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‘Moederhart vol rouw en liefde’
FOTOGRAFIE: Unsplash
TEKST: Elsbeth Kuysters, moeder en psycholoog
Schrijven is iets wat bijna iedereen heeft geleerd op de basisschool. In die jaren leren we om woorden netjes aan elkaar te
schrijven, precies tussen de lijntjes. In mijn geval nog met een
kroontjespen, die steeds in de inktpot gedoopt moest worden.
Hele schriften vol hebben we geschreven, de letters zo keurig
mogelijk aaneengeregen met mooie lussen, om vervolgens vanaf
de middelbare school alsnog over te gaan op je ‘eigen’ handschrift. Met de pen schrijven doen we tegenwoordig steeds
minder, het is makkelijker een bericht te appen via de mobiele
telefoon of snel iets te tikken op tablet of computer.
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Het is niet erg als er taalfouten in staan
Als opgroeiende puber heb ik veel geschreven. Ik vond het
lastig mijn gevoelens te delen met anderen, maar aan papier
toevertrouwen lukte goed. Hele mappen vol, gedichten, gewoon
voor mezelf. De behoefte om te schrijven verdween toen ik beter
met mijn emoties kon omgaan en er met anderen over kon spreken.
De liefde voor taal en teksten is echter altijd bij me geweest, het
hoort bij me. Ik heb het nodig om mezelf van tijd tot tijd te voeden
en me te laten inspireren.
Twee maanden na het overlijden van mijn enig kind Sara, ze is
zeventien jaar geworden en overleden door zelfdoding, ben ik weer
begonnen met schrijven in een dagboek. Dat doe ik bewust met
een vulpen, zodat ik niet te snel ga en rustig de tijd neem om mijn
woorden op papier te zetten. Ik heb het nodig om vast te leggen
wat er allemaal is gebeurd, wat het met me doet. Doordat ik het aan
het papier toevertrouw, hoef ik het niet langer in mijn hoofd of hart
te bewaren. Ik kan er altijd op teruggrijpen als ik daar behoefte aan
heb, het loopt niet weg. Het is niet relevant of er taal- of stijlfouten
in staan, het is voor mezelf. Het is ook niet erg als ik fragmenten
herhaal, of als ik de hele bladzijde volschrijf met slechts één woord
of zin. Het is altijd goed.
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Dagboek heeft een ventielfunctie
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Ik wil iedereen die dit leest, aanraden te gaan schrijven als je vol
zit met emoties en verwarde gevoelens en gedachten. Iedereen
die heeft leren schrijven kán schrijven, het is niet gebonden aan
opleiding of ervaring. Het fijne van een dagboek is dat er geen
censuur is en alles erin mag staan: ruw, emotioneel, onrealistisch,
waar of niet waar, het is van jou en alleen van jou. Dat maakt
dat het echt een ventielfunctie heeft. Na het schrijven in mijn
dagboek ben ik opgelucht, er is letterlijk wat lucht ontsnapt: stoom
afblazen, maar dan op papier. Dat is voor mij de essentie van een
dagboek. Het maakt vrij, er komt meer ruimte in jezelf, je komt
dichter bij je emoties door ze op te schrijven. Er zijn heel wat tranen
gevloeid boven mijn dagboek, de letters zijn soms uitgelopen tot
heuse inktvlekken. Ik schrijf dus met een vulpen, maar dat is niet
noodzakelijk. Gebruik wat voor jou prettig voelt: een balpen, een
potlood, of desnoods via je laptop of notities op de telefoon. Wat je
wilt, de schrijfwereld ligt aan je voeten.
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Vaste schrijfplek
Mijn dagboeken, inmiddels ben ik aan het tweede begonnen, liggen
op de meisjeskamer van Sara en ik schrijf vanachter haar bureau.
