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LEVENSECHTE VERHALEN

Opstaan

en weer

DOORGAAN
De een moest doorgaan na het
verlies van een grote liefde,
de ander ontdekte haar veerkracht toen ze schipbreuk leed
in Indonesië en moest overleven op een onbewoond
eiland. Vijf verhalen van vijf
dappere vrouwen over hoe ze
na heftige tegenslag de opwaartse spiraal weer vonden.
Tekst: Rosa Koelemeijer
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M IC KY VERRUILDE HOLLY WOOD VOOR HOOGE LOON

‘Ik laat me leiden door
toevalligheden’
Kunstenares Micky Hoogendijk (50) overleefde een bomaanslag, was twee
keer getrouwd, eerst met Rob Scholte en later met Adam Curry, woonde twaalf
jaar in Hollywood, was actrice, werd kunstenaar en verruilde vorig jaar
Hollywood voor een boerderij in het Brabantse Hoogeloon, waar ze nu
een galerie aan huis heeft.
‘Als je me vraagt wat veerkracht is,

bekende master. Ik boekte een ticket

het komt voort uit hetzelfde gevoel. We

zeg ik: touwtjespringen. In beweging

naar LA, verkocht mijn huis en vertrok

worden geboren als een onbeschreven

blijven. Niet alles te serieus nemen, ik

zonder enige voorbereiding in mijn

blad, een tabula rasa, dat we vervol-

doe ook maar wat, zeg ik vaak. Als ik

eentje naar Amerika. Met fotografe-

gens zelf kunnen invullen.’

’s morgens mijn werkoverall aandoe en

ren begon ik toen ik, een maand voor

een staart op mijn hoofd bind, staat er

haar overlijden, een camera cadeau

weer een meisje en voel ik de speels-

kreeg van mijn moeder. Haar laatste

‘De bomaanslag op mij en Rob Scholte

heid van de jonge energie die ik nodig

cadeau, daar zat zo veel emotie in. Zo

in 1994 zal een levenslang litteken

heb om kunst te kunnen maken.’

doe ik telkens andere dingen. Ik heb

blijven, ook omdat nooit duidelijk is

alleen een havo-opleiding. “Ga je niet

geworden wie er achter de aanslag zat

Toeval
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Bomaanslag

studeren?”, vroegen mensen daarna,

en waarom. Als iemand je probeert

‘De keuzes die ik heb gemaakt in mijn

maar ik moest er niet aan denken om

te vermoorden, want dat is wat het

leven zijn nooit zo overwogen geweest;

zes jaar te studeren om één vak te

was, waardoor ikzelf in die nacht een

ik geloof erin dat het leven je vanzelf

leren. Het leven is mijn leerschool. Als

miskraam kreeg en mijn man werd

dingen aangeeft en dat je voortdurend

je jezelf telkens vastomlijnde doelen

gehalveerd, blijft dat altijd bij je. Maar

nieuwe deuren kunt openen. Ik laat

stelt, kan dat slechts leiden tot frus-

je kunt er wel mee leren leven. Ik heb

me leiden door toevalligheden. Op een

tratie omdat je die doelen nooit precies

ervoor gekozen om iets moois van mijn

dag werd ik bijvoorbeeld gevraagd om

bereikt. Ik heb nooit in beperkingen

leven te willen maken en me te om-

een casting te doen voor Goede Tijden

gedacht, ben alles gewoon gaan doen,

ringen met mooie dingen. Dat is mijn

Slechte Tijden, terwijl ik nog nooit ge-

en ga er dan ook helemaal voor. Je

gevecht terug, het laatste wat ik wilde

acteerd had. Dan ga ik proeven, kijken

moet het wel serieus doen. En er zit

was slachtoffer worden. Als je zulke

en voelen, en ga ik er vol voor. Geluk

ook zeker een lijn in alle verschillende

heftige dingen meemaakt, realiseer

is wat er gebeurt als voorbereiding de

dingen die ik heb gedaan; mijn werk

je je ook dat je in een soort reservetijd

gelegenheid ontmoet, zeg ik altijd. In

is altijd intiem, een manier om te

leeft. Vrienden zeggen soms dat het

Hollywood kwam ik terecht omdat ik

connecten met de wereld. Acteren, fo-

bij mij elke dag net kerstmis is. Ik wil

graag acteerlessen wilde volgen bij een

tograferen, de beelden die ik nu maak,

het leven vieren en maak er graag
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‘Ik houd van lieve mensen
en ik wil zelf ook graag lief
zijn voor anderen’
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een feest van. Lief is mijn lievelings-

dichter bij mijn vrienden te zijn. En

elkaar vasthouden. Mijn kunst komt

woord. Ik houd van lieve mensen en

zo ben ik in Hoogeloon gekomen. Ik

altijd voort uit mezelf en de poppetjes

ik wil zelf ook graag lief zijn voor

geloof erin dat een huis zijn bewoner

zijn eigenlijk een weerslag van wat

anderen. En het mooie is: als mensen

vindt, net zoals een kat de mensen

we nu missen in de samenleving: echt

kunnen wij creëren. Dat onderscheidt

vindt bij wie hij wil wonen. Ik was hier

contact, elkaar knuffelen. De poppe-

ons van dieren. Alle pijn die ik niet

in de buurt omdat ik een tentoonstel-

tjes houden elkaar vast en steunen

kan uiten en verwerken, komt via

ling had in Eersel. Omdat ik me in een

elkaar. Het is lief, universeel werk

mijn werk naar buiten. Ook in het

hotel altijd erg ongelukkig voel, had ik

geworden en ik kan niet wachten om

acteren kon ik altijd veel kwijt. Mijn

de organisatie gevraagd om me onder

de beelden in het groot te maken.

