Ik zei meteen: ‘Ik ga niet op 
Rikies stoel zitten hoor!’ Dat voelde gewoon 
niet goed.”
“Ik vind het een mooi idee dat we elkaar juist 
op het kerkhof hebben ontmoet. Vooral voor 
Jan was dat een bijzondere plek. Hij was er 
graag, vond er rust en troost. En nu vond hij 
mij er, en vonden we er samen nieuw geluk. 
Dat is toch bijzonder? We maakten ook grapjes. 
Ik zou later naast Gerard in het dubbele graf 
komen en Jan naast Rikie. ‘Dan liggen we in elk 
geval mooi dicht bij elkaar, gezellig!’”  

In de watten 
“Jan was weer een heel andere man dan Gerard 
en Nico. Heel zorgzaam. Ging ik boodschappen 
doen, dan zette hij alvast mijn fiets buiten. Dat 
was wennen voor mij, want ik ben zelf juist 
mijn hele leven voor iedereen aan het zorgen. 
Vroeger thuis was ik de oudste van veertien 
kinderen. Als ik uit school kwam, moest ik 
helpen. Er moest altijd wel een klein zusje of 

broertje uit bed gehaald worden, of er had er 
eentje honger. Ook in mijn huwelijk met Gerard 
en in mijn relatie met Nico was ik altijd heel 
verzorgend. Het voelde fijn om nu eindelijk zelf 
eens in de watten te worden gelegd. Mijn kin-
deren waren ook gek op Jan, ze zeiden: ‘Je hebt 
nog nooit zo’n lieve man gehad.’ Jammer dat 
het maar zo kort mocht duren.” 
Willy en Jan waren nog maar 3,5 jaar samen, 
toen ook Jan overleed aan kanker. “Dat ging 
heel snel”, vertelt Willy. “Hij is ’s nachts in een 
verzorgingstehuis overleden, ik was er niet 
bij. Ik wist wel dat hij heel ziek was, maar had 
niet verwacht dat het zo snel zou gaan.” Willy 
kijkt met een goed gevoel terug op haar relatie 
met Jan. “Het was vooral fijn dat we goed met 
elkaar konden praten over wat we hadden 
meegemaakt. Jan had niet alleen zijn vrouw 
verloren, maar ook zijn zoon. Als hij het daar 
moeilijk mee had, zei hij niet zoveel, maar ging 
hij even de deur uit. Ik wist dan dat ik hem 
maar beter gewoon met rust kon laten. Later 
kon hij er dan wel weer goed met me over pra-
ten. We hadden veel steun aan elkaar.” 

Blijven geloven
Willy voelt zich gezegend met de drie mannen 
die ze in haar leven heeft gehad. Van elke man 
heeft ze weer andere dingen geleerd. Toch had 
ze vooraf nooit kunnen bedenken dat het zo 
zou lopen. “Toen ik met Gerard trouwde, dacht 
ik dat dat voor altijd zou zijn. Hij was mijn gro-
te liefde, de vader van mijn kinderen. Met hem 
wilde ik oud worden. Als dat dan anders blijkt 
te lopen, moet je even omschakelen. Ik ben 
niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten, 
ik wilde door. Ik ben ook geen type om lang 
alleen te zijn. Gelukkig heb ik me nooit laten 
tegenhouden door de angst om weer iemand 
kwijt te raken. Eigenlijk dacht ik elke keer dat 
ik mijn portie wel had gehad. Ik ben steeds 
positief gebleven en ben altijd blijven geloven 
in het leven en de liefde.” 
Inmiddels is Willy 81 en is ze alweer tien jaar 
alleen. Ze heeft te kampen met de nodige 
lichamelijke ongemakken, veroorzaakt door de 
ziekte multiple sclerose. Maar ze heeft het naar 
haar zin in het verzorgingstehuis, ze heeft er 
veel sociale contacten. Wel vindt ze het jammer 
dat ze afhankelijk is van anderen, bijvoorbeeld 
als ze een bezoekje aan de begraafplaats wil 
brengen. Of ze nog openstaat voor een nieuwe 
relatie? Willy denkt even na en schudt dan 
resoluut haar hoofd. “Daar begin ik maar niet 
meer aan. Trouwens, de mannen die hier 
wonen zijn allemaal hartstikke oud!” 

‘ Gelukkig heb ik me nooit laten 
tegenhouden door de angst om 
weer iemand kwijt te raken. ’
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‘ De jurk staat symbool 
voor het liefdevolle 
huwelijk van mijn ouders’
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TEKST FRIEDA ZIELEMAN  FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN

Margré erfde de trouwjurk van haar moeder

“Mijn ouders zijn getrouwd op 30 augustus 1950. Er is 
nog een filmpje van het moment dat ze uit het raadhuis 
komen. Mijn moeder was onderwijzeres en je ziet hoe 
de kinderen uit haar klas een erehaag vormen en met 
bloemen strooien. In die tijd was het best bijzonder dat 
er gefilmd werd. Een kennis van mijn ouders had de 
camera en de filmpjes meegenomen uit Amerika. Het 
filmpje is me erg dierbaar. Ik heb ook een trouwfoto van 
mijn ouders, maar het is extra bijzonder om mijn moeder 
de jurk op bewegend beeld te zien dragen. Dat geeft het 
kledingstuk voor mij nog meer waarde. 

Niet zuinig
De jurk was gemaakt door onze buurvrouw, die coupeuse 
was. Als kind was ik er helemaal weg van. Ik mocht er 
ook vaak mee spelen, mijn moeder was er niet overdre-
ven zuinig op. De sluier heeft dat helaas niet overleefd, 
maar de jurk gelukkig wel. Wanneer ik als klein meisje 
die sluier op mijn hoofd had of die prachtige jurk aan 
had, droomde ik van mijn eigen bruiloft in net zo’n  
lange, witte jurk. Helaas is dat anders gelopen. 

In stilte
Mijn moeder stierf in augustus 2009, mijn vader was 
enkele jaren daarvoor al overleden. Omdat ik geen 
broers en zussen had, bleef ik helemaal alleen achter. 
Mijn partner Karel en ik wilden daarom bij de notaris 
alles goed regelen. We kenden elkaar op dat moment al 
29 jaar, maar trouwen was er nog nooit van gekomen. 
De notaris vroeg: ‘Zijn jullie nog van plan om ooit te 
gaan trouwen?’ Ja, dat waren we wel. ‘Dan kunnen  
jullie dat misschien beter nu doen’, zei de notaris.  

Zo kwam het dat we drie maanden na het 
overlijden van mijn moeder in het huwelijks-
bootje stapten. In stilte, zonder iemand 
erbij. Zo kort na het overlijden van mijn 
moeder waren we niet in de stemming om 
groots uit te pakken. Die mooie jurk waar 
ik altijd van had gedroomd, is er dus niet 
gekomen. De jurk van mijn moeder aan-
trekken was helaas ook geen optie, want 
die pas ik niet. 

Liefdevol huwelijk
Ik ben heel zuinig op mijn moeders trouw-
jurk. Hij hangt in een dichte kledinghoes 
in mijn kast. Het bijbehorende tasje heb ik 
ook nog. Vorig jaar augustus zouden mijn 
ouders 65 jaar getrouwd zijn geweest. Ik 
heb de jurk toen op een paspop gedaan en 
een foto ervan op Facebook gezet. Ik kreeg 
daar heel veel hartverwarmende reacties 
op. Daardoor realiseerde ik me des te meer 
hoe mooi en bijzonder mijn erfstuk is.  
Het is voor mij ook veel meer dan een 
jurk. Het kledingstuk staat symbool voor 
het goede, liefdevolle huwelijk van mijn 
ouders. Ik ben blij dat ik in zo’n warm 
gezin ben opgegroeid. Toen ik met Karel 
trouwde, heb ik dan ook mijn eigen naam 
gehouden. Als eerbetoon aan mijn ouders.” 

Wil je ook een bijzondere erfenis met ons delen, mail dan naar redactie@tobemagazine.nl

DE ERFENIS
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Als klein meisje trok Margré Vervloed (nu 58) regelmatig de trouwjurk van  
haar moeder aan. Ze droomde dan over haar eigen bruiloft in net zo’n mooie 
jurk. Maar trouwen kwam er pas van vlak na het overlijden van haar moeder.  
Zonder feeststemming en zonder lange, witte jurk. En de jurk van haar moeder?  
Die is na haar moeders dood nog dierbaarder geworden voor Margré. 
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“In 2011 moest ik een zware operatie ondergaan. 
Ik vroeg me af wat er met mijn kat zou gebeuren als 
mij iets zou overkomen. 

Koukla is een zwerf kat en niet dol op mensen. Zij kan niet zomaar 
ergens worden neergezet, maar heeft iemand nodig die qua 
karakter bij haar past. Ik ben toen in gesprek gegaan met een 
relatie beheerder Wim Koe dijk van de Dierenbescherming, die me 
duidelijk uitlegde wat de mogelijkheden waren. Dat had ik nodig, 
want door die operatie moest er in korte tijd veel worden geregeld. 
Ik heb ervoor gekozen om de Dierenbescherming tot mijn enige 
erfgenaam te benoemen en liet bovendien vastleggen dat mijn geld 
moet worden besteed aan zwerfkatten projecten. 

Nadat ik de Dierenbescherming had opgenomen in mijn testament, 
besloot mijn vriend Ron hetzelfde te doen. Toen hij begin 2013 
onverwachts overleed, heeft Wim me ontzettend gesteund. Ik vind 
het een fijne gedachte dat er straks voor Koukla wordt gezorgd als 
ik er niet meer ben. Dat ik mijn bezittingen nalaat aan de dieren, 
ervaar ik dan ook als volstrekt logisch. Ik heb geen kinderen, de 
Dierenbescherming is een beetje mijn familie geworden.”

