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MENSEN AVONDROOD

De hunkering naar dat wat niet meer is, kan een menselijke ziel folteren en hoop geven tegelijk.
In deze serie bespiegelende interviews over leven met een gemis.

‘God, dit kan ik er
niet bij hebben’
tekst Wilfred Hermans beeld Jelte Bergwerff

Cora is al vijfentwintig jaar weduwe –
langer dan ze getrouwd was. Als vrouw
alleen voelt ze zich kwetsbaar. “Je mist
je beschermer.”
Cora* (70): “Zaterdagsmorgens kon Cees heel lang in
zijn pyjama de krant zitten lezen. Dan zette ik koffie
en haalde ik eierkoeken bij de bakker. Zaterdagen
vinden mensen in mijn situatie echt moeilijk, hoor.
Het is een gezelligheidsdag, je ziet mensen samen
boodschappen doen. Het begint vrijdagavond al, het
weekend voor de deur. Er zijn best echtparen bij wie
ik binnen kan wippen, maar daar heb ik niet altijd
zin in, of ik denk: ze hebben elkaar al.”

ROEMEN IN DE VERDRUKKING
“Cees was een introverte denker, en niet zo goed in
het uiten van zijn gevoelens. Dat had te maken met
zijn niet zo fijne jeugd. Hij was veel bezig met de
dood en nogal eens zwaarmoedig. Als we ‘s avonds
bij de open haard zaten en het vuurtje doofde langzamerhand, zei hij: ‘Zo komt er ook een keer een
eind aan ons leven.’ Tegen een paar jongelui heeft hij
weleens gezegd: ‘Ik denk dat ik niet oud word.’ Maar
waar hij dat op baseerde?
Het begon tijdens een lunch op school, hij had het
gevoel dat z’n brood bleef steken. Gelijk dacht ‘ie: dit
kan weleens het einde van mijn leven betekenen.
Het bleek een kwaadaardige tumor op de overgang
van de slokdarm naar de maag. Thuis vertelde hij
het niet gelijk, ik kwam er pas later achter. De dokter
die langskwam, zag het meteen somber in. Toen hij
wegging, zei hij: ‘Als je nog wat wilt regelen, wacht
er dan niet te lang mee.’ Cees is acht maanden ziek
geweest. Hij stierf op de eerste adventszondag, 48

jaar, ik was drie jaar jonger. Hij werd bemoedigd door
psalm 84: ‘Want God, de HEER, zo goed, zo mild, is
te allen tijd een zon en schild.’ In mei – dan krioelt
het hier van de vogels – opende hij het raam en riep:
‘Alles wat adem heeft, love de Here!’ Hij roemde in
de verdrukkingen, zoals Paulus schrijft. Maria, onze
enige dochter, had het goed gezien toen ze zei: ‘Papa
lijkt een beetje op de Here Jezus’.
Zijn gebed om alleen te sterven – dat wilde hij ons
besparen – is verhoord, hij is rustig heengegaan.
Dat kreeg ik bevestigd door middel van een oud

TOEN CEES NOG
ZIEK WAS, KWAM
DE DOMINEE OP
BEZOEK. HIJ ZEI:
‘JEZUS HEEFT
MEER GELEDEN’
lied dat ik onder ogen kreeg: ‘Hoe zacht zien wij de
vromen de dood schier zonder schromen blijmoedig
tegengaan.’”

