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De leukste kinderboekenMusthaves bij smetvrees
NU OP VROUW.NL

Wie het bedacht heeft, weet ik
niet. Maar al enkele jaren is
het woord ‘stief ’ vervangen

door ‘bonus’. Kennelijk is er ooit
iemand geweest die zo blij werd van
zijn of haar stiefkind, dat dit geschenk
werd omgedoopt tot bonuskind. 
Daarna is het concept van een bonus-
papa, bonusmama, bonusbroer of -zus
en de hele bonusfamilie er gewoon
doorheen gedrukt. Zo is het nadeel van
‘geen bloedband’ omgezet in een verras-
send voordeel.
Feit is namelijk dat mensen met een
stiefrelatie door de buitenwacht nu
worden aangesproken op hun bonus-
relaties; een verbale truc die ervoor
zorgt dat het stiefkind, de stiefvader, de
stiefmoeder, de stiefbroer of stiefzus en
eventuele stiefoma of -opa zich alleen
maar positief mogen uitlaten over hun
aangewaaide extra’s.
Vraag je aan een stiefvader hoe het met
zijn bonuskind gaat, dan moet hij wel
gaan nadenken of hij iets van voordeel
ervaart in de relatie. Met enige denk-
moeite antwoordt hij dan wellicht:
‘Nou, met mijn bonuskind gaat het wel
goed, al weet ik niet of ik voor hem een
bonuspapa ben’. 
Een dergelijk dubbelzinnig antwoord
laat zien dat de nieuwbakken bonus-
papa zich wil inspannen om aan de
zonnige kant van de verhouding te
staan. 

Ondertussen zijn er ook uitgekookte
kinderen die hun stiefouders met
nadruk bonusouders noemen. Dit om
ervoor te zorgen dat zij hen ertoe kun-
nen verleiden om zich gul en vriende-
lijk te gedragen. 
Zeg nou zelf: een vraag als: ‘Wil mijn
bonusmama ook een bijdrage leveren
aan mijn nieuwe mobieltje?’, heeft een
grotere kans van slagen dan wanneer
dat kind hetzelfde zou vragen door het
woord ‘stiefmoeder’ te gebruiken. 
Er zijn wel degelijk lieden die hun
aanhang-zonder-bloedband oprecht als
bonus ervaren. En van de mensen die
blijven volharden in de stief-aandui-
ding, weet je tenminste hoe de verhou-
dingen liggen. 
Zo krijgt Nederland onderhand een hele
diversiteit aan familielandschappen.
Dat betekent dat je zelf mag bepalen of
je ‘bonus’ of ‘stief ’ bent, al naar gelang
de verhouding jou bevalt of niet. 
Zelf heb ik één bonuszoon en twee
bonuskleinkinderen. Ik heb het geluk
dat die kleinkinderen weigeren om mij
bonusopa te noemen. Beide meisjes
zeggen: ‘opa-Jeff ’; een benaming die
wellicht navolging verdient. Dus geen
‘stief ’ of ‘bonus’, maar simpelweg
broer-Kees, moeder-Gerda of oma-Lies.
Dan mag de buitenwacht zelf bedenken
hoe de vlag erbij hangt.
Was het ooit een zondig gegeven, tegen-
woordig zijn samengestelde gezinnen
net zo normaal als scheidingen. Tja, een
samengesteld gezin: dat is beslist geen
sinecure. Geen wonder dat ooit iemand
zijn gezinsgeluk wilde opwaarderen. En
wat algemeen bekend is: van een bonus
wordt iedereen blij.
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Een samengesteld
gezin is geen
sinecure

Stief is bonus

Het meisje dat vocht
tegen het monster

E
en paar weken
na haar overlij-
den kregen
Elsbeth en haar
man Frans een

roos met een kaartje van
Sara opgestuurd. Net als
de stapel afscheidsbrie-
ven, de achtergelaten
dagboeken en het docu-
ment met wachtwoor-
den van haar telefoon en
sociale media, was dit
opnieuw een teken dat
haar zelfgekozen einde
geen impulsactie was.
Uit dagboekfragmenten
bleek dat Sara al vanaf
haar tiende nadacht over
de dood. En ondanks een
jarenlang hulpverle-
ningstraject werd die
wens alleen maar
sterker.

„Het voelt als een
onomkeerbaar proces”,
zegt Elsbeth. „Al kan je
dat nooit zeker weten. Is
een meisje van 17 wel in
staat om helder naar
haar eigen situatie te
kijken? Toch heb ik het
idee dat het probleem bij
Sara op een ander niveau
zat. De reguliere hulp-
verlening heeft nooit
grip op haar proces kun-
nen krijgen, de onvrede
met zichzelf en het leven
zat heel diep. In de
weken voor haar dood
heeft de crisisdienst
haar een aantal maal als
wilsbekwaam beoor-
deeld, en dat was ze ook.”