Nalaten aan de Dierenbescherming

Else Strik
‘Ik vInd het een fIjne gedachte dat 
er straks voor koukla wordt 
gezorgd als Ik er nIet meer ben’

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland 
die zich 24 uur per dag, samen met duizenden vrijwilligers, inzet 
voor dieren in nood. Uw hulp is daarbij hard nodig, nu en in 
de toekomst. 

Zorg voor uw huisdier bij overlijden
Wist u dat de Dierenbescherming de zorg voor uw huisdier op 
zich kan nemen als u komt te overlijden? Wij zorgen ervoor dat uw 
huisdier wordt opgevangen in een asiel, of wanneer gewenst, in 
een gastgezin. Van daaruit gaan we op zoek naar een nieuw thuis. 

Executeurschap
Wanneer u heeft besloten de Dierenbescherming op te  
nemen in uw testament kunt u ons ook tot executeur benoe-
men. De Dierenbescherming heeft een overeenkomst met 
Executeursdiensten.nl om een deskundige afwikkeling te 
kunnen waarborgen. 

Wilt u meer informatie over nalaten aan de Dierenbescherming 
vraag dan onze brochure aan of neem contact op met onze 
relatiebeheerders Wim Koedijk, Jeroen van Dijke of Jana van 
Muijden: telefoonnummer 088 - 81 13 066. Of mail: 
nalaten@dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. Om dieren te kunnen helpen, zijn we afhankelijk van giften van mensen zoals u.
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Studio Milu maakt Troost/Herinneringskussens en 
-knu� els voor kinderen, custom made met hun eigen 
foto’s. De Loving Doll biedt kinderen troost en veiligheid 
bij verschillende vormen van missen en verlies, zoals 
het wegvallen van één van de ouders of andere dierbare 
personen in het leven van een kind. 

DE KNUFFELS EN KUSSENS ZIJN VERKRIJGBAAR VANAF €59,95 
VIA WWW.STUDIOMILU.NL

Tips & inspiratie van 
onze adverteerders

toBe 
inspired

SeeYou gedenksieraden
The Royals Line, combinatie van sterling zilver met 14-karaat goud. 
In vele kleuren as/hars leverbaar.

VOOR ONZE COMPLETE COLLECTIE: WWW.SEEYOUGEDENKSIERADEN.NL

8er de wolken
8er de wolken helpt mensen met de voor- en nazorg rondom overlijden. U kunt denken 
aan het samen zoeken naar een passende uitvaartondernemer, locatie maar ook het 
verzorgen van de lopende administratie en dergelijke. Dit alles kan bijdragen aan 
rust, wat belangrijk is voor een beginnend verwerkingsproces. Ook kan er samen 
een eventuele wilsverklaring gemaakt worden om helderheid te verscha� en.   

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.8ERDEWOLKEN.NL

Troost, iedere keer als je ernaar kijkt geeft het een goed gevoel. 
Een gedenksieraad van Silent Memories is een mooie manier 
om te helpen uw verlies een plek te geven. Hoge kwaliteit 
voor een redelijke prijs: de hangers, ringen en colliers worden 
handgemaakt om tijdloos mee te gaan. Stijlvol eenvoudig tot 
subtiel exclusief, er zit altijd iets tussen dat bij u past. 

WWW.SILENTMEMORIES.NL

“ for the king, 
queen, prince 
and princess 
in our lives”.

Loving 
Doll-
Loving 
Pillow

Waardevolle 
momenten voor 
altijd bij je
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Corines dochter verloor de strijd tegen anorexia

‘ Laat maar los, 
  lieverd’

IEDER JAAR WORDT 
DE DIAGNOSE ZO’N 
5500 KEER GESTELD: 
ANOREXIA NERVOSA. 
OOK CORINES DOCHTER 
SIMONE KREEG DE 
DIAGNOSE. ZE WAS TOEN 
DERTIEN. TWAALF JAAR 
LANG VOCHT ZE DAPPER 
TEGEN DE ZIEKTE, TOT 
ZE DE STRIJD VORIG 
JAAR MOEST OPGEVEN. 
CORINE OVER LIEFDE 
EN LOSLATEN: “MIJN 
ONVOORWAARDELIJKE 
LIEFDE MAAKTE ME VEEL 
STERKER DAN IK DACHT.”
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‘ Laat maar los, 
  lieverd’

VERDRIETVERWERKING

 toBe 51

TEKST DORIEN DIJKHUIS FOTOGRAAF ANNE HAMERS 
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“Achteraf is het lastig te zeggen wanneer  
het precies begon. Ik weet nog dat een  
vriendin al eens voorzichtig had laten vallen 
dat er op school gefluisterd werd dat Simone 
anorexia had. Dat had ik weggewuifd. Ze zat 
in de brugklas, had voedingsleer op school. 
Ze was bewust met gezond eten bezig, maar 
anorexia? Nee, dat geloofde ik niet. Maar toen 
ze tien dagen met haar vader op vakantie was 
geweest, zag ik het ineens. Ze was veel afge-
vallen, had een spits snoetje. De hele nacht 
heb ik op internet zitten zoeken naar informatie. 
Ik kwam de vreselijkste verhalen tegen. Maar 
ik kon er niet langer omheen: Simone had 
anorexia.”

Hypersensitief
“Simone is altijd erg gevoelig geweest. Hyper-
sensitief. Ze was gevoelig voor sfeer en voor 
de energie van andere mensen. Ik weet nog 
goed dat we een keer bij iemand op bezoek 
waren geweest, Simone was pas drie, en dat 
ze zei: ‘Die mevrouw, hè mama, die lachte 
wel, maar ze lachte niet echt.’ Ook míjn 
gemoed kon ze feilloos lezen, ook al stond ik 
met mijn rug naar haar toe als ze de keuken 
binnenkwam. Dan kon ze plotseling vragen: 
‘Wat is er met je, mam?’ Ze had het bij wijze 
van spreken eerder door als ik niet lekker in 
mijn vel zat dan ikzelf.”

Hechte band
“Toen ze dertien was en net naar de middelbare 
school ging, gingen haar vader Walter en ik 
uit elkaar. Daar had Simone het heel moeilijk 
mee. Eens in de twee weken ging ze met haar 
broertje Arthur en zusje Manon een weekend 
naar hun vader. Daar begon ze mijn rol over te 
nemen. Ze kookte ’s avonds en zorgde ervoor 
dat Manons tas klaarstond wanneer die op 
zaterdagochtend naar de manege moest. Dat 
was geen gezonde situatie, maar later zei ze 
dat dat haar houvast had gegeven. Die hechte 
band met haar broertje en zusje was het enige 
stabiele wat nog over was van ons gezin.”

Vruchtbare bodem
“Ik kreeg al vrij snel een nieuwe vriend. Daar 
was Simone heel boos over. Ze besloot niet 
meer tegen me te praten en hield dat een half 
jaar vol. Ik kreeg geen contact meer met haar. 
Dat vond ik heel moeilijk. Ik begreep haar 
woede wel, maar ik had liever gehad dat ze 
die zou uiten door te huilen, te schreeuwen 
of iets kapot te gooien. Achteraf denk ik dat 
ze zich geen raad wist met haar gevoelens, 
dat ze zich daarom in zichzelf terugtrok. Ze 
voelde zich alleen gelaten. Haar ouders, waar 
ze onbewust toch haar beschermers in had 
gezien, waren uit elkaar gegaan. Ze begreep 
niets van alles wat haar overkwam. Ik denk 
dat dat een vruchtbare voedingsbodem voor 
anorexia was.”

Zoektocht
“Die nacht dat ik wakker had gelegen omdat 
ik me realiseerde dat ze anorexia had, ging 
het alweer een tijdje goed tussen haar en mij. 
Ik confronteerde haar met haar ziekte. Ik had 
gedacht dat ze zou ontkennen, maar in plaats 
daarvan barstte ze in huilen uit. ‘Ja, mama,’ 
zei ze. ‘het gaat helemaal niet goed met me. 
Wat moet ik doen? Ik ben zo bang...’ Vanaf 
dat moment begon het grote zoeken. Waar 
konden we aankloppen? Waar vonden we 
hulp? Er was weinig bekend over anorexia. 
Ik weet nog dat we bij de kinderarts terecht-
kwamen en dat die tegen Simone zei: ‘Kleed je 
maar uit, dan gaan we eens kijken hoeveel je 
weegt.’ Daar stond ze, mijn meisje van dertien 
in haar ondergoed op een weegschaal, in al 
haar kwetsbaarheid. Dat voelde zo verkeerd.”

Strafcultuur
“Pas later kon ik duiden waarom dat zo fout 
voelde. Bij anorexia denken mensen, óók 
artsen, nog steeds aan jonge meisjes die bang 
zijn om aan te komen omdat ze willen vol-
doen aan een modebeeld. De behandeling 
draait voornamelijk om gewichtstoename en 
eten. Maar anorexia gaat veel verder  

‘Hoe moet ik zonder jou?’ 
‘Jij kunt dat mama’, zei ze. 

‘Jij bent zo sterk’
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dan niet eten alleen. Dat dwangmatige eetge-
drag is een symptoom van een onderliggend 
probleem: een angststoornis. Niet eten was 
voor Simone een manier om ergens controle 
over te hebben. Ze zag zelf echt wel hoe dun 
ze was, maar ze wilde niet aankomen, omdat 
ze bang was die controle kwijt te raken. Het 
gaf haar houvast. Desondanks heeft nooit 
iemand in het ziekenhuis doorgevraagd.  
Ook later, toen ze opgenomen werd, bleef het 
steeds om eten draaien. Als ze niet at, kreeg 
ze zelfs straf. Dan mocht ze bijvoorbeeld het 
jongetje in het bed tegenover haar niet meer 
voorlezen of ze mocht niet met mij bellen. Als 
je al een lastige relatie met eten hébt, wordt 
het er met zo’n strafcultuur niet beter op.”

