
 

Anna verloor 
haar man en 

twee dochters

Het is de grootste nachtmerrie 
van iedere vrouw: dat je man 

of kind overlijdt. Anna (63) 
overkwam het onvoorstelbare: 

ze verloor haar man én twee 
dochters. “Dagboeken vol 

heb ik geschreven om alles 
te verwerken.”

‘Ik heb mijn hart
    opengesteld 
   voor mijn pijn’

ANNA: ‘Hoe je het 
ook wendt of keert, 
de dood hoort bij 
het leven.’ 

36  VRIENDIN•NL

Ons leven.indd   36 20-06-18   10:09



 

hebben, waardoor ze vaak ziek was. Ik was doods-

bang dat ik haar ook zou verliezen, en dat terwijl  

ik de dood van mijn eerste dochter nog nauwelijks 

had verwerkt. Dat waren echt tropenjaren.” 

Gelukkig groeide Sophie over haar ziekte heen toen 

ze een jaar of vier was. “Mijn zoons waren stapelgek  

op haar. Toen Sophie in de puberteit kwam, ontpopte 

ze zich tot een stevige feestganger. Dan was ze op 

een feestje en belde ze haar broers om te vragen of 

zij haar wilden komen halen. En dat deden ze dan.” 

 

Zo’n schok
De relatie met de vader van Sophie hield geen 

stand. Er volgden een nieuwe relatie, een huwelijk 

en een scheiding. Daarna koos Anna ervoor om een 

tijdlang alleen te blijven. “Ik had veel te verwerken: 

mijn jeugd, het overlijden van mijn man en daarna 

de dood van mijn dochtertje. Die pijn gaat letterlijk 

in je lijf zitten. Daar kun je veel kwalen van krijgen,  

en die kreeg ik ook. Ik slikte allerlei medicijnen, van 

antidepressiva tot middelen tegen een psychose en 

slaaptabletten. Maar niets hielp echt. Ik ben ook 

therapieën gaan volgen. Ik ging van de ene naar de 

andere hulpverlener. Daarna ben ik veel aan zelf-

ontwikkeling gaan doen en gaan leren over rouw.” 

 Net toen Anna zich wat sterker begon te voelen, 

kreeg ze gruwelijk nieuws over Sophie. Anna’s 

dochter was pas 22 toen ze in Portugal van een  

balkon viel. “Ze was daar op vakantie in het huis 

van vrienden. Het was een ongeluk, ze heeft nog 

een week in coma gelegen voor ze overleed. Ik heb 

geen afscheid van haar kunnen nemen, ik heb niets 

meer tegen haar kunnen zeggen. Als een dierbare 

Anna: “Koffie is veel lekkerder als je die met zorg zet, ik hou niet zo van koffie- 

machines.” Ze zegt het met een lach, terwijl ze in de keuken koffiebonen maalt met  

een ouderwets handmolentje. In de hal hangt een ingelijste foto van de Dalai Lama,  

op de eettafel brandt een kaars, in de hoek van de kamer staat een kinderstoel.  

Die is van haar kleinzoon James van 3, die elke week twee dagen bij haar is. 

Van Anna’s gezicht is geen verdriet af te lezen, maar het zit er zeker. En door het  

verlies van haar dierbaren, verdwenen er  nóg meer mensen uit haar leven: “Ik ben  

bijna al mijn vrienden van vroeger kwijt. Veel mensen vonden het moeilijk om ermee 

om te gaan. Misschien zouden ze meer begrip voor me hebben gehad 

als ik aan de drank, de drugs of anderszins naar de klote was gegaan  

– o, pardon voor dat woord. Ik ben veranderd door wat ik heb mee- 

gemaakt. Niet alleen ikzelf, maar mijn hele wereldbeeld. Ik heb een diep 

besef gekregen dat ik niet aan het roer sta in mijn leven. Ik kan proberen  

er grip op te krijgen, en dat doe ik ook, maar sommige dingen gebeuren 

gewoon. Want hoe je het ook wendt of keert: de dood hoort bij het leven.”

 

Wereld stort in
Het begon allemaal toen Anna net getrouwd was, heel gelukkig en  

in verwachting van haar derde kind. “We waren met z’n viertjes: mijn 

man, mijn zonen Len (nu 37) en Roman (nu 34)  en ik, en er was een derde kindje op 

komst. Ik had een moeilijke jeugd gehad, met veel geweld, ik was verslaafd aan drugs 

geweest en was al op mijn vijftiende uit huis gegaan. Dat was nu allemaal voorbij.  

Ik was er goed vanaf gekomen en had nu mijn eigen gezin.” 

Maar het noodlot sloeg toe toen Anna een paar maanden zwanger was. “Er kwamen 

twee agenten aan de deur die vertelden dat mijn man een ernstig auto-ongeluk had  

gehad toen hij met een vriend op de snelweg in Frankrijk reed. Zijn vriend overleefde 

het, maar mijn man was dusdanig ernstig gewond, dat hij in coma lag.”