leraar methodacting zei een keer:

te brengen in een Airbnb. Zo kwam

Het voordeel van de plek waar ik nu

“Wat heerlijk dat er zo veel laatjes

ik in Gasterij Landschot terecht, een

woon is dat ik een mooie galerie aan

open kunnen bij jou. Juist doordat ik

prachtige plek met een natuurlijke

huis heb en klanten hier thuis kan

veel heb meegemaakt, kan ik uit veel

spa, hier aan de overkant. Ik zat met

ontvangen. Mijn intuïtie is weer mijn

laatjes putten. Veel mensen maken

mijn blote voeten in het gras, hoorde

grootste vriend gebleken. Op deze

de vreselijkste dingen mee, maar dat

de vogeltjes en dacht: wat is het hier

manier kan mijn werk toch doorgaan.

heeft ook een mooie kant. Pijn zorgt

fantastisch rustig. Aan de overkant

Ik kan mijn kunst verkopen en geniet

ervoor dat je het gevoel hebt dat je

stond een boerderij en ik kwam met

tegelijkertijd enorm van de rust en

leeft. Ik geloof erin dat je uiteindelijk

de eigenaar in gesprek. Hij bleek net

ruimte om me heen. Het wordt nu

niet te breken bent als je altijd voor

bezig te zijn met het verbouwen van de

langzaam warmer en in de ochtend

het goede kiest; je kunt altijd links- of

schuur. “Ik kom hier wonen”, zei ik. Ik

kleurt de zon mijn huis roze, doordat

rechtsaf slaan in je leven. Vrouwen

heb altijd vertrouwd op mijn intuïtie

het aan een kant uit allemaal ramen

zijn zo sterk! Als we kinderen kunnen

en dit voelde helemaal als mijn plek.

bestaat. Dan geniet ik van de totale

baren, hebben we ook de kracht om

Een halfjaar later woonde ik er.’

stilte. Elke ochtend maak ik een

voor het positieve te kiezen. Ik ben
twee keer gescheiden en hoewel het

tegen. En ik ga regelmatig paardrij-

me ook heel mooi lijkt om een heel

‘Door heel Amerika had ik mijn werk

den. In de natuur laad ik op. De wereld

leven met één iemand door te brengen,

al geëxposeerd en het werd mijn nieu-

is al zo heftig en onveilig, maar hier is

geeft een scheiding je ook de mogelijk-

we doel om Europa te veroveren. Maar

nooit gedoe. Mijn petekind van twaalf

heid om weer helemaal te bepalen wie

toen kwam corona en ging geen enkele

vond het vanwege de paarden ook

jij bent en wat je wilt doen.’

expositie door. Opeens had ik tijd over.

meteen geweldig dat ik hier ging wo-

Aanvankelijk was ik best boos; al mijn

nen. Als ik in Amsterdam zou wonen,

plannen konden niet doorgaan. Op-

zou er veel te veel afleiding zijn. Dan

‘Ik ben achttien jaar weggeweest

eens zat ik in mijn eentje in de fucking

is er altijd wel ergens een feestje. Ik

uit Nederland, maar de behoefte om

middle of nowhere tussen de weilan-

wil me op mijn werk concentreren en

terug te gaan groeide. Ik verlangde

den. Door de regels van de 1,5 meter-

dat kan hier. Op deze plek voel ik me

terug naar oude grond, wilde weer

samenleving kon ik ook niet meer

nu gelukkig, maar ook dat kan weer

op echte stenen lopen in plaats van

fotograferen. Ik ben toen met brons

veranderen.’

nepstenen. En ik had zin om weer

gaan experimenteren en beelden gaan

eens hard te kunnen lachen en om

maken. Mensvormen, poppetjes die

Hard lachen
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wandeling; dan kom ik nooit een mens

Bronzen beelden
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T IT I V LU C HT T E VAN ERITR EA N AAR NED ERL AND

‘In de woestijn leerde ik
hoe sterk ik ben’
Titi (29) vluchtte vijf jaar
geleden uit het gewelddadige Eritrea. Haar
twee kinderen moest ze
achterlaten en voor Titi
volgde een helse tocht
waarbij ze meerdere
keren de dood in de ogen
keek. De gedachte dat ze
op een dag haar kinderen
weer zou zien gaf haar
de kracht en hoop die ze
zo hard nodig had.