Hartverscheurend
“Ik heb altijd gedacht dat ze er bovenop zou 
komen. Dat dacht Simone zelf ook. Ze zag 
de meest verschrikkelijke foto’s op internet 
en zei dan altijd dat zij het niet zover zou 
laten komen. Ze ging er vanuit dat ze er op 
haar achttiende overheen zou zijn, dat het 
een puberteitsprobleem was. Maar het ging 
slechter en slechter met haar. We hadden altijd 
gezegd: ‘We moeten voorkomen dat ze in een 
kliniek terechtkomt’, maar er leek op den duur 
geen andere weg mogelijk. Nu heb ik daar erg 
spijt van. Ze heeft er alles geleerd wat met 
anorexia te maken heeft, alle trucjes en alle 
foefjes om maar niet te hoeven eten. En ze 
leerde er calorieën tellen. Die meisjes maakten 
elkaar daar alleen maar zieker. Ze vond het 
er verschrikkelijk. Elke keer als ik bij haar op 
bezoek was, smeekte ze me haar daar weg te 
halen. Dat was hartverscheurend.”

Burn-out
“Toen ze uit de kliniek ontslagen werd omdat 
ze genoeg was aangekomen, besloten we dat 
ze nooit meer terug hoefde. We vonden een 
andere huisarts die net als wij geloofde dat 
Simone beter geholpen kon worden vanuit 
de veilige thuissituatie. Walter stond erachter, 
maar gaf aan niet veel in de dagelijkse zorg 
te kunnen betekenen. Simone woonde bij mij 
en als vader vond hij het ook best moeilijk de 
ziekte te begrijpen. Ik stond er dus alleen voor 
en besloot zorgverlof op te nemen. Dat bleek 
zwaar. Vóór die tijd was mijn werk op een 
school een plek die alleen van mij was. Daar 
was ik even niet alleen de bezorgde moeder, 
maar ook docente. Dat gaf lucht. Maar toen  
ik alleen nog voor Simone zorgde, viel die  
uitlaatklep weg. Het ging niet goed met me. 
Ik kreeg een burn-out. Ik weet niet hoe ik het 
toch volhield. Misschien omdat ik besefte dat 
ik haar verantwoordelijkheid niet kon dragen. 
Als gezond mens kon ik haar ziekte misschien 

niet begrijpen, maar ik kon wél begrip hebben 
voor haar. Ik was er voor haar, bleef met haar 
in gesprek en gaf haar vertrouwen.”

Mooie kleine dingen
“Voor Simone was die periode dat ze thuis 
aansterkte een van de gelukkigste in de tijd 
dat ze ziek was. Mijn moeder, met wie ze een 
sterke band had, kwam bijna dagelijks langs. 
Ze deed boodschappen met Simone en reed 
elke middag rond in de omgeving zodat haar 
wereld nog iets groter bleef dan thuis alleen. 
Ook Walter ging vaak een stuk met haar  
rijden.  
We gingen geregeld met vakantie. Naar een 
blokhut bij Winterswijk en naar Florida.  
Het waren tijden waarin ze weer begon te 
genieten van het leven. Door de ziekte zat 
haar hoofd altijd vol met negatieve en irreële 
gedachten. Die waren met de strafcultuur in 
het ziekenhuis en de kliniek alleen maar erger 
geworden. Als we in het bos met de honden  
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‘Ik heb altijd gedacht dat 
ze er bovenop zou komen, 
dat dacht Simone zelf ook’

gingen wandelen, spraken we af dat we stil 
waren. Daar gebruikten we alleen onze zintui-
gen. Dat zorgde voor rust in haar hoofd. Ze 
genoot van kleine dingen: de eerste vlinder in 
maart, een regen van herfstblaadjes die haar 
op de stoep plotseling overviel. Eten was nog 
steeds moeilijk, maar ze zette stappen. In die 
periode geloofde ik echt met heel mijn wezen 
dat ze de ziekte zou overwinnen.”

Don’t give up
“Maar de laatste twee jaar kreeg ze toch steeds 
meer pijn. Al haar ingewanden deden zeer en 
soms verkrampte haar hele lichaam. Ze viel ook 
vaak flauw. Als ik thuiskwam uit mijn werk en 
ik riep ‘hallo’ in de gang, dan hoorde ik vaak 
niks. Dan vond ik haar ergens bewusteloos. 
Toch gaf ze nog steeds niet op. We hielden vast 
aan mooie, bemoedigende teksten en liedjes. 
‘Don’t give up on me’, appte ze dan. En ik 
terug: ‘I won’t give up on you!’ Niet alleen ik, 
ook Simone bleef positief. ‘Ooit word ik een 
dochter die alles zelf kan, daar ga ik voor’, 
schreef ze me eens.”

Ik wil niet meer
“Ik weet nog dat we twee jaar geleden met 
z’n allen met kerst zaten te eten. Simone lag 
boven televisie te kijken. Kerst vond ze vrese-
lijk, dat draaide allemaal om eten. Die avond 
sprak ik het voor het eerst uit: ‘Ik weet niet of 
Simone het wel gaat redden.’ Ik schrok er zelf 
van. Diep vanbinnen wist ik denk ik wel dat ze 
de strijd aan het verliezen was, maar uit zelf-
behoud had ik die gedachte altijd weggeduwd. 
Niet veel later zei ze het zelf: ‘Ik wil niet meer 
leven, mama, ik heb zoveel pijn.’ Ik schrok me 
natuurlijk wild. Via de huisarts, waar we voor 
een euthanasiegesprek waren, kwam ze toch 
nog in het ziekenhuis terecht. Toen ze eruit 
kwam was ze een heel ander meisje. Dat gaf 
haar hoop, maar in de zomer gaf ze de moed 
toch op. Haar lichaam was zo ziek geworden, 
ze geloofde ook niet dat ze al die stoornissen 
ooit te boven kon komen. ‘Maar hoe moet dat 
dan?’, stamelde ik. ‘Hoe moet ik zonder jou?’ 
‘Jij kunt dat mama’, zei ze. ‘Jij bent zo sterk.’”

Onbehapbaar
“Ik wist dat ze het meende. We zouden haar 
moeten loslaten. Ze had zo hard gevochten, 
maar ze moest de strijd opgeven. Het kon ook 
niet anders. Ze was zo zwak geworden, slikte 
zoveel medicijnen. Er was geen weg meer terug.
Soms werd ik ineens overvallen door paniek: 
mijn meisje dat ik 25 jaar geleden op de wereld 
had gezet, zou ik nu helpen sterven. Haar hart 
zou stoppen met kloppen en het mijne zou 

doorgaan. Dat was op sommige momenten een 
onbehapbare gedachte. Maar zij wilde het. Ze 
begon haar eigen uitvaart te plannen. Ze wilde 
met roodgelakte nagels en nieuwe kleren in een 
witte kist worden opgebaard. Tijdens de crema-
tie wilde ze alleen maar rode en roze rozen. Ik 
weet nog dat Manon een keertje belde vanuit 
Amsterdam en dat ze vroeg wat haar zus en ik 
aan het doen waren. ‘Je zult het niet geloven, 
Manon,’ zei ik, ‘maar we zijn begrafenismuziek 
aan het luisteren.’”

Laat maar los, lieverd
“In september ging ze echt richting einde. Haar 
lichaam begaf het steeds vaker. Ze kreeg hart-
kloppingen, extreme krampen, viel weg, voelde 
haar lichaam soms niet meer. Het was vreselijk 
om haar zo te zien lijden. Ze had afgezien van 
euthanasie. Ze zei dat ze niet voor de laatste 
keer in mijn trouwe hondenogen kon kijken. 
Als ze het had gewild, was ik erin meegegaan.  

Maar ik weet niet zeker of ik het had aan-
gekund. Uiteindelijk, toen ze in de laatste 
levensfase was gekomen, stemde ze in met een 
kalmerend middel. Dan kon ze overdag wat 
slapen en had ze ’s avonds een beetje energie 
om wat te kletsen of een film te kijken. Dat 
waren nog steeds geweldige momenten. Dan 
zaten we samen op de bank, zij onder een 
warmtelamp en onder een dikke laag dekens, 
allemaal kaarsjes aan. Soms was ze sterk 
genoeg om zelf naar de wc te lopen, soms 
moest ik haar tillen. Ze had ontzettend veel 
pijn. Ze hoopte elke dag dat het de laatste was, 
maar het duurde veel langer dan ze zelf had 
gedacht. Ik denk dat ze het zelf ook moeilijk 
vond om los te laten en dat ze daarom haar 
dood nog heeft uitgesteld. Toen ze uiteindelijk 
overleed, zaten Manon, Arthur, Walter en ik 
met zijn vieren rond haar bed. Ik hield haar 
hand vast. ‘Laat maar los, lieverd’, zei ik.  
‘Ik houd je eeuwig vast in mijn hart.’”
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Warm bad
“Ik ben vrij snel na de uitvaart weer 
gaan werken. Niet fulltime, maar ik 
had het nodig afstand te nemen, mijn 
leven weer een beetje op te pakken. 
School was een warm bad. Ik kreeg 
ontzettend veel steun van mijn colle-
ga’s en mijn directeur. Dat is altijd zo 
geweest en dat heeft me ontzettend 
veel kracht gegeven. Mijn baas zei het 
ooit heel mooi: ‘Laat school een boei 
zijn waar je je af en toe aan kunt vast-
houden.’ Zo was het. Mijn werk heeft 
me bij de les gehouden, anders was 
ik kopje-onder gegaan in het verdriet, 
de zorgen en de ziekte.”

