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Achterlaten en
achtergelaten worden
ze kennetqk een heimetilke afspraak met de dood en
begeleidt zichzelf naar de andere dimensie. ln ons huis
waar ze het eerste levenstìcht zag, vertaat ze de aardse

wereld. Stechts onze huiskat Lìesje ìs ats attertrouwste
maatje-voor-het-leven stit getuige van haar sterven. De
woorden van Manu resoneren in mijn hoofd: achtertaten
en achtergetaten worden.
Sara heeft moeten achterlaten en hoe moeitqk was het

voor haar om met votte bewustzi.ln voorbereidingen
te treffen voor een zo waardig mogetijk sterven. Ze
heeft veel afscheidsbrieven geschreven, ze wilde haar
liefsten zo zorgzaam mogelijk achterlaten en zelfs na
haar dood nog steunen met woorden van liefde en
troost. Het kan niet anders dan dat ze daar wakker van
[ag, piekerde over wat ze het beste kon schrijven voor
die ander. Ze zaI getwi.lfetd hebben over het hoe en
waar ze uiteindelijk witde sterven. De pijn die ze ervoer
door samen met haar vrìendin in de stad te winketen
en haar niet kon zeggen definitief te wilten stoppen met
het leven, dat er zelfs aI een idee was over hoe ze dat
witde aanpakken AttemaaI gedachten en handetìngen
die Sara atleen heeft moeien doormaken. Zoals Manu
schrijft, een eenzame weg voor zil die vertrekt.

verkoos boven het leven. Van het ene op het andere
moment heb ik deze nieuwe status gekregen en ik
hoefde er niets voor te doen, het ging helemaaI vanzetf
Eertilk gezegd tìjkt achtergelaten worden me veel

eenvoudiger dan achtertaten lk heb geen keuzes, geen
tweestrild en geen hoofdbrekens gehad over hoe ik
het zataanpakken. Het is me gewoon overkomen. Het
enige dat me te doen staat is zo goed mogetijk miln
gevoetens laten stromen, ook al gaan die soms atle
kanten op

"Nog steeds ervaar ik de enorme
liefde en verbinding tussen mij
en mÛn kind, de dood verandert
daar niets aan"
ln het achtergetaten worden voe[ ìk goed wat Sara heeft
moeten doorstaan in het proces van achterlaten, de
piln en het verdret. Ook ervaar ik de enorme Iiefde en
verbinding tussen mij en miln kind. Kennetilk verandert
de dood daar niks aan, atsof de essentie tussen ons

twee overblijft en doorgaat.
Het geeft me intense troost dat ik ook nu nog
onderonsjes kan hebben met haar. Het is misschien
een beetle (aar, maar soms vertang ik ernaar tìjd door
te brengen met miln dode kind. Dat kan door naar
muziek te [uisteren, een eindje autorrjden of alleen een

'Sterven is afscheid nemen, achtertaten en achtergetaten worden. Het is een eenzame weg voor zrj die

vertrekt en voor de ouders die btijven'. Deze woorden
schrijft de bekende Vtaamse rouwdeskundige Manu
Keirse in het voorwoord van mijn boek Moederhart
vol rouw en liefde.Zijn wijze woorden raken mi.1 diep,
omdat ik niet eerder heb stitgestaan bij het verschil
tussen achtertaten en achtergetaten worden en de
emoties die deze begrippen onherroepetijk bij me
losmaken.

Ons kind taat achter
Cnze dochter Sara ìs die eenzame weg gegaan, het is
nu drieënhatf laar geteden dat ze ervoor koos haar leven
te beeindigen. Op een zondagavond in juni 20L7 maakr,

Achterlaten tfikt bij zetfdoding een keuze
Bil etk overlilden hoort het achtertaten door degene
die sterft. ln het gevaIvan zelfdoding tijkt het atsof het
achterlaten een, al dan niet bewuste, keuze behetst.
lmmers. er is een moment dat doetgericht de stap
naar de dood wordt gezet en dat je dus weet datle de
were[d en atles wat je daarin iief is, lettertijk achterlaat
En wat heeft mijn kind veel mensen achtergelaten,
zoveel lieve mensen om haar heen waarvan ze wist
dat die van haar hietden. Aan tiefde en aandacht had ze
geen tekort. Het raakt me als moeder het meest, dat
mi1n kind zo heeft geleden en ook goed doorvoetde
wat de consequenties van haar dood zouden zijn voor
anderen Achtertaten, je eigen pijn voeten en daarbil
ook nog het verdriet ervaren van de achterbtilvers, dat is
nauwelijks te dragen.