Elsbeth beschrijft haar
dochter als een heel
vrolijk, lief en intelligent,
maar ook extreem gevoe-
lig meisje. „In alles wat ze

deed, zocht ze een intense
verbinding. Of het nu de
manier was waarop ze haar
pop koesterde, een vriend-
schap aanging of haar pas-
sie balletdansen uitoefen-
de: ze legde al haar gevoel
erin. Dat maakte haar ook
kwetsbaar. Een nare
opmerking, een ruzie of
een terroristische aanslag
leek bij haar
vele malen har-
der binnen te
komen dan bij
anderen.”

Vanaf haar
14e kreeg Sara
hulp:
afwisselend
ambulante en klinische
zorg. Ze werd ook meer-
dere keren opgenomen  op
een gesloten afdeling. Toch
ging ze alleen maar verder
achteruit. 

Stoppen
Tot het moment dat Sara

in een gesprek met haar
begeleiders en ouders aan-
gaf dat ze wilde stoppen
met de behandeling en
definitief een punt achter
haar leven wilde zetten. 

„Ze had verwacht dat we
heel boos zouden worden,
maar dat waren we niet. Als
ik zeker had geweten dat ze
op een gesloten afdeling
honderd procent veilig was,
hadden we haar daar weer
laten opnemen. Maar dat is
niet zo. Bovendien hadden
we dan geen contact met
haar gehad. We kozen er

daarom voor om met Sara
in gesprek te blijven, want
dan was er tenminste nog
hoop. Nog steeds heb ik
geen moment spijt gehad
van die beslissing, want zo
ontstond een heel intieme
band. In tegenstelling tot
de periode daarvoor, waar-
in ze juist afstand van ons
had genomen, konden we
nu heel open over alles pra-
ten. Ook over haar doods-
wens.”

Dat betekende niet dat

Elsbeth en Frans die accep-
teerden. „Ik zei tegen Sara:
’Als jij in nood bent, dan
kom ik je redden. Dat is
mijn moederinstinct’. En
dat begreep ze. ’Daar ben je
mijn moeder voor’, zei ze.”

Laatste strohalm
„Wij respecteerden haar

keuze, maar op voorwaarde
dat we óók bleven zoeken
naar mogelijkheden voor
herstel. Zo stond er nog een
afspraak in het ziekenhuis
gepland, waar ze mentaal
en fysiek onderzocht zou
worden. Voor ons een laat-
ste strohalm, maar daar
heeft Sara niet meer op
gewacht.”

Sara overleed uiteinde-
lijk op een zondagavond in
haar ouderlijk huis, in het
gezelschap van haar gelief-
de kat Liesje. 

„Toen we haar vonden,
was ik naast intens verdrie-
tig ook trots op haar”, zegt
Elsbeth. „Trots dat het haar
gelukt was op een waardige
manier te sterven. Dat ze
niet alleen was, en nog aai-
baar en knuffelbaar. Hoe-
wel ik haar dood nooit heb

gewild, kan ik er daardoor
wel meer rust in vinden.”

Sara is het enige kind van
Elsbeth. „Dat is soms moei-
lijk: er is niemand meer die
mij nog ’mama’ noemt.
Toch voel ik me wel nog
steeds moeder, al heeft het
ouderschap nu een andere
invulling gekregen. Ik ben
nu misschien zelfs meer
met Sara bezig dan ooit.
Door haar lievelingsmu-
ziek te draaien, haar kleren
te dragen, haar graf te ver-
zorgen, door te schrijven
op haar kamer... Ik merkte
de afgelopen jaren dat al die
dingen mij hielpen in mijn
rouwproces. Mijn dochter
leeft niet meer, maar de
liefde en de verbinding blij-
ven wél bestaan.”

Boodschap
Dat is ook meteen de

belangrijkste boodschap in
haar boek. „Sara is niet
alleen haar dood, dat is
slechts het laatste stukje.
Juist door stil te staan bij de
mooie herinneringen, bij
haar leven, kan ik beter
omgaan met het verdriet.
En wat mij helpt in mijn

rouw, kan misschien ook
andere mensen helpen die
te maken hebben met
verlies. Daarnaast wil ik
met het boek ook Sara’s
boodschap de wereld in
brengen.”

Elsbeth legt uit dat Sara
zelf vond dat ze eerder had
moeten beginnen met
praten. „Op haar tiende
vertelde ze niemand dat ze
nadacht over de dood,
omdat ze anderen daar niet
mee wilde belasten. Voor
haar overlijden heeft ze
ideeën op papier gezet over
hoe er in de bovenbouw van
de lagere school al op een
laagdrempelige manier
gepraat zou kunnen wor-
den over psychische
problemen. Dat plan wil ik
verder uitwerken. Of het
Sara had kunnen helpen,
weet ik niet. Maar er zijn
veel meer jongeren zoals
zij. En ik hoop dat er een
manier is om te voorkomen
dat hun gedachten, net als
bij Sara, uitgroeien tot
onverslaanbare monsters.”

Praten over zelfdoding?
Chat met 113.nl of bel 113.

’Ze was niet
alleen, de kat
was bij haar’

door Marion van Es

Drie jaar geleden
overleed de 17-
jarige Sara aan
zelfdoding. Al
gebruikte zij lie-
ver het woord
’zelfeuthanasie’.
Ze vond dat ze
psychisch on-
draaglijk en uit-
zichtloos leed en
dat ze daarom
het recht had om
waardig te ster-
ven. Dat laatste is
haar gelukt, vindt
moeder Elsbeth
Kuysters (58). In
haar boek Moe-
derhart vol rouw
en liefde schrijft
ze over de dood
én het leven van
haar enige kind.