Dubbel gevoel
“Simones dood heeft een leegte in 
me achtergelaten die ik nergens mee 
kan vullen. Tegelijkertijd vervult de 
gedachte aan haar me met trots. Ze 
was zo dapper en sterk. Ik vind het 
ongelofelijk knap hoe ze alles rond 
haar afscheid zelf heeft geregeld.  
Van haar kamer had ze een gedenkplek 
gemaakt voor ons, al heeft ze het zelf 
nooit zo genoemd. Ze had er de foto’s 
opgehangen van de fotoshoot die we 
in de laatste fase nog met z’n allen 
hebben gedaan. Haar urn staat er.  
Ik kom er elke dag wel even, om  
dichter bij haar te zijn.
Het blijft allemaal zo dubbel. Ik zou 
het liefst willen dat ze er nog was, 
maar niet met al die pijn die ze voelde. 
Ik zou willen dat die onvoorspelbare 
huilbuien overgingen die me soms 
overvallen, dat de heftigheid eraf 
gaat. Maar tegelijkertijd wil ik dat het 
heftig blijft, omdat de emoties me met 
Simone verbinden. Ik ben ontzettend 
verdrietig, maar ook gelukkig dat ik 
haar in haar strijd kon bijstaan. Dat 
ik door de onvoorwaardelijke liefde 
die ik voelde, sterker was dan ik zelf 
dacht. Dat troost op de een of andere 
manier: dat mijn liefde voor haar veel 
verder gaat dan de dood.”
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Financieel misbruik 
van ouderenvan ouderen

Elk jaar zijn er naar schatting 
dertigduizend ouderen 
slachtoffer van financieel 
misbruik. De dader is vaak 
iemand die ze vertrouwen: 
hun eigen kind of kleinkind, 
of die lieve buurvrouw die 
graag een handje helpt. 
Een levenstestament kan 
ernstige financiële schade 
voorkomen. 

Het begint vaak klein: boodschappen doen en dan de 
eigen boodschappen mee betalen. Of een online aan-
koop betalen met de creditcard van opa of ma. Daarna 
loopt het steeds verder uit de hand. Alle dure sieraden 
verdwijnen, de bankrekening wordt geplunderd of 
iemand wordt geconfronteerd met deurwaarders en 
een dreigend faillissement. Het ergste is dat het vaak 
gebeurt door iemand die het slachtoffer vertrouwt: 
een eigen kind of kleinkind, een zorgzaam familielid, 
lieve buren of ‘nieuwe vrienden’ die graag een handje 
helpen. Naar schatting zijn elk jaar ongeveer dertigdui-
zend ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of 
financiële uitbuiting. En dat kan soms ernstige vormen 
aannemen.

Die lieve werkster
Het televisieprogramma Zembla bracht enkele jaren 
geleden een reportage over een oudere, vermogende 
vrouw uit Utrecht. Toen ze begon te dementeren, 
ontpopte haar werkster zich tot een liefhebbende ver-
zorgster die dagelijks over de vloer kwam. Vrienden en 
buren zagen het gebeuren, maar konden niets doen. 
De werkster had de negentigjarige vrouw helemaal in 
haar macht en isoleerde haar van haar omgeving. Uit-
eindelijk trouwde de werkster zelfs met de vrouw en 
werd het testament gewijzigd, waardoor de werkster 
de enige erfgenaam werd. De buren kwamen in actie 
en schakelden de politie in. Die constateerde dat de 
oude vrouw niet eens wist dat ze getrouwd was. Uit-
eindelijk werd de werkster veroordeeld tot zes maan-
den gevangenisstraf. 

Gemakkelijk slachtoffer
Dit unieke geval heeft de media gehaald. Maar het 
komt veel vaker voor, zonder dat er wordt ingegrepen. 
Met name alleenstaande vrouwen boven de tachtig 
blijken vaak het slachtoffer van financieel misbruik. 
Hun partner regelde altijd de financiële zaken en nadat 

Financieel misbruik 
Een groeiend probleem

VORMEN VAN 
FINANCIËLE 
UITBUITING:
•  Diefstal van geld, 

sieraden en goederen
•   Verkoop van eigendommen
• Misbruik van machtigingen
•  Kopen op naam van het 

slachto� er
•  Gedwongen wijziging van 

het testament of de wils-
beschikking

• Misbruik van rekeningen
• Financieel kort houden

SIGNALEN DIE 
KUNNEN WIJZEN 
OP FINANCIËLE 
UITBUITING:
•  Betaalachterstanden van 

bijvoorbeeld huur, energie 
en andere rekeningen

• Geldgebrek
•  Onverklaarbare 

geldopnames of kosten
•  Weigeren informatie te 

geven over � nanciële 
omstandigheden

•  Verdwenen geld of 
goederen

• Afgesloten gas en elektra
•  Waardevolle spullen die 

verdwijnen
•  Brieven van 

incassobureaus
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hij is overleden, blijven ze hulpeloos achter. Als er dan 
een lieve nicht of neef is die de bankzaken wel wil 
regelen, zijn ze een gemakkelijk slachtoffer. De credit-
card wordt gebruikt om online aankopen te doen en de 
spaarrekening wordt vakkundig geplunderd. Soms ook 
worden mensen financieel kort gehouden door hun 
‘helper in nood’. Ze krijgen een minimale toelage om 
van te leven en kunnen nauwelijks rondkomen, terwijl 
hun ‘helper’ lekker de bloemetjes buitenzet. 

Zwijgen
De schaamte om erover te praten is vaak groot. Van de 
naar schatting dertigduizend gevallen van financieel 
misbruik per jaar, komen er misschien duizend aan het 
licht. Je beschuldigt een familielid nu eenmaal niet zo 
snel van diefstal of verduistering. Vaak zien slachtof-
fers zichzelf ook als schuldige, omdat ze ‘het hebben 
laten gebeuren’. Ouderen zijn bovendien bang om ver-
der te vereenzamen. Ze zijn afhankelijk van hulp van 
buitenaf, gehecht aan de wandelingetjes met die lieve 
neef en willen niemand ‘tot last’ zijn. Soms worden ze 
zelfs bedreigd: “Als je erover praat, zie je je kleinkinde-
ren nooit meer!”

Topje van de ijsberg
De overheid maakt zich, terecht, zorgen over financieel 
misbruik van ouderen. Want het aantal bekende geval-
len lijkt slechts het topje van de ijsberg. Bovendien zal 
het probleem in de komende jaren alleen maar groter 
worden, vanwege de toenemende vergrijzing. Daarom 
voert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport sinds enkele jaren campagne om ouderen - maar 
ook familie, vrienden en hulpverleners - alert te maken 
op het probleem. Verpleegkundigen, artsen en andere 
zorgverleners krijgen trainingen om signalen te her-
kennen. Zelfs banken worden gestimuleerd om te kij-
ken naar ouderen bij wie op onverklaarbare wijze geld 
van de rekening verdwijnt of schulden ontstaan. Ook 
de notarissen zijn extra alert. Zij moeten bepalen of 
iemand nog voldoende in staat is om een testament af 
te sluiten en aan de bel trekken als ze vermoeden dat 
iemand onder dwang een testament wijzigt. 

Iemand aanwijzen
Maar ook ouderen zelf moeten weerbaarder worden. 
Het is niet verkeerd om iemand die je vertrouwt te 
vragen je te helpen bij het regelen van je financiën. 
Maar het is verstandiger om daar – op het moment dat 
je er zelf nog toe in staat bent – iemand speciaal voor 
aan te wijzen en dat vast te leggen in een levenstes-
tament. Het levenstestament is een soort draaiboek 
met instructies. Wat moet er gebeuren wanneer je zelf 
niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Je 
kunt het vergelijken met een gewoon testament. Alleen 

hij is overleden, blijven ze hulpeloos achter. Als er dan 
een lieve nicht of neef is die de bankzaken wel wil 
regelen, zijn ze een gemakkelijk slachtoffer. De credit-
card wordt gebruikt om online aankopen te doen en de 
spaarrekening wordt vakkundig geplunderd. Soms ook 
worden mensen financieel kort gehouden door hun 
‘helper in nood’. Ze krijgen een minimale toelage om 
van te leven en kunnen nauwelijks rondkomen, terwijl 

De schaamte om erover te praten is vaak groot. Van de 
naar schatting dertigduizend gevallen van financieel 
misbruik per jaar, komen er misschien duizend aan het 
licht. Je beschuldigt een familielid nu eenmaal niet zo 
snel van diefstal of verduistering. Vaak zien slachtof-
fers zichzelf ook als schuldige, omdat ze ‘het hebben 
laten gebeuren’. Ouderen zijn bovendien bang om ver-
der te vereenzamen. Ze zijn afhankelijk van hulp van 
buitenaf, gehecht aan de wandelingetjes met die lieve 
neef en willen niemand ‘tot last’ zijn. Soms worden ze 
zelfs bedreigd: “Als je erover praat, zie je je kleinkinde-

De overheid maakt zich, terecht, zorgen over financieel 
misbruik van ouderen. Want het aantal bekende geval-
len lijkt slechts het topje van de ijsberg. Bovendien zal 
het probleem in de komende jaren alleen maar groter 
worden, vanwege de toenemende vergrijzing. Daarom 
voert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport sinds enkele jaren campagne om ouderen - maar 
ook familie, vrienden en hulpverleners - alert te maken 
op het probleem. Verpleegkundigen, artsen en andere 
zorgverleners krijgen trainingen om signalen te her-
kennen. Zelfs banken worden gestimuleerd om te kij-
ken naar ouderen bij wie op onverklaarbare wijze geld 
van de rekening verdwijnt of schulden ontstaan. Ook 
de notarissen zijn extra alert. Zij moeten bepalen of 
iemand nog voldoende in staat is om een testament af 
te sluiten en aan de bel trekken als ze vermoeden dat 

Maar ook ouderen zelf moeten weerbaarder worden. 
Het is niet verkeerd om iemand die je vertrouwt te 
vragen je te helpen bij het regelen van je financiën. 
Maar het is verstandiger om daar – op het moment dat 
je er zelf nog toe in staat bent – iemand speciaal voor 
aan te wijzen en dat vast te leggen in een levenstes-
tament. Het levenstestament is een soort draaiboek 
met instructies. Wat moet er gebeuren wanneer je zelf 
niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Je 
kunt het vergelijken met een gewoon testament. Alleen 

treedt dat pas in werking nadat je bent overleden, 
terwijl een levenstestament al bij leven kan worden 
ingezet. 