Dat is mijn vaste schrijfplek geworden en alles kan daar blijven
liggen, ik hoef het niet telkens op te ruimen. Ik voel me altijd beter
ná het schrijven dan ervoor. Ik heb iets achter me kunnen laten, het
geeft een voldaan en tevreden gevoel. De intensiteit van de emotie
of gebeurtenis is goed verstaan en opgenomen door het papier, ik
voel me helemaal begrepen. Het voordeel van een vaste schrijfplek
is, dat je hele wezen als het ware al in de ‘schrijfstand’ komt als je
er naartoe gaat. Een psychologisch proces dat we conditionering
noemen. Die schrijfplek kan trouwens heel eenvoudig zijn: aan de
eettafel, een hoekje op zolder of op je slaapkamer. Het enige dat je
nodig hebt is een werkblad, dat is alles.
Ik schrijf ook dingen in mijn dagboek die er met Sara zijn gebeurd,
en die ik niet met anderen deel. Mijn kind heeft haar leven zelf
beëindigd en dat gaat niet zomaar, daar heeft ze iets voor moeten
doen. De hele aanloop naar haar dood kent ook ruwe kanten,
traumatische gebeurtenissen voor zowel ons kind, als voor ons als
ouders. Hierover spreken mijn man en ik alleen met elkaar en enkele
hulpverleners, maar het staat wel in mijn dagboek. En omdat ik het
heb opgeschreven kan ik het loslaten en spookt het niet dagelijks
door mijn hoofd. Zo heb ik ook veel geschreven over de laatste
levensfase van mijn vader, hij is vorig jaar overleden.

Therapeutisch schrijven als opdracht
Schrijven wordt ook gebruikt bij psychologische begeleiding
of coaching, het kan zelfs een essentieel onderdeel zijn van de
behandeling. Ik ben psycholoog en coach en ik geef regelmatig
de opdracht om te schrijven. Door de schrijfbeweging breng je de
energie van de emotie letterlijk via je arm en hand naar buiten, dat
is een helende beweging op zich. Voor therapeutische doeleinden
of voor coaching is schrijven ook een hulpmiddel om iets onder
woorden te brengen, wat in eerste instantie maar moeizaam gaat
in een gesprek. Het helpt om dichter bij emoties te komen en het
schept orde in de chaos die iemand kan ervaren. Het schrijven krijgt
pas een therapeutisch karakter als het volgens bepaalde richtlijnen
gebeurt én als er daarna over gesproken wordt met de therapeut.
Een opdracht is bijvoorbeeld: ‘Schrijf een brief aan je moeder -

niet versturen - en neem deze mee naar ons volgend gesprek’.
Hij/zij krijgt een A4-tje mee waar vragen op staan die in de brief
beantwoord moeten worden. In het gesprek dat daarop volgt leest
de cliënt de brief hardop voor, en wordt er dieper op ingegaan. Een
andere bekende opdracht is het aanleggen van een boekje waarin
je alleen de positieve dingen van de dag opschrijft. Iemand wordt
dan ‘gedwongen’ om naar de goede momenten te kijken, ook al
voelt hij of zij zich somber. Er zijn altijd goede momenten, ook al zijn
ze nog zo klein. In feite geven de schrijfopdrachten een andere kijk
op gebeurtenissen en helpt het de ander om ook die invalshoeken
te integreren in zijn of haar werkelijkheid.

Schrijven bij rouwbegeleiding
Ook in rouwtherapie of rouwbegeleiding is schrijven een
hulpmiddel. Schrijven helpt om uiting te geven aan hetgeen diep in
je leeft, en waar je last van hebt. Je kunt niet rechtstreeks praten
met je dierbare overledene(n), maar wel je woorden opschrijven en
inbrengen in een volgend gesprek. De therapeut zal op zoek gaan
naar hiaten in het feitelijke verhaal of naar weggelaten emoties, om
die alsnog boven water te halen en te laten ervaren. Rouw is een
natuurlijke reactie op verlies, het is niet altijd nodig om begeleiding
of therapie te zoeken. Rouw is in feite een proces waarin de
emoties en gevoelens een reflectie zijn van de liefde en verbinding
die je met die ander hebt. Hoe intenser de band met de overledene,
hoe dieper de rouw zal zijn. Het lijkt alsof de rouwende in een acute
burn-out is beland. Veel symptomen zijn hetzelfde: emotioneel,
slechte concentratie, snel prikkelbaar en boos, weinig energie,
enzovoort. Rouw vraagt van je om de emoties rauw te laten komen.
