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Moederhart vol rouw en liefde'
Een zonnige middag op gedenkpark Leijsenakkers,
aan de Veerseweg in Oosterhout. Koffiedrinken in
tuinstoelen, in de schaduwvan een boom bij twee

graven. Eén graf deelt moeder Margreet met haar
twee zoontjes,Joost en Mark.Joost en Mark overleden vlak na elkaar binnen een paar dagen na hun
geboorte, aan een longafwijking. ln het andere graf
ligt Sara, dochter van Frans en Elsbeth. Hun enige
kind, dat gp lTjarige teeftijd na een lang gevecht de
strijd tegen zelfdoding verloor. Sara is het halfzusje
vanJoosten Mark. Ze hebben dezelfdevader. Frans
(72) verloor in 1994 zijn eerste lief aan dezelfde vijand als zijn dochter. Moeder Elsbeth Kuysters (58)
schreef een boek over haarzelf en dochter Sara.
'Moederhart vol rouw en liefde - voortteven na de
zelfdoding van mijn enig kind'.
ln de ondertitel zou 'mijn'ook vervangen kunnen
worden door het onbepaalde lidwoord'een'. De
auteur wil niet alleen beschrijven hoe zij omging
met de zelfgekozen dood van haar zeventienjarige dochter. Op de achterkant schrijft de uitgever
namelijk Sara's worsteling is niet uniek en staat

symbool voor vele andere jongeren. De schrijfster
hoopt met dit boek anderen te raken en de hand
te reíken en ook hulpverleners en familieleden te
laten zien wat er in iemand omgaat die zich maar
moeilijk thuis voelt in deze weretd.

ElsbethenSara.

Elsbeth. Als we in september 2020, ruim drie jaar
na het overlijden van Sara, bij het graf zitten, zegt
ze terloops geen andere kinderen gewild te hebben. ln de meest positieve en liefdevolte zin van
het woord... Op 25 juni 2017 overtijdt Sara in haar
ouderlijk huis. 'Rondom de zonnewende en het
Sint-Jansfeest. De situatie is

Sara wordt op 28 november 1999 om twaalf uur
's middags geboren. De zon staat op het hoog-

ste'punt aan de hemel en het is de eerste dag

Foto van Sara bij haar graf.

van de advent. De vier weken die uitmonden in
het kerstfeest. 'De bevatting verloopt volgens het
boekje, zonder ingrepen en op eigen kracht komt
ze thuis op deze weretd.' Het is het enige kind van

honderdtachtiggraden

Nauwe band met Elfriede
Het gezin waarin Frans Brekelmans opgroeide werd
in 1947 pteeggezin van Elfriede en haar broertje. De

Oostenrijkse kinderen konden na de oorlog in Nederland weer op krachten komen. Elfriede keert
later terug naar Wenen, maar houdt terwijt ze opgroeit nauw contact met het gezin Breketmans.
Ze rnaakt ook het wel en wee van Frans mee. Als
Sara geboren wordt, stuit Effriede het kind van haar
pleegbroer onvoonnraardelijk in haar hart. Vanaf
haar vijfde jaar gaan Sara en haar moeder twee
keer perjaar naar Etfriede. De relatie tussen Sara en

gedraaid ten opzichte van haar geboortetudstip.
Het lijkt een cirkel die zich sluit.' Maar de cirkel is
de gelegenheid om allerlei herinneringen aan vast
te maken. Een gigantische armband waaraan a[[erlei 'bedettjes' vastgemaakt kunnen worden. leder
bedeltje is een deel van haar leven.
de Weense Elfriede zou uitgroeien tot een uitzonderlijke relatie,'zoals twee oude zielen die elkaar
Bedelarmband
ontmoeten en in de ogen kijken'. Elfriede kon niet
De grafstenen leven. Ze veranderen en groeien bij de begrafenis van Sara zijn, maar bij Sara's graf
door. Elsbeth gaat bijna etke dag naar het kerkhof. is de Oostenrijkse altijd aanwezig, in de vorm van
Beetje rommelen, opruimen, kaarsje opsteken, kij- kleurrijke kraalwerkjes.
ken, praten met haar dochter. Regelmatig staat er
'Onvergetelijk is de paasmarkt, waar we ontelbaar
een kaarsje, een bloemetje, of hangt er een frutsel- veel beschilderde paaseieren zien, allemaal in mantje aan de boom. Bijna etk btoemetje of frutseltje den en gesorteerd op kleur. Even verderop staat
heeft een verhaal. Het graf is ontworpen en gé- een wat oudere man, in het wit gekteed met grote
maakt door Paut Elshout (1949 - 2018). Etsbeth plant gouden vleugels. Wij noemen hem Der Engelener bloemen. Links en rechts staan vlinderstruiken. mann, omdat hij van kraattjes de meest fraaie enOp het graf van cortenstaal staat een huis. Aan een gettjes maakt. Dolenthousiast over zfn werk kopen
kant verlaat een ring het huis. Met een grote boog we diverse exemplaren in verschillende kleuren
keert de ring via een andere ingang weer in huis voor haar juffen, vrienden en familie. Jaren later
terug. Een gesloten cirkel. De weg die SarainlT jaar zijn we op zoek gegaan naar deze man, maar we
aflegt. Aan de iingzijn allerlei herinneringen vastge- hebben hem nooit meer gezien.' Zijn veetkleurige
maakt. Het nummer uit de urn vanJoep Huiskamp, kratencreaties versieren het graf van Sara.
een van de koningen uit de driekoningengroep
waarvan Sarà vanaf haar derde jaar deel uitmaakte. Citatenuít
Ook de sleutel die Paut Elshout maakte; een
Elsbeth Kuysters: 'Moederhart uol rouw en liefde -

loper,

zodat ze overal binnenkomt. Een aardewerk duifje
van haar 'dooppastor'Jos Zwetsloot. Rechts van
de steen staat een foto met Sara op de voorgrond;
en de beeldengroep'Anoniemen/Spoken in het
Slotpark" van Paul Elshout op de achtergrond.
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zelldoding vanmíjn eníg kind'
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grauen uan Sara, Morgreet, Joost en Mark.
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