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STAAT EIKE DAG

NHETTICHT''
was U toen ze voor zelfdodingkoos: Sara, de dochter
e

7r

van Elsbeth Kuysters en Frans
Brekelmans. Ze werd begraven
op de begraafplaats in hun woonplaats
Oosterhout. Dat is nu meer dan drie en
een half jaar geleden. Sindsdien bezoekt
Elsbeth dagelijks haar graf. Frans komt er

mindervaak.
Het graf van Sara is overdekt met een
plaat cortenstaal. Daarop staat een huisje,
dat symbool staat voor het huis waarin ze
geboren én gestorven is. Door het huisje
heen loopt een ijzeren ring met een diameter van zo'n 70 centimeter. Aan die
ring is van alles bevestigd: gelukspoppetjes, sleutelhangers, oortjes, arm- of
polsbandjes. "Iedereen die hetwil kan

hier iets achterlaten voor haar, )' zegt
((Ik
Elsbeth.
noem het een interactief graf.
Het is niet mijn graf, het is het graf van
iedereen die haar gekend heeft. "
Zeheeft geen vaste tijd voor het bezoek
aan het graf van haar dochter. "Het is
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er zo. Wat ik hier dan doe? Ik noem het

meestal beter vandaan dan ik me vooraf
voelde. Ik geniet van de stilte hier. En van
de natuur. Ik zie nu de krokussen opkomen. Ik hoor de vogels. Ik zie de bomen
weer }croppen krijgen. Te midden van al

maar'rommelen'. Of fröbelen. Ik steek

die dode mensen is hier erg veel leven."

maar net hoe mijn dag verloopt. Ikwoon
een kleine kilometer verderop, dus ikben

iedere dag kaarsjes voor haar aan.Zo
staat ze elke dag in het licht. Verder verzorg ikwat er te verzorgen valt. De ene
keer gaat het om blaadjes aanharken of
iets schoonmaken, de andere keerververs
ik het water van de bloemen. Ik kom hier
graag. Het is voor mij een plekwaar

ik

nog voor mijn kind kan zorgen. Het troost
me om hier dichtbij haar te zijn.Ik ga hier

*Ik noem het
een interactief
graf"

Oneindige liefde
Naast het graf van Sara ligt de eerste

vrouw van haar man Frans. En twee
zoontjes van Frans en zijn eerste vrouw,
die kort na de geboorte zijn overleden. "Ik
kwam hier dus ookvóór Sara's dood al regelmatÍg, soms met Sara. Sara kon moei-

lijk afscheid nemen van mensen. Ikweet
dat ze ooktijdens haar hardloopronde
regelmatig langs dit graf liep."
Kort voor haar zelfdoding sprak Elsbeth
met Sara over de vraag of ze begraven of
gecremeerd wilde worden. Ze had geen
voorkeur. " Ze zei'. (Het maakt me nÍet uit,
ikben daar toch niet."'
" De bekende Vlaamse rouwdeskundige
Manu Keirse heeft eens geschreven dat

niemand zo aanwezigis als een kind dat
gemist wordt. Daar ben ik het erg mee
eens. Ik zal niet de eerste en zeker niet
de laatste zijn die zegt dat rouw en liefde

bij elkaar horen. Net zoals de zon en de
maan, of de aarde en de lucht. Het klinkt
misschien raar, maar ik hoop dat ik mijn
hele leven magblijven rouwen om het
verlies van mijn kind. Dat past bij mijn
gevoel dat mijn liefde voor haar oneindig
is. Ik kan haar niet meer omhelzen. Ik kan
geen cadeautjes meer voor haar kopen.

Ikkan niets doen om haar te laten voelen
dat ikvan haar hou. Dus dat 'rommelen'
of fröbelen hier, dat is de uitingsvorm van
mijn liefde voor haar."
Elsbeth kan zich voorstellen dat mensen
zich afvragen of ze niet in de rouwblijft
hangen, vanwege de frequentie van haar
begraafplaatsbezoek. "Maar zo beleef ik
dat helemaal niet. Integendeel. Verlies
hoort bij het leven. Door met het verlies
bezig te zijn, ben ikbezig met leven. Elke

dag.ttr