‘Ik vind het moeilijk om te vertellen
over de reis van Eritrea naar Nederland. Ik heb verschrikkelijke dingen
meegemaakt en het doet nog steeds
pijn. Mensen gingen dood. In de woestijn van Libië hadden we zo’n dorst dat
we benzine mengden met water. Later
zat ik op een volgepakte boot, mensen
werden doodgedrukt en zelf raakte
ik bewusteloos. Tijdens zo’n reis ben
je overgeleverd aan mensensmokkelaars. Godzijdank werden we gered
door de Italiaanse politie. Ik werd
bij hen aan boord gebracht en werd
meteen opgenomen in het ziekenhuis
omdat ik aan een infuus moest.’

>
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‘Ik vind het moeilijk om te vertellen

ik had hun en mezelf beloofd dat we

over de reis van Eritrea naar Neder-

elkaar weer terug zouden zien. Op

land. Ik heb verschrikkelijke dingen

de dag dat ik vluchtte, liet ik nog een

meegemaakt en het doet nog steeds

mooie foto maken van ons drieën. In

pijn. Mensen gingen dood. In de woes-

de jaren die volgden heb ik zo vaak

tijn van Libië hadden we zo’n dorst dat

naar die foto gekeken. Eenmaal in

we benzine mengden met water. Later

Nederland vroeg ik meteen gezinsher-

zat ik op een volgepakte boot, mensen

eniging aan. Samen met Anniek, mijn

werden doodgedrukt en zelf raakte

vrijwilliger van VluchtelingenWerk,

ik bewusteloos. Tijdens zo’n reis ben

kocht ik alvast bedjes voor mijn kinde-

je overgeleverd aan mensensmokke-

ren. Soms, als ik me verdrietig voelde,

laars. Godzijdank werden we gered

kroop ik erin. Dan voelde het net alsof

door de Italiaanse politie. Ik werd

ze al een beetje bij me waren.’

bij hen aan boord gebracht en werd
meteen opgenomen in het ziekenhuis
omdat ik aan een infuus moest.’

Machteloos
‘De gezinsherenigingsprocedure verliep slopend. Ik videobelde de kinde-

Leger
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ren elke dag. Dat was fijn, maar gaf me

‘Eritrea is een land zonder vrijheid.

ook een machteloos gevoel. Divorah

Ook als meisje moet je in dienst en

was vaak ziek. Ze werd steeds dunner.

dat kan je leven lang duren. Omdat de

Ik stuurde haar kleine cadeautjes:

man met wie ik twee kinderen heb al

een mooie barbiepop en snoepjes.

was gevlucht, kwamen ze me op een

“Wanneer breng je me weer mango

dag halen. Ik probeerde samen met

of cakejes,” vroeg ze vaak. Want in

mijn twee kinderen te vluchten, maar

Eritrea nam ik ’s avonds na mijn werk

de mensensmokkelaars zeiden dat ik

vaak wat lekkers voor haar mee. Zulke

hen niet kon meenemen omdat ze niet

kleine dingen miste ik enorm, net als

lang genoeg konden lopen. Ik ben toen

Divorah. Naeb was net twee toen ik

toen ik hoorde dat ze mochten komen.

alleen gevlucht en liet mijn kinderen

moest vluchten, te klein om me echt

Toen Divorah me zag op Schiphol, liet

achter bij mijn moeder. Maar ik werd

te herinneren. Hij wilde ook nooit met

ze haar tas en jas vallen en rende ze op

opgepakt en kwam in de gevangenis

mij praten als ik belde. “Dat is mama,”

mij af. Die armpjes weer op mij heen.

terecht. Toen ik vrijkwam ben ik

zei Divorah dan tegen hem, maar voor

Wat had ik daarnaar verlangd.’

opnieuw gevlucht, alleen. Er was geen

hem voelde dat anders. Dat was moei-

andere keuze.

lijk, maar ik begreep het wel.

Wat me tijdens de reis overeind hield

Uiteindelijk heeft het drieënhalf jaar

‘Inmiddels gaat het goed met ons. De

was de gedachte aan mijn kinderen.

geduurd voordat de kinderen naar Ne-

kinderen gaan hier naar school en vin-

Op een dag zou ik hen weer zien. Ik

derland konden komen. Een erg zware

den het fijn in Nederland. Hier kunnen

kon niet opgeven, moest door om mijn

periode. Maar ik bleef hoop houden.

ze in vrijheid opgroeien en hebben

kinderen te redden. Ik had er zelf voor

Ik geloof in God en bad voor mijn

ze mogelijkheden. Zelf wil ik graag

gekozen om alleen te vluchten, maar

kinderen. Ik kon het bijna niet geloven

anderen helpen en ik studeer nu voor
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‘Ik kon niet opgeven, moest door
om mijn kinderen te redden’
helpende in de zorg. Mijn Nederlands

mijn credo is dat ik alles gewoon doe.

ik een nieuwe kans. Natuurlijk blijven

moet nog wat beter worden, maar ik

Ik kan zonder eten en drinken overle-

sommige dingen moeilijk. Dat ik mijn

weet dat ik het ga redden om een baan

ven, dan kan ik dit ook. Ik wil positief

moeder niet kan zien en dat ik nooit

in de zorg te vinden. Kan niet bestaat

denken en de tijd die ik heb gemist

meer terug kan naar Eritrea. Maar ik

niet voor mij. Mensen zeggen vaak:

hier inhalen. Mijn bestaan in Neder-

ben sterk.’