Dat is niet alleen interessant voor dementerende oude-
ren, ook een ‘jongere oudere’ kan door ziekte opeens 
niet meer in staat zijn om naar de pinautomaat te 
lopen. In dat geval kan een levenstestament ervoor 
zorgen dat de financiële zaken (tijdelijk) worden over-
genomen door iemand die daarvoor is aangewezen. 
Die persoon weet ook wat er van hem of haar wordt 
verwacht, dus dat is een hele zorg minder. Ook wan-
neer je als oudere geen zin meer hebt om het zelf te 
regelen, is zo’n levenstestament een oplossing. Bankza-
ken worden steeds ingewikkelder, de bank om de hoek 
verdwijnt en niet iedere oudere heeft de flexibiliteit 
om zich nog te verdiepen in IBAN of online betalingen. 
Daarom is het verstandig om al op jongere leeftijd 
een levenstestament op te maken en dat regelmatig te 
herzien. 

Alle wensen op papier
In het levenstestament kunnen allerlei zaken worden 
opgenomen. Niet alleen financiële zaken, maar ook 
medische kwesties zoals reanimatie of euthanasie en 
zelfs de zorg voor de hond. Maar het belangrijkste 
onderdeel van het levenstestament is het aanwijzen 
van een vertrouwenspersoon die volledig op de hoogte 
is van alle wensen. Zet daarom eerst alle wensen op 
papier en bespreek die met de vertrouwenspersoon, 
zodat volstrekt duidelijk is wat er van elkaar wordt ver-
wacht. Kies eventueel voor twee vertrouwenspersonen 
die elkaar kunnen controleren op eventueel 
misbruik, of voor een toezichthouder die regelmatig 
de handelingen van de vertrouwenspersoon contro-
leert. Deze afspraken kunnen vervolgens worden 
vastgelegd in het levenstestament. 

Notaris
De notaris is de aangewezen persoon om het levens-
testament op te stellen, al is dat niet verplicht. De 
notaris heeft natuurlijk wel heel veel kennis in huis om 
te adviseren over de inhoud van het levenstestament 
en volgt een protocol dat misbruik moet voorkomen. 
Bovendien heeft een notariële akte vaak een sterkere 
bewijskracht dan een zelf opgesteld document. Voor 
sommige financiële handelingen is zelfs een notariële 
volmacht vereist. Ook banken stellen zo’n volmacht 
op prijs. De notaris bewaart het levenstestament in 
zijn kluis en de opsteller krijgt een officiële kopie. 
Het levenstestament kan ook worden geregistreerd 
in het Centraal Levenstestamentenregister. De kosten 
voor een levenstestament bedragen tussen 300 en 
800 euro, afhankelijk van de omvang. 

WAT ZET JE IN 
EEN LEVENS-
TESTAMENT?
•  Wat moet er gebeuren 
met bezittingen, bijvoor-
beeld bij opname in een 
verpleeghuis?

•  Hoe wordt er omgegaan 
met bijvoorbeeld jaarlijkse 
schenkingen?

•  Wie krijgt het beheer over 
de rekeningen en lopende 
zaken?

•  Hoeveel geld moet er 
worden gereserveerd voor 
eigen gebruik?

•  Wie wordt aangewezen 
als vertrouwenspersoon 
(of –personen)? 

•  Welke bevoegdheden krijgt 
de vertrouwenspersoon?

•  Wie vervangt de vertrou-
wenspersoon als deze zelf 
niet in staat is om de zaken 
te behartigen?

•  Wie wordt aangesteld als 
toezichthouder die de 
handelingen van de vertrou-
wenspersoon controleert? 

MEER INFORMATIE:
www.hetlevenstestament.nl
www.vooreenveiligthuis.nl
www.regiehouden.nl 
www.notaris.nl
www.politie.nl
(thema senioren en veiligheid)
www.ouderenombudsman.nl 
www.knb.nl

JE BESCHULDIGT EEN FAMILIELID NU EENMAAL 
NIET ZO SNEL VAN DIEFSTAL OF VERDUISTERING
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Gunt u uw leeftijdsgenoten een 

plezierige laatste fase van hun  

leven? Ook na uw overlijden kunt  

u van betekenis zijn voor deze 

ouderen. U zou er bijvoorbeeld 

voor kunnen kiezen het Nationaal 

Ouderenfonds op te nemen in uw 

testament. 

In ons land leven 200.000 extreem 

een zame ouderen, die maar eens  

per maand iemand spreken.  

Het Ouderenfonds stimuleert  

de sociale contacten van  

ouderen door het aanbieden  

van onder meer (zomer)uitjes en 

kerst diners. De Boodschappen

PlusBus vergroot bovendien  

de actieradius van ouderen.  

Voor een gezellig praatje of  

een luisterend oor biedt de 

Zilverlijn uitkomst.  

Wilt u ons helpen om deze 

ouderen een beter toekomst

perspectief te bieden? Via een 

schenking of een gift maakt u  

het verschil. 

Voor meer informatie: www.ouderenfonds.nl/nalaten of neem 
telefonisch contact op met Peter Nicolasen via 030 - 656 7774.

Hebt u een warm plekje voor 
ouderen in uw hart?

… wilt u dan ook eens denken 
aan een warm plekje voor hen 
in uw testament?

Advertenties.indd   58 15-04-16   14:02



 toBe 59

TEKST JOHANNA NOLET   

Jolien: “Ik hou ervan ergens kort en intensief in 
te duiken. Dat ontdekte ik tijdens mijn eerste 
reis naar Roemenië met The Flying Seagull Pro-
ject, een groep clowns die wereldwijd kansarme 
kinderen bezoekt met het motto: ‘We’re just 
after your laughter’. In dit werk vond ik iets dat 
heel goed bij mij past. Ik noem het hoboën: met 
slechts een tas op je rug van plek naar plek gaan, 
maar tegelijkertijd diep in de levens duiken van 
de mensen die je tegenkomt. Ik dacht meteen: 
‘Zo wil ik zo lang mogelijk blijven leven.’ Dit 
maak ik mogelijk door tussentijds terug naar 
Nederland te komen. Hier geef ik dans- en 
AcroYoga-lessen en ontwerp ik duurzame yoga-
leggings. 

Mijn liefde voor het werk met de Seagulls heeft 
verschillende facetten. Wij zien mensen die niet 
als mensen worden behandeld. Kinderen die in 
grote armoede leven of vanwege hun beperking 
geen deel mogen uitmaken van de maatschappij. 

Ik ben een sensitief en emotioneel persoon en 
kan me behoorlijk druk maken over onrecht in 
de wereld. Maar ik ben ook een performer en via 
The Flying Seagull Project kan ik die kinderen 
wat geven. Als ik alleen maar in hun misère zou 
zitten, zou ik het niet aankunnen. Maar ik zie 
de hele dag lachende gezichten om me heen. 
Kinderen hebben van nature een bepaalde zor-
geloosheid, ze zijn open. Zij geven mij inspiratie 
en heel veel ruimte om mezelf te zijn. 

Als volwassenen hebben we het ontzettend druk 
met serieuze dingen als geld verdienen en een 
dak boven je hoofd houden. Hierdoor is het 
moeilijk om creatief te blijven. Terwijl dansen en 
spelen mij een gevoel van individualiteit en zelf-
verzekerdheid geven. Ze brengen me dichter bij 
mezelf, bij mijn idealen en puurste verlangens. 
Mensen noemen creativiteit een uitlaatklep, 
maar eigenlijk is het een inlaatklep. Het is voor 
mij niet iets waar ik allerlei opgekropte emoties 

ZIJ DOEN HET GEWOON

 toBe 59

‘Ik heb er spijt van dat ik niet het leven heb geleefd 
dat ik echt wilde.’ Een veelgehoorde uitspraak als  
het einde nadert. In de serie  ‘Zij doen het gewoon’ 
vertellen mensen over hun drijfveren om uit het 
leven te halen wat erin zit.   

Gemiddeld spendeert Jolien van Haaster (29) de helft van het 
jaar in het buitenland. Zo houdt ze haar creativiteit levend.

‘ ‘Kort en intensief ergens 
induiken, zo wil ik zo lang 
mogelijk blijven leven’’

in stop, maar iets waarvan ik rijker word.
In het begin kon men mijn reizen nog zien als 
iets tijdelijks. ‘Gaaf,’ dachten ze, ‘die komt van 
school en gaat reizen.’ Er werden afscheids-
feestjes georganiseerd en ik kreeg cadeautjes. 
Op een gegeven moment merkte ik dat mensen 
zich eraan gingen ergeren dat ik steeds weer 
wegging. Ik kom uit een conservatief dorp waar 
velen al een huis en kinderen hebben. Steeds 
krijg ik de vraag: ‘Ga je nu alwéér weg?’ Soms 
ga ik daardoor denken dat ik maar wat aanklooi. 
Omdat ik geen vast huisadres heb en altijd weer 
moet zien hoe ik rondkom. 

