Boeken Nabij 23

Etsbeth Kuysters

Moederhart vol rouw en liefde
Voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind
Uitgeverij Elikser, 2O2O
Wat meteen opvatt aan dit

boek is de voorkant: niet
alteen de veetzeggende

titel, maar vooraI de
sprekende, kleurr¡ke

tekening van een danseres.
Deze is gemaakt door

Mooi gevonden is de omschrijving van het als ouders
samen bewandelen van het pad van rouw. 'Het tijkt een
smal pad le zijn, waarop je vaak niet naast etkaar kunt
lopen. Praten onderweg kan moeizaamziln, omdat je
elkaar niet goed verstaat ats je achter etkaar aangaat.
Beiden zrln op een eìgen manier onderweg, maar

Sara Kuysters, de dochter
van tlsbeth, die een grote

worden vaak door andere dingen geraakt. De een wil
even rusten op een bankje, gewoon stilom zich heen
kr1ken, terw¡tde ander juist het tempo opvoert en voort

passie voor dans en battet

wiImaken.'

had. In 2017 beeindigde zij
haar leven, zeventien jaar

oud. In de proloog wordt
het leven van Sara en haar innerl¡ke str¡d in de laatste
perìode kort beschreven. Ze heeft haar afscheid goed
voorbereid. B¡zonder is dat haar ouders enkete weken
na haar uitvaart een roos met een door Sara geschreven
tekst ontvangen: Lieve papa en mama.

ten kteine bloem,

een ktern berichtje, om te laten weten dat ik heet veelvan
juttie hou! Liefs, juttie Sara'.

Waardevol is het advies dat Manu Keirse, die het

voorwoord schreel haar gaf: zeker b¡ zelfdoding is het
van belang niet atleen te k¡ken naar hoe een leven is
geëindigd, maar vooral het héte leven in ogenschouw
te nemen. Zo houd je toegang tot de mooie en vrol¡ke
gebeurtenissen en herinneringen en die kun je vaak ook
delen met mensen die je kind gekend hebben.
Overtuigend laat Kuysters zien dat de band met
haar overleden dochter bt¡ft bestaan en hoe zehaar

Etsbeth Kuysters schr¡ft in hoofdstukken met

aanwezigheid en liefde nog steeds heel sterk voelt.

verschillende onderwerpen hoe zr.1 haar rouw om Sara
in de drie jaar na haar dood heeft beteefd. Tussen de

De boodschap die ze wil overbrengen is dat wat haar
hetpt, mogel¡k ook andere ouders kan hetpen. Veel

hoofdstukken staan korte dagboekfragmenten en
gedichten van Sara.
Het is geen 'rouwdagboek' maar een persoonltlke
zoektocht naar verder leven, met dierbare, grappige en
verdrietige herinneringen aan haar dochtel plaatsen die

van wat ze beschr¡ft is herkenbaar en troostend, ook

ze samen hebben bezocht, mensen om hen heen die

Ma¡a Bouwman

veel van Sara hielden en haar ook missen. En ook hoe de
pijn en het gemis de auteur soms ineens aanvtiegen 'Het

jong heeft het nest te vroeg vertaten, het is in en ìn leeg in
huis. Zomaar, van de ene op de andere dag.'
Dingen die Kuysters hetpen zi)nlezen, rust, de
schoonheid van de natuur, wandelen en schrijven. Ze
zoekt regelmatig bewusi atteen de stitte om zich met Sara
verbonden te voelen.

ats

je kind niet door zetfdoding

is ovededen. Een vLot

geschreven boek, een aanrader voor mensen in rouw en
hun omgeving.