“Hoe doe je dat, als alleenstaande

land voelt als een tweede leven. Mijn

moeder met twee kinderen?” Maar >

eerste leven was gevaarlijk, hier krijg

Met dank aan VluchtelingenWerk

>
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K IK I OND E RVO ND DR IE KEE R HE F T IGE T EGE NSL AG

‘Mijn overleden kindje
bracht me terug bij
mezelf’
Kiki van der Harst (41) beschouwde zichzelf als een zondagskind, het leven leek
maakbaar, tot ze bij een zwangerschap van 33 weken haar zoontje verloor. Wat er
daarna volgde was een ongelofelijk, maar ook wonderbaarlijk verhaal. Na haar
scheiding stond haar hele leven op zijn kop en alsof het allemaal nog niet genoeg
was kreeg ze ook nog borstkanker. Ondanks al deze tegenslagen lukte het haar
om het geluk weer te vinden.
‘Eigenlijk was het in mijn leven altijd

of rechtsaf?” Iets vertelde me dat ik

geluk moest kiezen. Ik werkte op dat

zo gelopen zoals ik me als kind in mijn

nog niet klaar was, dat ik nog iets te

moment als marketingmanager bij

romantische dromen had voorge-

doen had. Pas jaren later realiseerde

een grote bank, en hoewel die baan

steld: ik zou een grote liefde vinden,

ik me dat ik tijdens de bevalling een

me succes bracht, gaf het me niet de

trouwen in een prachtige jurk, veel

bijna-doodervaring heb gehad. Luc, zo

voldoening die ik zocht. Terwijl ik in

gaan reizen, carrière maken en in een

heette mijn kindje, kwam perfect ter

scheiding lag, besloot ik mijn baan op

mooi huis wonen. Ik was 33 en had het

wereld, maar zijn hartje klopte niet

te zeggen om mijn dromen achterna te

allemaal. Ik werd meteen zwanger

meer. Ik viel in een zwart gat.’

gaan. Ik heb altijd de behoefte gehad

en had een probleemloze zwangerschap. Maar in de 33ste week ging het

om het verschil te maken, betekenis te

Zingeving

hebben en ik startte mijn eigen bedrijf

plotseling mis. Het beeld dat ik zag

‘Een kind verliezen raakt zo aan de

waarmee ik als coach vrouwen help

toen er een echo werd gemaakt zal

essentie, met zijn overlijden raakte

om weer voluit te kunnen leven. Ieder-

ik nooit vergeten. Een donkere vlek.

ik een stukje van mezelf kwijt. Toch

een verklaarde me voor gek, maar ik

De placenta had losgelaten en dreef

vond ik de kracht om door te gaan. We

heb geen moment getwijfeld of ik het

in het vruchtwater. “Je kindje leeft

zeiden altijd: “Zolang we elkaar heb-

financieel zou redden. Ik vond het fan-

niet meer,” was de eerste mededeling,

ben komt het goed.” Totdat bleek dat

tastisch om voor mezelf te werken en

gevolgd door: “En nu moet je gaan

mijn man een andere relatie had. Ik

ontwikkelde een methode om andere

bevallen.” Onder de morfine bracht ik

wist niet wat me overkwam en wilde

vrouwen die iets traumatisch hebben

mijn kind ter wereld. Ik verloor zo veel

scheiden. Mijn gezin – we hadden een

meegemaakt te kunnen helpen.’

bloed dat ik op het randje zweefde. Het

jaar na het overlijden van Luc samen

was heel onwerkelijk. Ik weet nog dat

nog een zoontje gekregen – was mijn

ik in een tunnel van licht werd gezo-

gouden cirkeltje en de scheiding deed

‘Ik had het geluk dat ik de verbinding

gen en een stem hoorde: “Ga je links-

me beseffen dat ik voor mijn eigen

met mezelf ontdekte. Ik had een

Liefdevol genezen
>
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spirituele coach gevonden, die me

om liefdevol te kunnen genezen. Waar

bleem achter het probleem te gaan,

hielp om contact te maken met mijn

in de volksmond vaak wordt gepraat

kun je jezelf echt helen. Ik help ze de

diep weggestopte emoties. Sinds het

over ‘het gevecht tegen kanker’, geloof

pareltjes ontdekken die schuilgaan

verlies van Luc had ik het gevoel dat

ik dat het tegenovergestelde waar is.

achter heftige gebeurtenissen. Je

ook een deel van mij was doodgegaan.