Gelukkig heb ik nooit écht getwijfeld aan mijn 
keuzes. Mijn ouders hebben hierin een grote 
rol gespeeld. Zij hebben nooit gezegd: ‘Zou je 
dat nou wel doen?’ Ik weet nog dat ik een jaar 
of veertien was - volgens de maatschappij al te 
oud om te gaan dansen - en tegen mijn moeder 
zei: ‘Mam, ik wil danseres worden!’ Alsof ik dat 
allang wist, maar vergeten was om het te zeg-
gen. Daar werd ik toen meteen in gesteund. 
Ook toen ik vorig jaar besloot om naar Ghana 
te gaan, in West-Afrika waar toen ebola heerste, 
vertrouwden mijn ouders erop dat ik de juiste 
keuze maakte.

Een favoriet aspect van dit leven is dat ik zo 
onafhankelijk ben en al mijn eigen keuzes maak. 
Hoewel dit nu heel goed bij mij past, kan het 
ook zijn dat ik me zomaar ineens zou willen set-
telen. Ik heb geen relatie of kinderen en dat zijn 
twee dingen die ik wel graag wil. Soms maak ik 
me daar zorgen over. Wat als ik altijd wil blijven 
reizen, kan dat wel met kinderen? Hoe mijn 
leven met iemand samen wordt, is voor mij nog 
een mysterie. Maar ik kijk er met plezier naar 
uit, want ik heb besloten dat alles mogelijk is.”

KIJK VOOR MEER PRACHTIGE BEELDEN VAN JOLIEN VAN HAASTER 
OP TOBEMAGAZINE.NL

WWW.RONALANE.COM
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Kimberley van Reijswoud is de moeder van baby Elara, die overleed toen ze 18 maanden 
oud was. “Elara heeft het grootste gedeelte van haar leventje in het ziekenhuis doorgebracht. 
Toen ze werd geboren, wisten we al dat ze ziek was. Het was een intense tijd, die totaal 
onverwacht voor het eerst werd opgevrolijkt toen er twee CliniClowns binnenkwamen. 
Elara was toen zes maanden oud. De clowns Ziep en Bes begonnen te zingen en voor het 
eerst in haar leven gingen haar oogjes niet naar mij, maar keken ze stralend naar het vrolijke 
duo. Daarna kwamen we de clowns bijna elke week tegen. Het was onbeschrijfelijk wat 
voor afleiding ze Elara, maar ook ons, gaven. Anders was onze ziekenhuistijd alleen maar 
pikzwart geweest. Ziep en Bes waren de eersten die ik heb laten weten dat Elara was over-
leden en sindsdien ben ik vrijwilliger voor CliniClowns. Met hart en ziel kan ik wel zeggen.”   

Wie zijn geld nalaat aan een goed doel weet zeker dat het nuttig wordt besteed. Maar hoe zien 
goede doelen hun eigen toekomst, wat willen ze bereiken? Tien goede doelen vertellen elk hun 
eigen verhaal. De één streeft ernaar om zo groot mogelijk te worden, zodat er zoveel mogelijk 
kan worden gedaan. De ander hoopt juist overbodig te worden…

Goede doelen  
  en de toekomst

‘Ze straalde dankzij CliniClowns’

DOELSTELLING 
CLINICLOWNS 
CliniClowns komen sinds 1992 in contact 
met zieke en gehandicapte kinderen. 
Door écht contact te maken en hun ver-
beeldingskracht aan te spreken, zorgen 
de CliniClowns ervoor dat deze kinderen 
weer even kind kunnen zijn. Want samen 
spelen kan angst verminderen en pijn 
verlichten. Het geeft emoties de ruimte. 
Ruimte om te kunnen lachen, ontspannen, 
om weer op jezelf te kunnen vertrouwen. 
Inmiddels bezoeken zo’n zeventig clowns 
ruim honderd ziekenhuizen en andere 
instellingen door heel Nederland. Ook 
ontmoeten de clowns kinderen thuis, op 
scholen en instellingen, tijdens evenemen-
ten en online. 

GEGEVENS
Adres: Soesterweg 300A
Postcode: 3812 BH 
Plaats: Amersfoort
Telefoon: 033 - 469 90 40 
Website: www.cliniclowns.nl
Opgericht: 1992
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TEKST YVONNE VAN GALEN

DOELSTELLING 
STICHTING DIERENLOT
Stichting DierenLot komt op voor de belangen van 
dieren in Nederland die in nood zijn. Er zijn in ons land 
helaas te veel dieren die een beroerd bestaan leiden. 
Ze worden mishandeld, verwaarloosd, op straat gezet 
of in te kleine hokken opgesloten. Samen met lokale 
en regionale dierenhulporganisaties bieden wij directe 
hulp. Vaak bestaat die hulp uit financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld om huisvesting of operaties te betalen. 
Maar we zijn ook actief op het gebied van kennis-
overdracht en bieden hulp bij transport. 

GEGEVENS
Adres: Postbus 359 
Postcode: 3500 AJ
Plaats: Utrecht
Telefoon: 030 - 24 15 761
Website: www.dier.nu
Opgericht: 2005

Dagelijks zetten honderden lokale en regionale dierenhulp-
organisaties zich in om dieren te helpen. Fantastisch werk dat 
niet verloren mag gaan. DierenLot helpt met de steun van onze 
donateurs. We zorgen onder meer voor medicijnen, voedsel, 
hulpmaterialen, uitbreiding van opvangcentra en nieuwe die-
renambulances. Inmiddels helpen we meer dan driehonderd 
organisaties door het hele land. Dit moeten er nog veel meer 
worden, gezien de stroom aan hulpaanvragen die bij ons binnen 
blijven komen. Een fijnmazig netwerk van zelfstandige dieren-
hulporganisaties die iedere dag weer dieren kunnen helpen, dat 
is onze grootste wens. Met de juiste aanpak is dit mogelijk. Wij 
geloven hierin. Zoals wij ook in het werk van al die onmisbare 
vrijwilligers geloven die 24 uur per dag, zeven dagen per week 
klaarstaan voor dieren die het moeilijk hebben. We hopen samen 
met onze donateurs het verschil te maken!

‘Alle dieren in 
nood geholpen’

“Overal ter wereld worden kinderen uitgebuit. Terre des Hommes 
werkt aan een wereld waarin kinderen een menswaardig bestaan 
hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. We 
halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen ervoor dat ze 
in een veilige omgeving terechtkomen”, vertelt Colette Bolomey 
van Terre des Hommes Nederland. “We steunen niet alleen de 
slachtoffers, maar pakken het probleem bij de wortels aan. Bij-
voorbeeld door armoede te bestrijden, bescherming te geven en 
rechtshulp te bieden. Jammer genoeg is ons werk nog heel hard 
nodig. Dat is in de nabije toekomst helaas niet anders. Maar één 
ding is zeker: wij gaan net zo lang door tot we in een wereld 
leven waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.”

‘Voor een wereld 
zonder uitbuiting’

 
DOELSTELLING TERRE DES HOMMES 
Terre des Hommes streeft naar een wereld waarin 
kinderen niet meer worden uitgebuit. We zetten ons in 
om uitbuiting structureel op te lossen, halen kinderen 
uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich 
in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs 
speelt hier een belangrijke rol in. We werken altijd samen 
met lokale projectpartners en zijn actief in zeventien 
landen. In de hulp aan kinderen maken we geen onder-
scheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. 
Wij vinden dat ieder kind recht heeft om op te groeien in 
een veilige omgeving zonder kinduitbuiting. 

GEGEVENS
Adres: Zoutmanstraat 42-44
Postcode: 2518 GS
Plaats: Den Haag
Telefoon: 070 - 31 05 000
Website: www.terredeshommes.nl
Opgericht: 1966
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“Wij komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Dat doen 
we al sinds 1887 en daar is nog niets aan veranderd”, zegt 
Will van Heugten van het Leger des Heils. “De tijden zijn wel 
veranderd, maar er zijn nog steeds mensen zonder helper. 
Nederland is een van de rijkste landen van de wereld, maar 
door de complexiteit van onze samenleving zijn er steeds meer 
mensen die het niet zelfstandig redden. Mensen vallen buiten 
de boot door economische tegenslag of veranderingen in de 
zorg. Wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen over verwarde 
mensen op straat die gespecialiseerde zorg nodig hebben om 
zich staande te houden. Zorg die er veel minder of zelfs hele-
maal niet meer is. Het Leger des Heils blijft opkomen voor 
iedereen die aandacht nodig heeft en die voor hulp aanklopt. 
Ook zullen wij aandacht blijven vragen voor noden in de 
samenleving. Waar nodig willen wij de thermometer van de 
maatschappij zijn.”

‘Voor iedereen die 
hulp nodig heeft’

“Ons doel is om in 2025 95 procent van de kinderen met kanker 
te laten genezen. Een prachtig streven, dat we alleen kunnen 
waarmaken als er voldoende onderzoek wordt gedaan naar kin-
derkanker”, vertelt Marijke Roskam van het Tom Voûte Fonds. 
“Op dit moment steunen we de onderzoeken naar kinderkanker 
in de zeven academische kindercentra in Nederland. Dat zijn de 
ziekenhuizen waar kinderen met kanker behandeld worden en 
waar ook een onderzoekcentrum is. In 2017 wordt een nieuw 
ziekenhuis geopend in Utrecht, het Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie, speciaal voor kinderen met kanker. Hier 
komen alle specialismen samen en wordt de kans op genezing 
sneller verhoogd. We hopen over tien jaar bijna alle kinderen 
met kanker te kunnen genezen.”

‘Strijd tegen 
kinderkanker’

DOELSTELLING LEGER DES HEILS
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde, dat 
is het doel van het Leger des Heils. We laten ons inspire-
ren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en 
daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. Iedereen 
heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils 
wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor 
mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig 
hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. 