‘DIT KAN IK ER NIET BIJ HEBBEN’
“Cees gaf wis- en natuurkunde en elektrotechniek
aan vmbo-leerlingen. Dat kostte hem best veel
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energie. Zijn hobby en uitlaatklep was pijporgeltjes
bouwen, en hij heeft deze klavecimbel hier gebouwd.
Hij heeft zelf zijn begrafenis geregeld en de liederen
en tekst boven de rouwkaart uitgezocht. Maria was
elf jaar toen hij overleed, we bleven met z’n tweeën
over. Negen maanden later, op de dag dat zij voor
het eerst naar haar middelbare school ging, werd
ik op de fiets aangereden door een auto. Ik had een
gecompliceerd onderbeenfractuur waardoor ik eerst
tien dagen in het ziekenhuis moest blijven en daarna
een half jaar in een rolstoel zat. Voor je kind vind je
dat nog erger dan voor jezelf, wil je dat wel geloven?
Toen ik uit het ziekenhuis kwam, wilde ik mijn bed
ergens anders zetten dan waar Cees acht maanden
had gelegen, dat zou te veel herinneringen oproepen.
Het jaar daarop stierf mijn moeder, en twee jaar later
mijn zus van vijftig jaar, plotseling, vermoedelijk aan
een hartaanval. Toen ik dát telefoontje kreeg – ik zie
me nog staan, daar bij het raam – zei ik: ‘Here, dit
kan ik er níet bij hebben’. Hardop. Zoiets mág je ook
zeggen, in de psalmen lees je het ook. Ik ben toen
het boek Hel en hemel van Dachau gaan lezen, van
dominee Overduin, die heeft in Dachau gezeten. Al
lezend dacht ik: dominee Overduin is erdoorheen
gekomen, ik hoop dat ik hier ook doorheen kom. Ja,
zo zwaar vond ik het.”

VRIENDEN VAN JOB
“Als vrouw alleen ben je heel erg kwetsbaar, hoor.
Na Cees’ overlijden kocht ik een Audi 80 van zes
jaar oud. Iemand zei: ‘Je moet wel de tering naar de
nering zetten.’ Alsof ik dat als vrouw alleen me niet
mocht veroorloven. Al die heerlijke, goedbedoelde
adviezen… Een kennis die ook met rouw te maken
heeft gehad, zei terecht: ‘De vrienden van Job zijn
nog niet uitgestorven.’
Toen Cees nog ziek was, kwam de dominee op
bezoek. Hij zei: ‘Jezus heeft meer geleden.’ Van die
domme, dómme dingen… Dan denk ik: jij komt hier
gezond binnen en gaat gezond weer weg. Professor
Ter Horst die net is overleden, zou zeggen: dat is
ontroost. Bovendien kwam hij achterom, stond zomaar op de stoep! Op zo’n moment heb je behoefte
aan privacy. Er kwamen wel vaker onverwacht mensen op bezoek. Ik liet mijn dochter dan zeggen dat
het niet uitkwam. ‘Maar we hebben er speciaal een
vrije middag voor genomen’, durfden ze dan soms
ook nog te reageren. Maar je kunt toch vooraf bellen
of het uitkomt? We hebben ons samen ook weleens
achter de bank verstopt als de bel ging.
Kijk, die schuur daar was Cees z’n domein. Toen hij
nog maar net was overleden, wilde een familielid
in die schuur zijn spullen bekijken. Dat vond ik zo
vervelend, het was nog zo vers, en het was zijn plek!
Mensen kunnen soms ook zo in je gevoelsleven
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willen peuren. Dan stellen ze vragen die ze helemaal
niet mógen stellen, dat mág niet. Of die kaartjes met
Bijbelteksten… Soms is er eentje raak hoor, maar
toch. Je moet er voorzichtig mee zijn.”

VERWARMING KAPOT
“Als je alleen achterblijft, verandert alles. Je mist een
klankbord. Je eet niet meer samen, je gaat niet meer
samen naar een verjaardag, nooit meer samen naar
bed, je kunt niets meer samen overleggen – álles
wordt anders. En als je alleen bent, word je ook niet
gecorrigeerd. Cees zei weleens: ‘Tob je daar nou nóg
over?’ Zo vul je elkaar aan.
De trouwdag van onze dochter Maria vond ik best
moeilijk, je moet er toch alleen naartoe. En toen ik
voor het eerst oma werd, ging ik ook alleen, en ik
reed alleen weer naar huis. Op de terugweg kon ik
tegen niemand zeggen: joh, wat een schattig kind.
Maar je loopt ook tegen allerlei praktische dingen
aan. Pas was de verwarming kapot, de monteur is
wel vier keer geweest. Er staat niemand naast je die
eerst zegt: zou het ook dit kunnen zijn? Cees had
ook nog ‘ns twee rechterhanden. Toen hij ziek was,
legde hij me uit hoe ik het oliepeil van de auto in
de gaten moest houden. Hè, moet ik dat allemaal
bijhouden?, dacht ik.
Als je man overlijdt, mis je als vrouw je beschermer.
Als je naar bed gaat, kijkt je man nog even of de deur
op slot zit – dat soort dingen. Er is na zijn overlijden
twee keer ingebroken. Mannen handelen dan toch
anders.”