Anna’s wereld stortte in. En toen moest haar kindje nog geboren worden. De bevalling 

moest ze alleen doen, zonder haar man, met alleen een vriendin erbij. Anna beviel van 

een dochtertje, dat ze Lesley noemde. Haar man stierf niet veel later aan de gevolgen 

van het ongeluk.

De geboorte van Lesley was voor Anna een zegen in de moeilijke periode rond het  

ongeluk en het overlijden van haar man. “Ik was zo gelukkig met haar.” Maar zeven 

maanden na de geboorte slaat het noodlot opnieuw toe. Als Anna ’s ochtends Lesleys 

kamertje binnenkomt, is haar dochtertje gestorven. “Ik had haar de vorige avond nog 

borstvoeding gegeven. Ze moet ’s nachts al zijn overleden aan wiegendood. Ik heb niet 

eens 112 gebeld; het was duidelijk dat ze niet meer te redden was. In die seconde dat ik 

haar vond, veranderde mijn hele leven. Het verlies van een kind is het ergste wat je kan 

overkomen. Mijn oudste zoon was negen, hij logeerde die nacht bij een vriendje en heeft 

het er heel moeilijk mee gehad dat hij die nacht niet thuis was. De jongste was vijf en 

heeft alles van dichtbij meegemaakt toen ik haar vond. Ik ben in die tijd daarna alleen 

maar bezig geweest met overleven. Mijn pijn en verdriet stopte ik weg om maar door  

te kunnen met het leven. Ik had altijd al een dochter gewild. Toen ze doodging, was  

ik er zelf ook niet echt meer. Zo voelde het.”

 

Stapelgek op Sophie
Ondanks haar rouw ontmoette Anna juist in die periode een man met wie ze een nieuwe 

relatie begon. Ze raakte al snel zwanger. Onbedoeld, maar haar kindje was meer dan 

welkom. “Het bizarre was dat de uitgerekende datum zo ongeveer samenviel met de 

sterfdag van Lesley. Uiteindelijk is Sophie bijna twee weken later geboren. Ze leek een 

gezonde baby. Maar toen ze een maand of acht was, bleek ze een ernstige bloedziekte te 

‘In die seconde dat ik 
mijn dochter vond, 
veranderde mijn hele leven’
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soort processen, dat ik een praktijk heb geopend waarin ik mensen begeleid bij verlies 

en rouw. Als ervaringsdeskundige kan ik daar anderen goed bij helpen.”  

Sneller geraakt 
“Ik heb mijn hart opengesteld voor mijn pijn. Maar doordat ik me nergens meer voor 

afsluit, betekent dat ook dat ik sneller ergens door geraakt kan worden. Dan zie ik 

bijvoorbeeld iemand op straat lopen die op Sophie lijkt. Sophie had een vreemde 

smaak als het om schoenen ging, en als ik iemand zie die dat soort schoenen draagt, 

komt dat echt binnen. Dat maakt niet uit: Sophie is er gewoon, ze leeft voort in mij. Ik heb 

spulletjes van haar bewaard. Haar kinderboeken bijvoorbeeld, die ik nu gebruik om uit 

voor te lezen aan mijn kleinzoon. Soms, als ik haar naam voor in zo’n boek zie staan, 

gebeurt er iets in mijn lijf. Het is een soort verkramping van mijn hart. Dan moet ik 

vaak huilen. Ik huil sowieso ontzettend veel. Ik hoef niet te weten waarom, die tranen 

moeten er gewoon uit. Ik merk het verschil met vroeger, toen ik mijn pijn probeerde 

weg te stoppen. Het voelt beter. 

Nu ik mijn verdriet en pijn kan voelen, kan ik ook meer vreugde in mijn leven voelen. 

Ik leef veel intenser, ik kan zelfs gewoon gelukkig zijn. Nee, daar veroordeel ik mezelf 

niet om. Ik zou nooit met een ander willen ruilen. Raar, hè? Maar ik ben blij met mezelf, 

met de manier waarop ik omga met mijn pijn. Ik heb zo veel levenskracht, wil het leven 

voluit leven, en deze dingen horen er dan bij. Al had ik natuurlijk liever dochters gehad. 

Vooral mijn jongste dochter kan ik soms zo vreselijk missen, bijvoorbeeld als ik hoor dat 

haar vriendinnen gaan trouwen of kinderen krijgen. Dat zijn pijnlijke dingen. 

Binnenkort krijgt mijn jongste zoon er een kindje bij. Het wordt een meisje. Ik voel nu al 

dat ik het spannend ga vinden dat ik na het verlies van mijn dochters nu een kleindochter 

ga krijgen. Misschien wordt dat gevoel 

van angst en verlies dan weer opgerakeld. 