We hoeven niet te vechten, we worden

ontdekt wat de boodschap of de les

Achteraf besefte ik hoe waar dat

uitgenodigd om liefdevol te genezen en

is. Dat geeft een nieuw perspectief.

was. Ik durfde het verdriet niet toe

naar de dieper liggende oorzaak van de

Uiteindelijk is het heel simpel: het

te laten en ben gaan overleven. Maar

ziekte te gaan.’

gaat erom dat je jezelf steeds beter

inmiddels was ik al wakker genoeg
om te beseffen dat emoties kunnen

leert kennen en begrijpen. Dat je het

Regie
‘Het klinkt misschien gek, maar mijn

je doet wat je gelukkig maakt. Dat is

blokkade in energie vormen. Als dat

genezingsproces was heel verrijkend.

vaak een proces van vallen en opstaan,

maar lang genoeg duurt, kan dat zich

Het heeft mijn visie op gezondheid

maar de beloning is enorm. Het is een

manifesteren als ziekte. Ik wist dat

compleet veranderd. Het heeft me

grote eer om zo dicht bij mensen te

het van levensbelang was om mijn

doen inzien dat de verbinding tussen

mogen komen, in hun kwetsbaarste

trauma’s te helen. Dat bleek heel let-

lichaam en geest heel sterk is. Je hebt

momenten diep in hun ziel te kijken.

terlijk het geval. De diagnose borst-

een bron van oneindige intelligentie

Dat geeft mij het gevoel van intense

kanker kwam niet als verrassing. Mijn

in je en als je daarmee contact maakt,

dankbaarheid. Dan weet ik dat dit is

intuïtie bleek feilloos. Ik ‘wist’ dat het

dan weet je wat waar is. Je kunt

wat ik hier te doen heb: mensen helpen

mis was, ook toen de huisarts me niet

onderscheid maken tussen irreële

hun licht te vinden en te verspreiden.

wilde doorverwijzen en toen ze in het

angsten en de stem van je intuïtie. Je

Het is voor mij geen werk, het is mijn

ziekenhuis in eerste instantie niets

hoeft je niet overgeleverd te voelen

zielsmissie. Toen ik Luc verloor dacht

vonden. Ik hield voet bij stuk. Het

aan dokters of specialisten, omdat je

ik dat het nooit meer goed zou komen,

bleek te kloppen. Het was wel een klap,

zelf verantwoordelijkheid neemt voor

maar Luc betekent ‘licht’ en hij heeft

omdat het dit keer om mijn gezondheid

jouw leven. Daardoor voelde ik me

me geholpen om weer helemaal terug

ging. Ik stond bekend om mijn gezonde

nooit slachtoffer, maar had ik de regie

te komen bij mezelf en mijn licht te

levensstijl: ik at gezond, was altijd met

over mijn eigen gezondheid en geluk.

verspreiden.’

mijn gezondheid bezig en sportte veel;

Ik ben ontzettend dankbaar voor de

ik had een paar maanden daarvoor

mensen die zo’n belangrijke bijdrage

mijn eerste marathon gelopen. Toch

hebben geleverd aan mijn genezing. Ik

‘Je hebt niet altijd een keuze in wat je

was het voor mij meteen duidelijk: dit

noem ze mijn ‘circle of light’. Je kunt

overkomt, maar je kunt wel kiezen hoe

is een noodsignaal van mijn lichaam,

veel kracht van binnenuit halen, maar

je ermee omgaat. Dat is zo belangrijk

ik heb een heel ongezonde relatie met

de mensen die in je geloven en je steu-

om te beseffen. We zijn veel krachtiger

stress en de laatste jaren vooral veel

nen zijn van onschatbare waarde.’

dan we vaak beseffen. Ik geloof dat

emotionele stress gehad. Nu was het
menens. Ik was vol goede moed. Ik
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leven kunt leiden dat bij je past en dat

gaan vastzitten in je lichaam en een

Rust en vertrouwen

niets voor niets gebeurt. Als we hefti-

Transformatie

ge dingen meemaken in ons leven, kan

wist inmiddels wat ervoor nodig was

‘Door de transformatie die ik zelf

het ons volledig lamslaan, maar het

om op alle niveaus te genezen. Ik raak-

doormaakte, kon ik mijn methode

kan ook een keerpunt zijn. Ik heb in

te gefascineerd door ons zelfhelend

waarmee ik vrouwen begeleid, verder

mijn eigen leven ervaren hoe snel alles

vermogen en schreef mijn eigen recept

verrijken. Juist door naar het pro-

een negatieve wending kan nemen,
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maar ik heb ook ervaren hoe snel alles
weer ten positieve kan keren. Ik vind
dat wonderlijk aan dit leven.
Vlak nadat mijn behandeling was
afgerond, maakte ik een toekomstvisie. Ondanks dat het onmogelijk
leek, had ik de droom om nog een
dochter te krijgen. Volgens de artsen
een wonder, maar enkele maanden
later bleek ik zwanger. Voor ons is ze
een geschenk. Ik zie kinderen als onze
spirituele teachers, ze hebben nog zo’n
sterke verbinding met de onzichtbare
wereld. Sinds ik de verbinding met
mezelf en met mijn ‘intuïtief weten’
ook steeds sterker voel, ervaar ik een
diepe innerlijke rust en vertrouwen.
Het is heerlijk om erachter te komen
dat je altijd naar binnen kunt keren,
naar die liefdevolle plek waar je de
antwoorden vindt op jouw levensvragen. Dan kom je erachter dat niet
jouw omstandigheden bepalen hoe jij
je voelt, maar dat jij zelf bepaalt wat je
binnenlaat.
Ik help vrouwen om hun eigen pad te
lopen, dat ze terugbrengt naar hun
essentie. Dat ze ontdekken wat hun
authentieke kracht is en waar ze echt
gelukkig van worden. Intuïtief weet ik
vaak precies wat ze nodig hebben. Ik

