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Als leven te
moeilijk wordtmoeili
ELIZABETH VOGELZANG

Zeg niet: Ik begrijp hoe jij je voelt.
Tijd heelt alle wonden. Misschien is
het maar beter zo. Zeg het niet.

Een voor een staken ze een kaarsje
aan. De een voor zijn zoon, de ander
voor zijn vrouw of kleinkind. Alle-
maal voor een dierbare die het te
moeilijk vond om verder te leven en
eruit stapte.

Ruim honderd mensen die een
naaste verloren door zelfdoding her-
dachten zaterdag samen hun gelief-
den en deelden de pijn in een zaaltje
van Stania State.

,,Ellen, Arjen, Karin, Jelle en Mar-
cel. Ze verlangden naar begrip, ge-
borgenheid en geluk. Ze verloren de
houvast of wat hen zin gaf om te le-
ven.’’

,,Murw, verbitterd, radeloos, ge-
broken. Hun pijn kreeg vele gezich-
ten. Ze wilden niet dood. Ze wilden
een beter bestaan, maar hadden alle
hoop daarop verloren.’’

,,Medeleven kan verzachten, doen
vergeten, de zwaarte verlichten.

OENTSJERK - Wanneer een dierbare
zelf een einde maakt aan zijn leven,
blijven nabestaanden achter met
veel vragen. Schuldgevoel. Zelfver-
wijt. In Oentsjerk kwamen ze sa-
men.

Maar er is niets dat het ongedaan
kan maken.’’

De woorden van Karel Jan Schou-
tens, geestelijk begeleider bij GGZ-
Friesland zeggen alles. Ze zijn raak.
Komen keihard binnen. Het zijn de
dingen die verweven zijn in de le-
vens van de toehoorders. Team gees-
telijke verzorging van GGZ-Friesland
en werkgroep Nabestaan Na Zelfdo-
ding Friesland organiseerden de her-
denking voor het eerst. Het is nodig
om handvatten te geven en vormen
om te herdenken. Om troost te bie-
den.

Zelfmoord is beladen. ,,Het ver-
driet is net zo vreselijk als bij een an-
dere dood, maar het roept allemaal
indringende vragen op’’, zegt Mar-
celle Mulder. Ze verloor in 2002 haar
broer Maarten die al jaren kampte
met schizofrenie. ,,Je vraagt jezelf af:
Wat heb ik fout gedaan? Wat had ik
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meer kunnen doen? Had ik het kun-
nen voorkomen?’’ Er over praten is
precair, zegt Mulder. Dan is het goed
om een manier te vinden waardoor
het gewoon wordt om te vertellen
over een dierbare die er zelf een eind
aan heeft gemaakt. Mulder deed dat
tien jaar na de dood van Maarten
door zijn vrienden en familie bijeen
te brengen. ,,We hebben hem vol in
het licht gezet. Hem weer in ons le-
ven gebracht.’’

Jan van Wieren verloor zijn zoon
Jeroen, nu zeven jaar geleden. Een
jonge knaap van 21 die het niet meer
zag zitten. Open zijn, vertellen wat er
gebeurd is en waarom, helpt Van
Wieren en zijn gezin om verder te le-
ven. Ze kregen onnoemelijk veel
steun van mensen om hen heen.

Maar Van Wieren ziet in zijn con-
tacten met lotgenoten ook dat er een
taboe rust op zelfmoord en dat de
omgeving er vaak geen raad mee
weet. Ze vinden het moeilijk, begrij-
pen het niet. Gaan het daarom uit de
weg of zeggen goedbedoeld precies
de verkeerde dingen.

Daarom zijn Karel Jan Schoutens
woorden zo waar. Zeg niet: Alles
heeft een reden of Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk. Als ik fluister of
schreeuw ‘waarom?’ Zeg dan niets,
maar pak mijn hand, zie me aan en
heb me lief.
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