De 17-jarige dochter van Elsbeth wilde zelfeuthanasie

Danny Fransen (44)
startte in februari de
website metjenieuwevrien-
den.nl. Ze financiert het
project helemaal zelf en
met maar één doel: men-
sen de mogelijkheid te
geven nieuwe vrienden te
maken. Door het
oplaaiende coronavirus is
het nu lastiger om mensen
te ontmoeten, maar
Danny kan niet wachten
tot het tij keert en ze weer
leuke activiteiten kan
plannen. Uit ervaring
weet ze immers hoe
belangrijk vriendschap is.

Danny heeft sinds twee
jaar een heel bijzondere
vriendschap met de 41 jaar
oudere Els. Of ’Engeltje’,
zoals Els genoemd wil wor-
den. „Ze is inmiddels 85 en
ze is ook echt een engel. Ik
ontmoette haar via via en
het was pats, boem: raak. Er
was een bepaalde herken-
ning tussen ons. Alsof we
elkaar al heel lang niet
gezien hadden en nu weer
tegen het lijf liepen.”

Is het leeftijdsverschil niet
lastig?

„Nee, dat heeft ons geen
seconde in de weg gezeten.
Ik kan zo ontzettend met
haar lachen. We kunnen
overal over praten, vooral
onze mislukte dates zijn een
heerlijk gespreksonder-
werp. Maar we kunnen ook
echt de diepte in gaan. Els is
een heel wijze vrouw.” 

Hoe kwam je op het idee voor
de vriendensite?

„Ik had eerder met mijn
ex-man al een site op poten
gezet; metjepartner.nl – een

platform waar stellen
elkaar kunnen vinden om
samen activiteiten te on-
dernemen. Niets seksueels,
het is puur sociaal. Dat wil-
de ik ook doen voor vriend-
schappen en zo is metje-
nieuwevrienden.nl ont-
staan. Ook dit heeft niets
met commercie, daten of
seks te maken. Ik ben the
girl next door en dat wil ik
met de site ook uitstralen.” 

Je betaalt het project uit
eigen zak. Waarom?

„Ik doe het omdat ik Ne-
derland een beetje mooier
wil maken. Ik vind het een
fijn idee dat er door mijn
initiatief mooie nieuwe
vriendschappen ontstaan.
De site trekt bezoekers aan
uit alle lagen van de
bevolking: studenten,
gepensioneerden, mensen
met een fors inkomen,
maar ook mensen die op
bijstandsniveau leven. Dat
vind ik juist zo leuk, die ver-
binding tussen diverse
mensen – net zoals bij mij

en Els het geval is. Een tijdje
terug hebben we een
coronaproof bijeenkomst
met zestien deelnemers
gehouden. Om het gesprek
op gang te brengen, had ik
een kwebbelpot meegeno-
men. Er kwamen zulke
leuke gesprekken uit. We
hebben gehuild van het
lachen, maar er was ook
oprechte emotie toen
iemand heel kwetsbaar z’n
verhaal deed. Daar doe ik
het voor. Het verrijkt mijn
leven ook.”

Hoop je met deze site het
eenzaamheidsprobleem op te
lossen?

Eenzaamheid hoeft geen
drijfveer te zijn om je bij de
site aan te melden, maar het
mag wel. „Er meldde zich
onlangs een topchirurg aan,
die vooral in het buitenland
werkt. Weer terug in Neder-
land was iedereen te druk
om af te spreken, zodoende
kwam hij bij ons. Wat Els
aangeeft kan ook een reden
zijn je aan te melden: als je
85 bent, gaat iedereen in je
omgeving dood. ’Hebben we
net een leuk brigdeclubje bij
elkaar, blijkt er weer
iemand ongeneeslijk ziek’,
vertelt ze dan. Ze is niet een-
zaam, maar heeft wel
behoefte aan contact.” 

Nu social distancing de norm
is, komt er van afspreken
zeker niets terecht?

„Jawel hoor, we stemmen
de activiteiten op de corona-
maatregelen af. Ik hoop bin-
nen twee jaar het grootste
vriendschapsplatform van
Nederland te zijn. Vriend-
schap kent geen leeftijd,
geen klasse, geen ras. Ik wil
mensen uit hun bubbel
halen en ze nieuwe herinne-
ringen meegeven.”

Vriendschap kent geen leeftijd

De 44-jarige
Danny Fran-
sen (rechts)
met haar
85-jarige
vriendin Els.
„We kunnen
overal over
praten. Vooral
onze mislukte
dates zijn
altijd een
heerlijk
gesprekson-
derwerp.”
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door Hester Zitvast

Danny Fransen helpt mensen uit de eenzaamheid met website

’Soms 
huilen 
we van
het 
lachen’

(advertentie)

Elsbeth Kuys-
ters: „Er is
niemand die
mij nog ’ma-
ma’ noemt.”
FOTO
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