‘Ik wist dat het van
levensbelang was om
mijn trauma’s te
helen’

geef ze de tools waarmee ze toegang
krijgen tot hun innerlijke bron van oneindige intelligentie. En ik geef ze de
rust en het vertrouwen om de stappen
te zetten op hun pad. Ze moeten het
uiteindelijk zelf doen, maar gelukkig
hoeven ze het niet alleen te doen.’
www.kikivanderharst.nl
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REM ON A V E R LO OR VORIG JAAR H AAR M AN M ARC D E HOND

‘Marc heeft me zo
goed voorbereid op het
leven ná hem’
Remona De Hond-Fransen (34) verloor op 3 juni vorig jaar haar man Marc de
Hond. Ze bleef achter met dochter Livia (3) en zoon James (2). Op het moment dat
Marc wist dat hij ongeneeslijk ziek was, begon hij zijn gezin voor te bereiden op
een leven zonder hem, iets wat Remona nu veel kracht geeft.

‘Als je het over veerkracht hebt, dan

hadden gezeten, hadden we het voor de

voel ik me nu nog door hem gesteund.

denk ik als eerste aan mijn kinderen.

kinderen ook heel zwaar gemaakt. Het

Zo vaak denk ik: hij had gelijk, het gaat

Hoe zij omgaan met de dood van Marc

verdriet mag er zijn – ik wil hen niet

precies zoals hij altijd zei. “Het gaat

is zo bijzonder. James was nog te klein

aanleren ervoor weg te lopen, maar

zwaar worden, maar je kunt het,” zei

om echt emoties te tonen toen Marc

het moet ook niet zo zijn dat ik elke

hij keer op keer. Ook Livia en James

hen vertelde dat hij ongeneeslijk ziek

keer in huilen uitbarst als de kinderen

zouden weer gelukkig worden. Zelf

was, maar Livia begreep het heel goed.

over Marc praten. Zo zou Marc het

was Marc zijn moeder verloren toen

Ze was ontzettend verdrietig, maar

niet gewild hebben.’

ze nog maar dertig was en hij drie, en

dat verdriet was ook weer heel snel
over. Dat maakte het voor Marc draag-

ook hij was weer gelukkig geworden,

Vertrouwen

dat zou zijn kinderen ook lukken. Die

lijker, en voor mij ook. Ook nu Marc er

‘Op 6 april vorig jaar hoorden we dat

woorden geven me het vertrouwen dat

niet meer is, werkt het nog zo. Laatst

de blaaskanker van Marc was uitge-

ik het aankan om zonder hem verder te

zei Livia, toen ze jarig was: “Ik wou dat

zaaid en dat hij niet meer beter zou

leven, al zijn het verdriet en het gemis

papa op mijn verjaardag kon komen.”

worden. Op dat moment is er bij Marc

enorm. Ik ben nog nooit iemand ver-

Als moeder breekt op zo’n moment je

een knop omgegaan en is hij mij en de

loren die zo dicht bij mij stond en het

hart, maar zij was er niet per se heel

kinderen gaan voorbereiden op zijn

verlies voelt letterlijk als een gebroken

emotioneel over. Een andere keer zei

naderende afscheid en het leven erna.

hart. Je wilt weglopen voor die pijn,

ze: “Ik was net verdrietig, maar mijn

Ontzettend veel gepraat hebben we

maar ik probeer te denken: nee, dat is

traantje ging weer terug naar bin-

samen, we deelden onze diepste ang-

de liefde die we hadden, ik moet dat

nen.” Marc en ik hebben de kinderen

sten en onzekerheden. Marc heeft zo

gevoel omarmen. Daar ben ik nog niet,

altijd zo goed mogelijk proberen te

goed voorzien hoe het voor mij zou zijn

maar ik kan het verlies wel accepte-

begeleiden, als ouders ben je toch

als hij er niet meer was en omdat we

ren. Marc zei altijd: “Natuurlijk mag

hun voorbeeld, en als wij in zak en as

daar zo veel over hebben gesproken,

je verdrietig zijn, het is een enorme

>
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‘Doordat Marc en ik samen al zo
veel hadden gerouwd over onze
toekomst, kreeg mijn rouwproces
een vliegende start’
klus die je moet klaren. Laat je tranen

maakt, in een doos zitten allerlei spul-

hulp in huis te halen en dat ik hem zou

vloeien tot een vijver waarop je in de

len van hem, zoals zijn paspoort en

verzorgen. Daar moesten we een knop

zomer met de kinderen kunt varen en

keycord, en als het juiste moment daar

voor omzetten. Luiers verschonen,

waarop je in de winter kunt schaat-

is, zal ik dat met de kinderen delen. Ik

doorligwonden verzorgen; dat is niet

sen.” Toen vond ik dat een mooie zin,

wil dat ze hem leren kennen, zien hoe

hoe het hoort te gaan in een liefdesre-

nu voel ik hem echt. Het is vrij oneer-

zijn humor was bijvoorbeeld, want die

latie, maar het heeft ons veel gegeven.

