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‘W

e woonden op een
boerderij in de Flevopolder. Mijn ouders,
een zoon en drie dochters. Vier kinderen,
geboren in vijf jaar
tijd. We woonden ver
bij alles vandaan, dus trokken we veel samen op.
In de vakanties hielpen we mee op het land en op
zaterdag binnen, met poetsen. ’s Avonds deden
we eindeloos spelletjes aan de keukentafel.’
‘Wineke en ik waren heel verschillend. Ik kon
niet wachten de wijde wereld in te trekken op
mijn achttiende, zij bleef lang thuis wonen. Toen
haar eerste dochter werd geboren, stopte ze met
werken. Heel bewust. Maar ze was ook onzeker.
Achteraf denk ik: ze was altijd bezig met anderen,
heel dienstbaar. Ze was een meester in verbergen
hoe het met háár ging, wat zíj voelde. Een van
de belangrijkste dingen, weet ik op mijn 56ste,
is dat je van jezelf houdt. Dat was bij haar een
moeilijk punt. Dat maakte haar afhankelijk van
anderen. En kwetsbaar.’
‘Zelfdoding heeft vaak te maken met de diepe
overtuiging dat de wereld beter af is zonder jou.
Die overtuiging had Wineke ook. Ik herinner
me dat ik een Tedx Talk had gehouden. Ze belde
om te vragen hoe het was gegaan. Ik zei: “Goed,
maar Wien, ik ben moe en morgenochtend moet
ik naar India.” “O ja, sorry dat ik bel”, zei ze. Ze
was toen al depressief, maar ik zie nu dat ze die
houding vaak had. Sorry, sorry dat ik er ben.’
‘In het jaar voor ze ziek werd zijn we naar India
geweest. Mijn moeder werd tachtig en ik wilde
haar laten zien wat voor werk ik daar deed. Wineke vond dat ze niet mee kon omdat ze bij haar
gezin moest zijn, maar haar man zei: je gaat. In
Udaipur bezochten we een project, vrouwen die
zijden shawls en sari’s borduren voor de verkoop.
We spraken een vrouw die op haar zesde was
uitgehuwelijkt en van wie de dochter nu voor arts
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studeerde. Wineke was nog nooit buiten Europa
geweest, ze vond het fantastisch. Datzelfde jaar
is ze met haar oudste dochter naar Barcelona
gegaan. Maar daarna vond ze: meer mag niet.
Het voelde voor haar alsof ze de perken te buiten
ging. Alsof ze dat niet waard was.’
‘Dat najaar was ze zoekende. Haar dochters
werden groter, hadden haar minder nodig. Ze
belde vaak, we woonden 240 kilometer uit elkaar.
Eén keer huilend: ze wilde zo graag een hond,
maar dat kon om allerlei redenen niet. Ze solliciteerde en kon de administratie gaan doen bij een
fysiotherapiepraktijk. Na een week belde ze: “Het
is verschrikkelijk, ik kan helemaal niets.” Dat
is een dreun in haar gezicht geweest. Achteraf
denk ik dat haar onmacht zich opstapelde. De
week voor kerst vertelde ze dat ze slaappillen had
gekregen van de huisarts. Ze sliep al weken niet.’
‘Tussen kerst en oud en nieuw is ze in een
psychose geraakt. Ze wilde naar mij, mijn man
haalde haar op. Een kilometer voor ons huis
wilde ze uit de auto, nog een lekker stukje lopen,
zei ze. Ze is gaan dolen. Toen we haar terugvonden keek ze me al niet meer aan. Die nacht heeft
ze bij me in bed geslapen. De volgende dag, bij de
huisarts, beweerde ze dat er niets aan de hand
was, maar terug in de auto zei ze opeens: “Ik

‘Sorry dat ik bel’, zei ze. Ze was
toen al depressief, maar ik zie
nu dat ze die houding vaak
had. Sorry, sorry dat ik er ben

moet heel veel aan oom Wim denken.” Dat is een
oom die zichzelf heeft gedood. Ik stond boven op
de rem. Uiteindelijk is ze op 2 januari opgenomen op een gesloten afdeling.’
‘In het voorjaar kwam ze thuis, met medicatie.
Ze leek herboren. Maar die zomer zei ze alweer:
“Iedere ochtend als ik wakker word, zit er een
olifant op mijn hoofd. Mijn gevoel is een groot
zwart gat.” Ze is ook nooit echt gaan praten. Alsof
het al te laat was, en ze de knop al had omgezet.’
‘Na Winekes dood zeiden mensen vaak: fijn
dat ze zulke sterke zussen had. Dat was lief
bedoeld, maar ik dacht bij mezelf: nóú, en wat
zijn we succesvol geweest. Ik ben vrij snel weer
aan het werk gegaan, maar zeven maanden later,
in een drukke periode, kwam ik mezelf tegen. Ik
brak en al het verdriet kwam eruit. Opeens kon
het werk me gestolen worden. Wat ben ik aan het
doen, dacht ik. Vrouwen helpen in India, terwijl
ik niet eens mijn eigen zusje kon redden.’
‘Ik ben boos geweest op Wineke. Dan zei
iemand dat ze altijd zo lief was en dan dacht ik:
hoezo lief? Twee puberdochters achterlaten!
Toch heb ik bij haar begrafenis ook uitgesproken dat ik het moedig vind dat ze zich heeft
gedood. Je zult je maar zo voelen, elke dag weer.
Haar jongste dochter zei een keer tegen mijn
moeder, haar oma: “Eigenlijk heeft mama een
heel mooi leven gehad, stel je voor dat ze zo oud
was geworden als u.” Iemand van veertien die
denkt: waarom zou je tegen je zin zo oud moeten
worden? Dat vind ik mooi. Maar ik blijf toch ook
denken: misschien had ze er bovenop kunnen
komen.’
‘Ik ben minder fanatiek geworden, er kon
ook wel een paar procent vanaf, en relativeer
mezelf en mijn werk meer. Ik ben zachter voor de
mensen met wie het minder gaat. Herken het als
iemand niet goed in z’n vel zit.’
‘Onlangs heb ik dit verhaal gedeeld in een
lezing voor driehonderd ondernemers. Ik ben
vrolijk en positief en kom sterk over, dus denken
mensen altijd dat bij mij alles goed gaat. Ik wilde
delen dat ik, net als ieder mens, dingen heb die
niet goed gaan en mij kwetsbaar maken.’
‘Ik heb Wineke in een goede periode een keer
gevraagd wat ik voor haar kon doen als het weer
minder zou gaan. “Niks”, zei ze toen. Daar denk
ik vaak aan terug. Maar als ik eerlijk ben: ik weet
niet of ik niet meer had kunnen doen. Misschien
wel. Misschien had ik een betere psychiater voor
haar moeten zoeken of vaker moeten langsgaan.
Ik kan inmiddels wel leven met die vraag. Denken dat ik geen schuld heb is mij te makkelijk.’ o
Dit is het elfde deel in een serie over verlies.