GEGEVENS
Adres: Postbus 3006
Postcode: 1300 EH
Plaats: Almere
Telefoon: Nalatenschappen 036 - 53 98 162
Website: www.legerdesheils.nl/nalaten
E-mail: nalaten@legerdesheils.nl
Opgericht: 1865 in Londen, Engeland 
en in 1887 in Amsterdam

DOELSTELLING TOM VOÛTE FONDS
Prof. dr. Tom Voûte was een begenadigd arts die zich 
met hart en ziel inzette voor de strijd tegen kinderkan-
ker. Hij was de grondlegger van de kinderoncologie 
in Nederland, oprichter van Stichting Kindergenees-
kundig Kankeronderzoek (SKK) en medeoprichter van 
KiKa. Na zijn overlijden in 2008 besloot het bestuur 
van SKK de naam te veranderen in het Tom Voûte 
Fonds. Om in de toekomst met nog meer inzet te kun-
nen strijden tegen kinderkanker, heeft het Tom Voûte 
Fonds zich in 2013 volledig aangesloten bij KiKa. 
Omdat prof. dr. Tom Voûte in dit fonds de eerste grote 
schenkingen kreeg ten behoeve van onderzoek naar 
kinderkanker, zet KiKa graag onder dezelfde naam 
zijn werk voort. Het Tom Voûte Fonds richt zich op 
schenkingen en nalatenschappen. 

GEGEVENS
Adres: Groen van Prinstererlaan 99
Postcode: 1181 TR 
Plaats: Amstelveen
Telefoon: 0900 – 400 08 88
Website: www.kika.nl
Opgericht: Opgericht in: 2008 
(sinds 2013 onderdeel van KiKa)
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“Met alles wat wij doen, proberen wij het leven van eenzame ouderen leuker te maken”, 
vertelt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Met onze activiteiten 
willen we zoveel mogelijk ouderen bereiken. Dat is hard nodig. Er zijn op dit moment 
zo’n 200.000 ouderen extreem eenzaam. Zij maken minder dan eens in de maand een 
praatje met iemand. We vinden dat niemand het verdient om zo eenzaam te zijn. Ons 
werk is er onder meer op gericht die stilte te doorbreken. Mooi voorbeeld hiervan is 
de Zilverlijn. Dat is een speciale belservice die bedoeld is voor alle ouderen die weinig 
sociale contacten hebben en graag wat vaker met mensen willen bijpraten. Zij worden 
eens per week gebeld door een getrainde vrijwilliger, die een luisterend oor biedt en een 
gezellig praatje maakt. Al naar gelang de behoefte. Een telefoontje maakt echt het ver-
schil voor ouderen en is iets om naar uit te kijken.”

‘Een leuker leven voor eenzame ouderen’

DOELSTELLING 
NATIONAAL 
OUDERENFONDS
Het Nationaal Ouderenfonds is van 
mening dat niemand het verdient om 
zijn oude dag in eenzaamheid door te 
brengen. We willen graag dat ouderen 
zo lang mogelijk meedraaien in de 
maatschappij, door het bevorderen van 
sociale contacten en zelfredzaamheid. 
We ondersteunen ouderen met sociale 
activiteiten, zoals zomeruitjes en kerst-
diners. Ook bieden we diensten aan 
zoals de BoodschappenPlusBus en de 
Zilverlijn. Voor vragen over ouder 
worden, is er de OuderenOmbudsman. 

GEGEVENS
Adres: Postbus 11
Postcode: 3980 CA
Plaats: Bunnik
Telefoon: 030 - 65 67 774
Website: www.ouderenfonds.nl
Opgericht: 1 januari 1935

De Dierenbescherming gaat bij haar belangenbehartiging uit van de eigenwaarde van 
het dier, los van de nutswaarde die het dier voor mensen mag bezitten. Dieren horen 
met respect behandeld te worden, als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn 
en integriteit. Daarnaast zijn vooral de gezondheid en het welzijn van het individuele 
dier van belang. Met dit uitgangspunt - de erkenning van de eigen waarde van dieren 
- komt de Dierenbescherming actief op voor de belangen van alle dieren. Ons doel is 
een diervriendelijke maatschappij, waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven. 
In de samenleving die de Dierenbescherming nastreeft, geeft de mens duurzame 
invulling aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. 

‘Een diervriendelijke 
maatschappij’

DOELSTELLING 
DIERENBESCHERMING
De Dierenbescherming is de grootste 
organisatie in Nederland die al ruim 150 
jaar opkomt voor de belangen van alle dieren. 
De Dierenbescherming zet zich 24 uur per 
dag in voor de zorg en bescherming van 
dieren in nood. Met onze inspecteurs zien 
we toe op de naleving van de wet op het 
gebied van dierenwelzijn en zetten we ons 
in om dierenmishandeling te bestrijden. 
We werken aan het dierenwelzijn middels 
jeugdeducatie en publieksvoorlichting. 
Daarnaast lobbyen we voor een diervrien-
delijke wetgeving.

GEGEVENS
Adres: Scheveningseweg 58
Postcode: 2517 KW 
Plaats: Den Haag
Telefoon: 088 – 811 30 66 
Website: www.dierenbescherming.nl
Opgericht: 25-08-1864
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“Wij hebben als doel om onszelf te kunnen opheffen als 
over pakweg twintig of vijfentwintig jaar de puzzel van 
MS daadwerkelijk is opgelost”, zegt de woordvoerder van 
Stichting MS Research. “Om dit te kunnen bereiken is er 
geld nodig, veel geld. Het kost zo’n 50.000 euro om een 
wetenschapper een jaar lang onderzoek te laten doen 
naar MS. In de ruim 35 jaar dat we bestaan, hebben we 
in totaal meer dan 50 miljoen euro toegekend aan bijna 
300 onderzoeksprojecten. Dankzij deze steun is het aan-
tal onderzoekers dat zich met MS bezighoudt in de afge-
lopen jaren flink gegroeid. Daarnaast biedt MS Research 
programmasubsidies die vier jaar lang een structurele 
ondersteuning vormen voor MS-centra die verbonden 
zijn aan universitaire medische ziekenhuizen. We weten 
op dit moment nog niet wat MS veroorzaakt, maar de 
diagnose is verbeterd, het verloop van de ziekte is beter 
in kaart gebracht en de behandeling en de kwaliteit van 
de zorg voor mensen met MS zijn daadwerkelijk sterk 
verbeterd. Er is op dit moment nog geen medicijn, maar 
gezien de ontwikkelingen hebben we goede hoop dat we 
onszelf over een paar decennia kunnen opheffen.”

‘De puzzel oplossen’
DOELSTELLING 
STICHTING MS RESEARCH
Stichting MS Research is de grootste 
organisatie in Nederland die weten-
schappelijk onderzoek naar de ziekte 
multiple sclerose (MS) financiert. 
Sinds de oprichting in 1980 is het 
structureel financieren van onderzoek 
het hoofddoel van de Stichting. Daar-
naast zijn het geven van voorlichting 
en het bevorderen van een optimale 
MS-zorg de belangrijkste taken. 

GEGEVENS
Adres: Leidseweg 557-1
Postcode: 2253 JJ 
Plaats: Voorschoten
Telefoon: 071- 560 05 00
Website: www.msresearch.nl
Opgericht: 1980

Door het recente overheidsbeleid worden mensen meer aangewezen op zelfredzaamheid 
en worden informele zorg en mantelzorg steeds belangrijker. Voor ons is dit niet nieuw, 
want wij ondersteunen al jaren burgers die zélf verantwoordelijkheid dragen voor hun leef-
omgeving. Wij onderzoeken op welke manier we deze groep de komende jaren goed kunnen 
ondersteunen. We richten ons ook meer op processen die de sociale samenhang belemmeren. 
Verschillende kwetsbare groepen worden geconfronteerd met vooroordelen. Wij streven 
naar succesvolle ontmoetingen en willen vooroordelen juist wegnemen. Andere thema’s zijn 
armoedebestrijding en meer aandacht voor kwetsbaren. Daarnaast is het vastleggen en delen 
van kennis een belangrijk beleidspunt in de komende jaren. Ons werk neemt bovendien op 
allerlei terreinen toe en daarom breiden we ook onze werkorganisatie uit. Dat mensen zich 
inzetten voor een ander vormt het hart van ons werk. Het Oranje Fonds ondersteunt alle 
initiatieven in het land met donaties van Vrienden. 

‘Zet je in voor een ander’
DOELSTELLING 
ORANJE FONDS
Het Oranje Fonds is het grootste 
nationale fonds op sociaal gebied en 
wil  betrokkenheid in de samenleving 
bevorderen. Jaarlijks ondersteunt 
het ruim 8.000 sociale initiatieven 
die ervoor zorgen dat mensen elkaar 
ontmoeten, mee kunnen doen, 
begrip krijgen voor elkaar en zich 
inzetten voor een ander. Zo steunen 
wij kleinschalige buurtinitiatieven,  
mentorprojecten voor jongeren en 
taalprogramma’s. Grote en bekende 
campagnes van het Oranje Fonds zijn 
de Maatjes Campagne, Burendag, 
NL Doet en de Appeltjes van Oranje. 
Koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima zijn beschermpaar van het 
Oranje Fonds. 

GEGEVENS
Adres: Maliebaan 18
Postcode: 3581 CP
Plaats: Utrecht
Telefoon: 030 – 656 45 24
Website: www.oranjefonds.nl
Opgericht: 2002
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Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. Transplantatie 
is niet altijd mogelijk. Als het wel kan, stuit je op een lange 
wachtlijst, krijg je na transplantatie zware medicijnen tegen 
afstoting en blijft er onzekerheid over hoe lang de donornier 
het doet. Nierziekten genezen voorkomt dat mensen afhan-
kelijk worden van dialyse en transplantatie. ‘Dankzij dialyse 
ben ik er nog,’ vertelt Fabian. ‘Maar een échte oplossing voor 
mijn nierziekte is dialyse of transplantatie niet. Daarom hoop 
ik op genezing, voor mijn zoon die ook een nierziekte heeft.’ 
Nierziekten genezen is onze droom. Daarom investeert de 
Nierstichting in 2016 opnieuw in baanbrekend onderzoek naar 
regeneratie van nieren: het herstel van beschadigd nierweefsel 
met eigen stamcellen en als ultieme droom zelfs groei van een 
nieuwe nier. In 2016 zetten wij in op internationaal en multi-
disciplinair onderzoek hiervan. Zo brengen wij de beste weten-
schappers bij elkaar om het stamcelonderzoek op het gebied 
van de nefrologie te versnellen en te verbeteren.