lijk dat Marc twee keer in zijn leven

is toch anders dan die van mij. Marc

In de sport leer je zo min mogelijk aan

zo veel medische tegenslag kreeg. Dat

heeft ook nog een nieuw huis voor ons

het toeval over te laten en in control te

zeiden we ook tegen elkaar: “Het is

gekocht. We woonden in Badhoeve-

zijn, en hoewel dat bij kanker vrijwel

superkut dat dit ons gebeurt, maar het

dorp, maar als hij er niet meer zou zijn,

onmogelijk is, kun je wel in control

leven is nu eenmaal oneerlijk.” Dat

wilde ik liever terug naar Oegstgeest,

blijven over de randvoorwaarden.

relativeert ook. Zo veel mensen raken

waar ik vandaan kom en waar mijn

Voor iemand zorgen die ziek is, is

iemand kwijt, daarin ben ik echt niet

familie woont. Aanvankelijk vond

topsport, en als sportster wist ik dat

alleen. Marc was een meester in het

ik het lastig om dat bespreekbaar te

het ook belangrijk was om goed voor

omdenken van dingen, daar haal ik nu

maken – in de weken voor zijn dood

mezelf te blijven zorgen. Goed eten,

kracht uit.’

was ik al bezig met het leven erna –

’s middags even slapen; in de zwaarste

maar Marc vond het een heel goed idee

maanden kon ik terugvallen op die

Vliegende start

en we hebben nog samen scholen en

sportmodus, waardoor ik wist dat ik

‘Doordat Marc en ik samen al zo veel

huizen bekeken. Dat we een goede plek

het aankon en niet zou instorten.

hadden gerouwd over onze toekomst,

hadden als hij er niet meer was, gaf

Er zijn momenten geweest dat ik me

kreeg mijn rouwproces een vliegende

hem rust – het was geen “zwart gat”

onzeker voelde. Marc zei dan wel dat

start. “Als ik ga, gaat mijn vuur naar

meer zoals hij zei, en nu vind ik het fijn

ik het aan zou kunnen, maar was dat

jou,” zei hij, en zo voelde het ook. Ik

dat Marc dit huis nog heeft gezien.’

ook zo? Maar doordat ik ook dat durfde

was geen gebroken vrouw, maar voelde
me juist heel erg in mijn kracht staan.
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uit te spreken en Marc me daar ruimte

Instinct

voor gaf, mocht ook dat gevoel er zijn.

Wat ik mooi vind, is dat Marc veel

‘Ik heb een sportachtergrond en die

Marc heeft me geleerd om te vertrou-

heeft achtergelaten voor de kinderen.

sportmentaliteit heeft me zeker

wen op mijn gevoel en mijn instinct,

Zijn theateroptredens heeft hij laten

geholpen. Toen Marc steeds zieker

en daardoor weet ik dat wij het gaan

opnemen, hij heeft zijn boek nog afge-

werd, besloten we zo min mogelijk

redden.’
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ELS OV E R LE E F D E E E N SCHIPB R EUK E N W ERD TR I ATLEE T

‘Ik weet nu dat ik de
finish altijd zal halen’
Na acht uur zwemmen bereikte Els Visser (30) na een schipbreuk een
onbewoond eiland in Indonesië en werd ze gered. De euforie van het overleven
deed haar inzien hoeveel je als mens kunt bereiken en hoe sterk je lichaam is.
Nu is ze professioneel triatleet. Ze schreef er een boek over, Geen zee te hoog,
dat begin dit jaar verscheen.
‘Thuis heb ik op mijn schoorsteen een

koraalrif. De boot was nog heel, maar

verte: dat moest een eiland zijn. “La-

beeldje staan van een golf met drie

we vroegen ons toen al af hoeveel

ten we gaan zwemmen,” zei ik. “Hier

poppetjes erop. Erbij staan twee kaars-

ervaring de bemanning eigenlijk had.

zijn we kansloos.” Maar niemand in

jes, die ik regelmatig brand voor de

De volgende dag, midden op open zee,

de groep durfde het aan. Alleen gaan

twee Spanjaarden die overleden tijdens

ging het helemaal mis: de eerste mo-

zwemmen durfde ik niet. Uiteindelijk

de schipbreuk. Ik heb ook een tattoo op

tor viel uit en toen ook de tweede, en al

heb ik het toch gedaan, samen met

mijn enkel, een Mandarijns teken dat

snel raakten we stuurloos en begon de

de Nieuw-Zeelandse Gaylene en nog

staat voor leven en overleven.

boot water te maken. De zee was wild

drie anderen, die we al snel achter

Wat mij is overkomen in Indone-

en na een grote vloedgolf kwamen alle

ons lieten. Zeker acht uur hebben we

sië is iets wat ik altijd met me zal

25 opvarenden in zee terecht. Ik rea-

gezwommen, maar toen stonden we

meedragen. Ik was begin twintig

liseerde me dat het helemaal mis was.

met onze voeten op vaste grond. Een

en reisde na een stage bij een lokaal

We hadden al gezien dat onze mobiele

dag later werden we gered door een

ziekenhuis – ik studeerde medicijnen

telefoons geen bereik hadden en op

langsvarend jacht.’