Maar ik weet ook dat haar geboorte helend 

kan zijn. Straks staat er in mijn woonkamer 

naast James’ kinderstoel een wipstoeltje. 

Daar kijk ik enorm naar uit.” 

zomaar, wham, uit je leven wordt gerukt, is dat 

zo’n schok. Na de wanhoop, de boosheid en het 

verdriet, realiseerde ik me: als ik deze pijn niet 

helemaal, in zijn totaliteit ga voelen, is het over 

met me. Ik moest zorgen dat ik mijn pijn ging 

accepteren. Ik voelde dat daarin de bevrijding 

lag, pas dan zou ik me vrij van pijn gaan voelen. 

Nee, ik heb me nooit afgevraagd waarom juist mij 

dit allemaal moest overkomen. Het heeft ook geen 

enkele zin om je met zo’n vraag bezig te houden. 

Ik ben in plaats daarvan begonnen met lichaams-

gerichte traumatherapie. Een trauma nestelt zich 

als het ware als gestolde energie die in je lijf. 

Kijk maar naar mensen die psychisch in de knoop 

zitten, die hebben vaak een rigide lichaamshouding, 

er zit geen soepelheid in hun lichaam. Bij trauma-

therapie maak je bewust contact met de spanning 

in je lichaam, en dan merk je dat je gaat bewegen 

en trillen. Het klinkt misschien vaag, maar zo tril 

je als het ware het trauma eruit. Wij krijgen in het 

Westen pas echt contact met ons lichaam als we 

ziek worden. We zijn er heel goed in om signalen 

van stress te negeren of herinneringen te blokkeren. 

Totdat we ziek worden. Zelf kon ik me in eerste 

instantie weinig meer herinneren van mijn slechte 

jeugd. Pas toen ik lichaamsgerichte traumatherapie 

ging doen, kwamen die herinneringen terug.”

 

Zielepijn
Anna leerde in die moeilijke tijd ook hoe helend 

schrijven kan zijn. “Ja, dagboeken vol heb ik 

geschreven. Schrijven doe ik nog steeds. Ik ben 

bezig met een boek over mijn verwerkingsproces. 

Ik hoop dat het dit jaar nog uitkomt.” Naast schrijven 

ging Anna mediteren. “Als je dat doet, komt er van 

alles naar boven. Het is lastig uit te leggen, maar 

dan voel je op welke plekken in je lichaam je je 

zielepijn precies voelt. Met goede begeleiding en 

door te praten over je trauma’s, kan dat ook op die 

manier bijdragen aan je genezing. De genezing zit 

namelijk in jezelf. Alles wat je meemaakt, wordt 

opgeslagen in je lijf. Als je later in een vergelijkbare 

vervelende situatie belandt, gaat een trauma weer 

opspelen. Als je de emotie niet hebt doorvoeld die 

bij die gebeurtenis hoorde, komt die emotie sterker 

naar boven. Let maar eens op: soms worden mensen 

om een kleinigheid ontzettend boos. Dat komt dan 

vaak omdat iets van vroeger wordt getriggerd dat 

iemand niet goed heeft verwerkt. Het is veel beter 

als je gewoon even ergens boos over bent, dan is 

het daarna over. Ik weet inmiddels zo veel over dit 

‘Nu ik mijn verdriet kan voelen, 
kan ik ook meer vreugde voelen’
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ANNA: ‘Ik leef 
veel intenser, kan 

zelfs gewoon 
gelukkig zijn.’

ANNA: ‘Ik heb zo veel levenskracht, 
ik wil het leven voluit leven.’

OVER TRAUMA’S
Een trauma kan ontstaan als 
je iets indrukwekkends hebt 
gezien of meegemaakt. Zo’n 
gebeurtenis, die recent of lang 
geleden heeft plaatsvonden, 
kan bijvoorbeeld een overval, 
een ongeluk, mishandeling, 
scheiding, ontslag of overlijden 
van een dierbare zijn. Ook als 
je getuige bent van een nare 
gebeurtenis, kan dat een 
trauma veroorzaken. Als je 
een trauma hebt, kan dat een 
ingrijpende invloed op je leven 
hebben. Het kan zich uiten in 
fl ashbacks, nachtmerries en 
angstgevoelens. Je bent moe, 
prikkelbaar en hebt last van 
concentratiestoornissen. Ook 
je lichaam kan je signalen 
geven. Het niveau van het 
stresshormoon cortisol in je 
lichaam is verhoogd, waardoor 
je steeds in opperste staat van 
paraatheid verkeert. Dit gaat 
gepaard met een verhoogde 
bloeddruk, hartslag en 
ademfrequentie. 
Wanneer een trauma zich 
openbaart, verschilt per 
persoon. Dit kan kort na de 
gebeurtenis zijn, maar ook pas 
jaren later, als je dacht alles 
verwerkt te hebben. Een trauma 
kan op elk moment in alle 
hevigheid losbarsten. 
Bron: www.psyned.nl
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