Het is niet altijd makkelijk die te onderkennen en ze zomaar te laten
zijn. Iemand in rouw is niet psychisch ziek, er hoeft geen etiket
opgeplakt te worden. Natuurlijk is er soms begeleiding nodig, en
soms zelfs therapie, bijvoorbeeld bij vastgelopen, gestolde rouw of
gecompliceerde rouw. Maar rouw is een natuurlijk proces, dat komt
en gaat, van alle tijden is, en dat mensen doorgaans wel kunnen
dragen. Het is heel intens, verdrietig en pijnlijk: rouw gaat nooit
over, omdat de liefde en verbinding met de overledene(n) blijven
bestaan.
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‘De boodschap van mijn boek is dat de liefde
en verbinding blijven bestaan, daar verandert
de dood niets aan’
Schrijven is ook creëren
Tweeëneenhalf jaar na de dood van Sara ben ik alleen op vakantie
gegaan naar Corfu, want mijn stramme en vermoeide spieren
snakten naar de zon. Twee dagen voor vertrek zeg ik tegen
mijn echtgenoot dat ik de laptop meeneem omdat ik een boek
ga schrijven. Ik heb als psycholoog wel artikelen geschreven
in vakbladen of kranten, maar een boek schrijven is altijd een
onvervuld verlangen gebleven. Een artikel of boek schrijf je niet
voor jezelf, maar voor een bepaald publiek of doelgroep, en je
brengt een boodschap over door het delen van kennis en ervaring.
Nog geen idee van hoe of wat, begin ik in Corfu te schrijven, mijn
hoofd bruist van de inspiratie. Eenmaal terug in Nederland werk ik
op de kamer van Sara verder aan mijn project. In de vroege ochtend
kruip ik achter haar bureau en klap de laptop open. Ik schrijf nu niet
met de vulpen, want een boek schrijven is iets anders dan ‘van me
afschrijven’, zoals in mijn dagboek. Ik ben aan het creëren, ik wil mijn
beleving van rouw delen met de lezer. Ik werk verschillende thema’s
uit en beschrijf de moeilijke periode in de aanloop naar de dood van
mijn kind. Problemen met de hulpverlening, de spanning en stress
en hoe ik met vallen en opstaan probeer overeind te blijven. Dit
zal herkenbaar zijn voor velen die een dierbare hebben verloren.
Het gaat immers om universele aspecten en emoties die bij een
naderend einde naar voren komen.

Mijn boek is geboren
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De boodschap van mijn boek is dat de liefde en verbinding blijven
bestaan, daar verandert de dood niks aan. De bekende Vlaamse
rouwdeskundige Manu Keirse heeft het voorwoord geschreven en
hij geeft het treffend weer: ‘Sterven is afscheid nemen, achterlaten
en achtergelaten worden. Het is een eenzame weg voor zij die
vertrekt en voor de ouders die blijven. ‘Rouwen is een soloactiviteit’, schrijft Elsbeth, en toch voel ik doorheen het lezen van
dit boek voortdurend de golven van verbondenheid en liefde op mij
afkomen.’
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Ik voel nog steeds contact met mijn lieve kind, kan lachen om haar
humor, en heb het gevoel dat ze dichtbij is. Meestal, niet altijd
natuurlijk. In het boek staat beschreven hoe ik de rouw om mijn
kind beleef, met als doel anderen te inspireren en ondersteunen
bij verlies. Want als iets míj helpt, ga ik ervan uit dat een ander er
ook iets aan kan hebben. Ik heb gemerkt dat ik baat heb bij kleine
dingen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat deel ik in mijn boek.
Met soms een vleugje humor, want humor hoort bij mij en mijn
kind. Wat ik in Corfu eind oktober 2019 ben begonnen, is inmiddels
afgerond. Het boek is geboren, mijn verlangen is ingelost, mijn
boodschap mag de wereld in.
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