– met een rugzak op door Indonesië.

de boot was niets aanwezig geweest

Voor de laatste dagen had ik mezelf

om alarm mee te slaan. Niemand zou

getrakteerd op een boottocht van

ons de komende tijd missen. Het enige

‘Voor mijn reis naar Indonesië was ik

vier dagen van Lombok naar Flores,

dat we hadden was een reddingsvest

niet erg sportief. In mijn jeugd heb ik

langs verschillende eilanden, waar ik

en een klein bootje, waar maar zes

getennist, maar in mijn studententijd

graag wilde gaan duiken. Al toen ik de

personen in pasten. De eerste nacht

sportte ik helemaal niet. Dat ik in In-

boot zag, dacht ik: wat een oude boot,

brachten we om beurten in het water

donesië acht uur lang in een wilde zee

maar ik had maar 200 euro betaald

en in het kleine bootje door. IJskoud

had kunnen zwemmen en mezelf had

voor de tocht en moest niet te moeilijk

en donker was het en ik was bang dat

gered, deed me beseffen hoe krachtig

doen vond ik, en stapte op. Toch had

ik het niet zou overleven.

het menselijk lichaam eigenlijk is.

ik al vanaf het begin een raar onder-

Krachtig lichaam

Je kunt veel meer dan je denkt. Ik

buikgevoel. Ik werd enorm zeeziek

‘Toen het licht werd zagen we aan de

weet niet of ik zonder die ervaring in

en de eerste nacht voeren we op een

horizon een zwarte berg. Heel in de

Indonesië ook professioneel triatleet >
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was geworden, wat ik inmiddels ben.
Zoiets doet zeker iets met je. Ik zeg
vaak dat ik de schipbreuk nodig heb
gehad om echt te gaan leven. Ik ben
veel meer met de dag gaan leven en
kies er elke dag voor om mijn dromen
te volgen. Als je kansen krijgt, moet je
ze grijpen, zodat je nooit ergens spijt
van krijgt. Ik had als arts kunnen
gaan werken en de zekerheid kunnen
hebben van een goed inkomen, maar
ik heb mijn hart gevolgd en ben triatleet geworden. Na Indonesië ging ik

‘Vroeger kende
ik alleen de
basiskleuren:
groen, rood, geel,
nu zijn er in mijn
leven veel meer
kleuren’

meedoen aan triatlons en ontdekte ik
dat ik er goed in was. Nu wijd ik mijn
leven aan de topsport. Een onzeker
bestaan, waarbij ik bijvoorbeeld zelf

Ik geloof erin dat je tegenslag kunt

er om me heen gebeurt. Ik zie nu de

moet zorgen voor voldoende sponsors

gebruiken om jezelf te ontwikkelen

vogel die voorbijvliegt, het manne-

om een inkomen te hebben en een

en er sterker uit te komen. Zo heb ik

tje dat met een stok voorbijkomt, ik

probleem heb als ik geblesseerd raak,

net als veel anderen door corona ook

merk het praatje op dat bij de bakker

maar dit is wat ik echt wil. Als ik een

best een lastig jaar achter de rug. Veel

wordt gemaakt. Met mijn boek hoop

triatlon heb volbracht, waarbij je 4

races gingen niet door en ik zat negen

ik anderen te inspireren. Ik hoop dat

kilometer zwemt, 180 kilometer fietst

maanden in Australië, waar ik alleen

zij geen schipbreuk nodig hebben om

en 42 kilometer loopt, voel ik zo’n

maar met sporten bezig was. Eenmaal

te durven kiezen voor het leven dat

enorme kracht. Wat ik voel als ik over

terug in Europa besefte ik dat er een

ze het liefste willen. Ik denk dat veel

de finish ga is te vergelijken met de eu-

betere balans moest komen tussen

mensen eigenlijk het liefst een ander

forie en voldoening die ik voelde toen

de triatleet Els en de mens Els, want

leven zouden willen. Ze zitten vast

ik na acht uur zwemmen vaste grond

al die tijd was er bijvoorbeeld geen

in hun baan, hebben een hypotheek,

onder mijn voeten had. Door Indone-

ruimte geweest voor sociale contac-

maar probeer het eens om te draaien:

sië weet ik dat er altijd een manier is

ten. Zo leer je van elke periode weer

waarom zou je iets niet proberen?

om tot de finish te komen, hoe erg ik er

iets anders.’

Waarom zou het niet lukken? Wat is

ook doorheen zit.’

het ergste wat er kan gebeuren? We

Dromen
Crisis is kans
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doen vaak wat we denken dat er van

‘Ik kan zeggen dat mijn leven door de

ons wordt verwacht, maar soms moet

‘Veerkracht betekent voor mij dat je,

schipbreuk meer kleur heeft gekregen.

je van de groep wegzwemmen, iets

als je tegenslag ervaart, de kracht

Vroeger kende ik alleen de basis-

wat ik in Indonesië letterlijk heb ge-

hebt om weer door te gaan. Elke crisis

kleuren: groen, rood, geel, nu zijn er

daan. We zijn veel krachtiger dan we

is een kans. Die quote staat in mijn

in mijn leven veel meer kleuren. Ik

vaak denken, waarom dan niet onze

boek en is voor mij heel waardevol.

ben me veel meer bewust van wat

dromen volgen?’ *
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