‘ Investeren in 
onderzoeken’

DOELSTELLING STICHTING 
NIERSTICHTING NEDERLAND
Als je nieren hun werk niet doen, ga je dood. Dialyse 
is weliswaar levensreddend, maar loodzwaar. Elk jaar 
overlijdt 1 op de 6 dialyse patiënten. Transplantatie is 
veruit de beste behandeling, maar de wachtlijst is te lang. 
Jaarlijks sterven onnodig veel mensen omdat een donor-
nier te laat komt. De Nierstichting doet er alles aan om 
het aantal donoren te vergroten en doneren bij leven te 
stimuleren. We zetten vol in op preventie, werken keihard 
aan de draagbare kunstnier waardoor nierpatiënten 
ook écht blijven leven en geven voorlichting. 
Leven gaat voor, in alles wat wij doen.

GEGEVENS
Adres: Groot Hertoginnelaan 34
Postcode: 1405 EE
Plaats: Bussum
Telefoon: 035 - 697 80 00
Website: www.nierstichting.nl
Opgericht: 1968

Staat u weleens stil 
bij de vraag of u alles 
goed geregeld heeft 
voor de mensen om 
u heen? Het boekje 
‘Als ik er niet meer 
ben...’ bevat informatie 
over nalaten, verhalen 
over ons werk en een 
werkboekgedeelte 
waarin u uw wensen kunt 
vastleggen. 

bij de vraag of u alles 
goed geregeld heeft 

ben...’ bevat informatie 
over nalaten, verhalen 
over ons werk en een 

waarin u uw wensen kunt 

Weten uw naasten  
wat u wilt als u er  
niet meer bent?

Aanvragen?
Stuur een e-mail naar 
nalaten@cliniclowns.nl.

Meer weten? 
Bel Chris Ochtrup:  
033 469 90 40.

20160216 CC - Advertentie Nalatenschap2016 v03.indd   1 23 feb. 2016   15:30

Help kinderen die leven in armoede
In Nederland leven bijna 400.000 kinderen in armoede. 
Nationaal Fonds Kinderhulp wil geluk mogelijk maken voor 
deze kinderen. Maak via uw nalatenschap geluk mogelijk 
voor kinderen die het moeilijk hebben.
www.kinderhulp.nl/nalaten of bel 0570-611899

Maakt uw nalatenschap 
geluk mogelijk?

NFK Adv_Nalatenschap_Televizier_202x265.indd   1 22-07-14   10:45
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NIEUW! 
TEKST SYLVIA EMONTS   FOTOGRAFIE PRIVÉFOTO’S

Ik was 16 en punk. Zette mijn haren met zeep 
omhoog, droeg leren rokjes met gescheurde 
tijgerpanty’s en deed fanatiek mee aan de femi-
nistische stroming in de jaren zeventig. Het was 
de tijd van vrouwenrechten en de legalisering 
van abortus. Ik liep rond met een ‘Baas in eigen 
Buik’-button, richtte een meidenkrant op waarin 
we leeftijdsgenoten waarschuwden voor foute 
jongens en las Simone de Beauvoir voor mijn 
verplichte leeslijst Frans op school. Kinderen?  
Ik moest er, net als Nina Hagen, niet aan denken. 
Ik kon me verkneukelen bij het idee dat mijn 
katholieke oma, moeder van negen kinderen, dit 
lied bij mijn begrafenis zou horen. Net als mijn 
ouders, die vonden dat ‘meisjes niet hoefden te 
studeren omdat ze toch gingen trouwen en kin-
deren zouden krijgen’. Unbeschreiblich Weiblich 
zou mijn laatste statement zijn, mijn schaterlach 
vanuit het graf. 

Bevrijd
Inmiddels ben ik 35 jaar ouder en trotse moeder 
van een dochter van 23 en een zoon van bijna 
21. Maar Unbeschreiblich Weiblich blijft een 
lied dat bij mij hoort. Omdat de tekst van Nina 
Hagen ook zegt dat je eerst jezelf moet bevrijden 
voordat je kinderen krijgt. En dat heb ik gedaan. 
Ik ben – tegen de wil van mijn ouders in – gaan 
studeren. Ik wist hoe ik voor mezelf moest zorgen 
voordat ik aan de zorg voor kinderen begon.  
Die zelfstandigheid heb ik mijn kinderen ook 
proberen bij te brengen. Ik vier dit jaar mijn vijf-
tigste verjaardag, mijn kinderen studeren allebei 
aan de universiteit en ik voel me nog steeds 
Unbeschreiblich Weiblich!

MIJN LAATSTE LIED

In deze nieuwe rubriek vertellen mensen welk liedje 
op hun uitvaart moet worden gedraaid. Omdat het 
hun favoriete nummer is, omdat het lied als een 
rode draad door hun leven loopt, of omdat ze hun  
nabestaanden met de songtekst iets willen meegeven.  

Unbeschreiblich 
Weiblich – 

Ich war Schwanger, mir ging’s zum Kotzen
Ich wollt’s nicht haben, brauchste gar nicht erst zu fragen!
Ich fress’ Tabletten und überhaupt Mann!
Ich schaff’ mir keine kleinen Kinder an!

Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen?
Für wen? Für die? Für dich? Für mich?
Ich hab’ keine Lust meine Pflicht zu erfüllen!
Für dich nicht für mich nicht,
Ich hab’ keine Pflicht!

Als es vorbei war, ging’s mir zum Kotzen
Jetzt ist es Zeit endlich mal aufzumotzen.
Ich fress’ Tabletten und überhaupt Mann!
Ich schaff’ mir keine kleine Kinder an!

Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen?
Für wen? Für die? Für dich? Für mich?
Ich hab’ keine Lust meine Pflicht zu erfüllen!
Für dich nicht für mich nicht,
Ich hab’ keine Pflicht!

Marlene, hatte andere Pläne
Simone de Beauvoir sagt: “Gott bewahr!”
Und vor dem ersten Kinderscheien
Muss ich mich erstmal selbst befreien
Und augenblicklich fühl ich mich
Unbeschreiblich weiblich – WEIBLICH

NINA HAGEN

Sylvia Emonts links op de foto

Wil je ook een bijzonder lied met ons delen, mail dan naar redactie@tobemagazine.nl toBe66  
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Uitvaartondernemer? 
In toenemende mate zoeken mensen op het internet naar de uitvaartonderneming die 
het best bij hen past. Ze willen op je website graag zien wie je bent en waar je voor staat. 
Maar waar haal je de tijd vandaan om je website actueel te houden? Daarnaast moet je je 
eigenlijk ook nog met social media bezighouden. En zou het niet goed zijn om regelmatig 
met je klanten in contact te blijven, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of magazine?

TOBE MEDIA

toBe Media ondersteunt je graag

Met ons complete communicatiepakket ondersteunt 
toBe Media je bij het verstevigen van de relatie met je 
doelgroep. Wij voorzien je van content en zorgen voor 
regelmaat. Je kunt onze content op de door jou gewenste 
manier delen met je eigen relaties. Jouw persoonlijke
benadering blijft intact!

TOBE MAGAZINE
Als klant van toBe ontvang je twee keer per jaar 200 exemplaren van toBe Magazine.
Neem het magazine mee naar een gesprek of verstuur het naar families voor wie je 
in het verleden de uitvaart hebt mogen verzorgen. Zo blijf je in contact.

Wil je laten zien dat je méér bent dan een bedrijf dat uitvaarten verzorgt? Dat je passie 
hebt voor je vak, meeleeft met je klanten en betrokken bent bij maatschappelijke 
activiteiten? Dan is een gepersonaliseerde toBe hét middel om die boodschap goed 
over te brengen.

Tijdschrift dat met je meeleeft

NUMMER 1 | 2015 | PRIJS €  4,95
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‘  Wij geven de 
slachtoffers een naam 
én een identiteit’

Dossier 
Bovengronds begraven

Wetgeving
Schenken aan je

kinderen

INTER-
VIEW

‘Ik ben niet bang om 
dood te zijn’ 

‘Heb het leven lief 
en wees niet bang’ 

VIEW

k b i b
René Gude 1957-2015
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bb h t l li ff
Dieuwertje Blok

 
Pedro Swier identifi ceerde 
de slachtoff ers van MH17
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Dieuwertje Blok

   ‘Heb het leven lief 
en wees niet bang’
 

Dossier 
Bovengronds begraven

Wetgeving
Schenken aan 
je kinderen

‘ Het leven is 
een gedoetje’ 

INTER-
VIEW

René Gude 1957-2015

toBeCover0115.indd   1 08-05-15   14:16

Op www.tobemedia.nl lees je alles over ons aantrekkelijke communicatiepakket. Hebben we je interesse gewekt? 
Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Tel: 088-550 5555 - Mail: info@tobemedia.nl - www.tobemedia.nl 

Verhalen met emotie. Herkenbaar, maar niet alledaags.
We inspireren je graag!
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Mijn wens?
Iedereen in het wit en de
rest zo groen mogelijk.

U kunt ook kiezen voor een duurzame uitvaart.

Vredehof. In dienst van het leven.

uitvaartverzorging

068_Vanstadtotwad.indd   1 15-04-16   15:45
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