Achtergelaten worden is eenvoudiger
lk ben een achterge[atene omdat mijn kind de dood

tange wandeling maken Het is niet van belang wat

hoofd maar vril is om naar behoefte
aan te haken bij een verdwaa[de herinnering aan Sara
en de gevoelens die daarbij horen. Dat kan ook de
pi)n ziln, de wanhoop en angst in de iaatste maanden
van haar leven, de harde waarheid van achterlaten en
achtergelaten worden. Ook die gevoelens ervaar ik
als een vorm van intimiteit die ik nu nog met haar kan
deten, ze is dan dichterbij dan ooit.
ik doe, als miln

Sara laat gedachtegoed achter
Naast atle brìeven, dagboeken, foto's, gedichten en

zetfgemaakte sputtetjes, laat Sara veel mooie en dierbare
herinneringen voor mij en anderen achter. Wat ze ook
achtertaat zijn haar ideeen over menta[e gezondheid
bij ;onge kinderen. Zelf is ze pas rond haar veertiende
gaan praten over haar problemen, terwijt ze alvanaf
haar tiende jaar gedachten had over de dood. 'lk had
veeI eerder moeten praten marn', zegt ze in de [aatste
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maanden voor haar dood tegen mij 'Dat zou me echt
geholpen hebben en misschien was het dan niet zo
stecht met me gegaan.' Maar ze heeft het niet tqdig
gedeetd, bang ons ats ouders te betasten en ook
vrienden wilde ze niet met haar zwaarte opzadelen. Sara
was van mening dat je eigentilk at in groep zeven en
acht van de basisschool bezig moet zijn met mentale
gezondheid en dat openheid over psychische ktachten
nodig is. Juist op de teeftijd van ongeveer tien jaar

dienen eventuele ktachten zich in mitde vorm aan en
kan er tildig hutp ingeschakeld worden, om ernstige
problemen in de toekomst voor te zijn.

Stichting Saarisnietgek
Het gedachtegoed van Sara is omgezet in een stichting
met ats doel openheid te creëren over psychische
probtematiek bijjongeren vanaf tien laar. Dat is de
teeftild waar sociate vergetilking tussen longeren begint,
ze beoordeten elkaar en dat kan een voedingsbodem
worden voor negatieve gedachten overlezelf en de
bilbehorende gevoetens. Praten erover hetpt, het zou
normaaI moeten ziln hierover ook op die leeftijd met
etkaar te spreken Want het is niet raar datle soms
angstig bent of boos, het is niet raar als le weteens
denkt aan de dood. Het leven is niet atleen leuk. er
horen soms ook negatieve gevoetens en gedachten bìj.
Afscheid, verdriet, angst, jezetf te dik of te dun vinden,
de dood, het hoort attemaaL bij het teven.
Op 24 november 2020 is de Stichting Saarisnietgek
opgericht, waarin de natatenschap van Sara wordt
vertaald naar concrete workshops voor basisscholen.
Het zulten teeftijdgenoten van Sara zi.ln die straks
de schoten gaan bezoeken. Het ìs een pro.lect
voorJongeren doorJongeren, ik zal ats moeder en
psycholoog in de backoffice meedraaien als secretaris
van de stichting. Het voorzitterschap is in handen
van een vriendin van Sara die een lerarenopleiding
volgt. Het laar 2021- wordt hetlaar van ontwikketen,
vormgeven en welticht aI starten met de uitvoering. Er
tigt nog veeI werk voor ons maar we hebben er zin in.
Wij ats achtergetatenen zu[[en met tiefde en verbinding
de natatenschap van Sara zo goed mogeli1k inzetten

omleugdigen tot steun te ziln. Want praten hetpt, hoe
eerder hoe beter.
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