NIEUWE RELATIE
“Cees kwam altijd rond half vier uit school. De eerste
tijd na zijn dood stond ik daar bij het raam vaak
op hem te wachten. Je moet helemaal je levensweg hervinden, zelf weer een invulling aan je leven
proberen te geven. Al vrij gauw heb ik een student in
huis genomen, dat geeft een stukje gezelligheid en
nog wat inkomsten. Ik betaal een aardig stukje onroerendgoedbelasting, dit is een groot huis. ‘Je man
heeft goed voor je gezorgd’, zei iemand laatst. Maar
ik hoor ook vaak: ‘Dat je hier nog woont.’ En: ‘Je moet
wel op tijd vertrekken.’ Maar wat is op tijd?
Nadat ik hersteld was van mijn ongeluk, deed ik
vrijwilligerswerk bij De Herberg, waar mensen kwamen die tijdelijk niet thuis konden wonen. En ik ging
koken voor dak- en thuislozen. En afgelopen zomer
ben ik mee geweest met een gezinskamp. Tegenwoordig ben ik mantelzorger voor een oudere man,
ik bezoek hem wekelijks. Dan spelen we Scrabble,
of gaan samen ergens op bezoek. Verder ben ik elke
twee weken een ochtend vrijwilliger bij de peuterspeelzaal, en ik ben al veertig jaar actief voor Woord
en Daad. Momenteel loop ik collectes voor de ZOA.

IK LEEF BIJ
DE DAG,
EEN BEETJE
ZOALS DE
ISRAËLIETEN
DIE ELKE
DAG PRECIES
GENOEG
MANNA
KREGEN

Zo heb ik mijn bezigheden.
Het gemis wordt anders, minder heftig. Maar als ik
oudere echtparen samen zie, denk ik heus wel: wat
gezellig. Of ik weleens aan een nieuwe relatie heb
gedacht? Jawel, maar weet je wat het is: na vijfen-

snel op in de keuken. Samen gezellig koffiedrinken
was voorbij.
In rouwadvertenties lees je weleens: we hopen dat
de Here de lege plaats met Zichzelf vervult. Bonhoeffer zegt: die lege plaats ís er, maar de Here is erbij.

twintig jaar ben je ook wel een zekere mate van
zelfstandigheid gewend.”

Dat is heel wat anders.
Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, hè. En
zwak voel ik me vaak, maar dat geeft dus niet, het
maakt me afhankelijk van God. Ik leef bij de dag,
een beetje zoals de Israëlieten die elke dag precies
genoeg manna kregen. Soms denk ik ’s avonds: het
is vandaag weer goed gegaan, God heeft me er weer
doorheen geholpen. Bijvoorbeeld via een onverwacht, fijn bezoekje. Gisteren nog vroeg een krantenjongen of ik nog klusjes te doen had, voor Woord
en Daad. Ik zei: ‘Nou, als je m’n auto van binnen en
buiten schoon wilt maken, graag!’ Heerlijk toch? Om
het met psalm 118 te zeggen: ‘De Here is bij mij, te
midden van wie mij helpen’.”

EENZAME WEG
“Toen Cees overleed, schreef iemand mij: God heeft
altijd een luisterend oor. Dat ervaar ik tot op de dag
van vandaag, ook al is het niet altijd voelbaar, zeg
ik dat goed? Er staan veel beloften in de Bijbel voor
eenzame, kwetsbare mensen. Pas hoorde ik een
preek over het kruikje van die weduwe, de olie bleef
vloeien. Maar: soms zie je wel degelijk de bodem! Ik
mag weten: God laat me niet alleen, maar het is toch
een eenzame weg, hoor. Je moet ‘m alleen gaan. Toen
mijn vader stierf, zei mijn moeder over het gemis:
‘Mijn leven is gehalveerd.’ Op een gegeven moment,
toen Cees ziek was en aan een voedingsinfuus lag,
nam ik maar geen koffie meer, of ik dronk het even

* Cora blijft graag anoniem.
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