
e weten allemaal: de
dood is onvermijdelijk.
En toch is het verlies van
een geliefde heel moei-
lijk te aanvaarden. Het is
nu bijna twee jaar gele-
den dat mijn echtgenoot
is overleden, ik heb al een
lange weg afgelegd, en
toch word ik door erover te
praten weer teruggekata-
pulteerd naar die eerste 
dagen. Een klein voorval 

zoals een liedje op de radio kan me soms
weer helemaal in die wanhoop storten. Dan
voel ik me moe, zo verschrikkelijk moe.» 
«Het samenleven met mijn man verliep
moeilijk de laatste jaren. Ik had Luc altijd 
gekend als een joviale, knappe, interessante
man. Na zijn pensioen werd hij anders. 
Afstand nemen van zijn werk was moeilijk,
hij liep verloren en kon geen zin meer vin-
den in zijn leven. Naar buiten toe bleef hij
vriendelijk, binnenshuis kon hij heel boos
en zelfs agressief worden. Soms was ik opge-
lucht als hij de deur uit was en begon ik al te
huilen als ik de sleutel in het slot hoorde. 
Hij wist met zichzelf geen blijf en ik kreeg 
de volle lading. Achteraf gezien besef ik pas
hoeveel druk hij op me uitoefende, hoe hij
alles in huis domineerde en beheerste, tot
de radiozender toe. Intussen kan ik weer
zijn positieve kanten zien en waarderen. Die
knappe, boeiende man van wie ik zielsveel
gehouden heb, is er ook nog.»

Vriend achterna
«Iemand verliezen is verschrikkelijk, maar
als het om zelfdoding gaat, wordt het nog
complexer. Je voelt ook woede — waarom
doet hij me dat aan? — en schuldgevoelens:
waarom heb ik hem niet kunnen helpen? 
Ik was zó kwaad op hem. Hij is helemaal
naar Hasselt gereden om daar in het kanaal
te eindigen. Een vriend van hem had zichzelf
ook zo van het leven benomen, maar 
uiteraard verwachtte ik dit nieuws niet. 
Ik herinner me mensen rond mijn bed die
me probeerden wakker te schudden. De
pijnlijke boodschap die ik amper kon 
begrijpen. Het parket: verdacht overlijden.
Flarden, en voor de rest niets. Alsof je geest
je het ergste wil besparen en sommige
dingen uitgomt. Tijd bestond niet meer.»
«Die eerste dagen na zijn dood vond ik 
amper de energie om te praten of me te 
bewegen, dus ik sliep. Misschien was dat
niet slecht. Slapen had een helende kracht.
In mijn dromen verwerkte ik wat er gebeurd
was. Ik noteerde ze als ik kon, omdat ik de
beelden wilde vasthouden. Ik had het gevoel
dat er ergens een sleutel in zat, een manier
om de zaken te verwerken.»

Hartenpijn
«Eten deed ik niet — ik kon amper een glas
water binnenhouden — en ik kon niet stop-
pen met huilen. En hoofdpijn, de hele dag.
Een krop in mijn keel, een aanhoudende
druk op het borstbeen die me verhinderde
te slikken... Dat is hartenpijn, denk ik. Mijn
lichaam zei me: dit is ernstig, dit gaat niet
zomaar voorbij. Ik heb snel beseft dat ik

hulp nodig had, dat ik dit verdriet niet alleen
zou kunnen verwerken. En zo heb ik Mar-
leen (Vertommen, rouwconsulent, red.) ge-
vonden. Gedurende lange tijd zijn onze ge-
sprekken mijn enige lichtpunt geweest. Ik
keek ernaar uit. Ze gaven me houvast. Maar
zodra ik weer thuis was, zakte ik als een
pudding in elkaar. Je kán terugkomen van
verdriet, al gaat het moeizaam en vraagt het
veel energie. Het was alsof er na elk gesprek

Het maakt deel uit van 
het leven: omgaan met
groot en klein verdriet.
Hilde (65) vond de kracht
om na de zelfdoding van
haar echtgenoot weer op
te staan en door te gaan,
met de hulp van
rouwconsulent Marleen.
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Nieuwe vriendin
Mijn ouders zijn al een paar jaar gescheiden en mijn vader heeft een 
nieuwe vriendin. Goed voor hem, maar ze is er altijd bij als we afspreken
en ik wil ook graag wat tijd met hem alleen doorbrengen: gewoon eens
over vroeger kunnen praten zonder het gevoel te hebben dat ik de 
nieuwe vriendin uitsluit, of hem uitnodigen voor een lunch samen met
mama. Maar papa gaat zo op in zijn nieuwe relatie dat hij daar niet voor
open lijkt te staan. Hoe kan ik tactvol uitleggen dat ik zijn vriendin niet 
altijd wil ontmoeten, zonder hem en haar te kwetsen?
C.F. UIT ANTWERPEN

Ik lust dit niet
Ik heb een vriend die bijzonder weinig lust. Hij bestelt iets in een restaurant, 
zit er wat in te roeren en roept dan het personeel om te zeggen dat hij het niet
lust.  Het personeel is meestal heel vriendelijk en geeft hem dan iets anders.
Soms eet hij het bord bijna volledig leeg om dan toch nog te zeggen dat hij 
het niet zo lekker vond. Ik word er horendol van. Mag dat eigenlijk: iets bestellen
en dan zeggen dat je het niet lust?
P.T. UIT GENK

Fijn dat je vader weer verliefd is, maar ik
begrijp je bezwaren. Mieke (singlecoach
bij datingsite Parship) raadt alvast aan
een open gesprek met hem aan te gaan.
«Je vraagt niets onredelijks of vreemds.
Omgaan met een nieuwe partner is een
van die moderne problemen die een 
samengesteld gezin met zich mee-
brengt.Als mensen uit elkaar gaan, 
betrekken ze ongewild ook de kinderen
in de echtscheiding en alles wat erop
volgt. Die hebben meestal niet gekozen
voor de situatie en het is logisch dat hun 
loyauteit bij het kerngezin blijft.  Vertel je
vader dus dat je oprecht blij bent dat hij
een nieuwe liefde heeft gevonden en
dat je haar erg apprecieert. Laat weten
dat je nog even moet wennen aan de
nieuwe situatie en dat je graag met hun
tweetjes afspreekt, maar daarnaast ook
behoefte hebt om hem alleen te zien. Je
hebt een lange gedeelde geschiedenis
met hem die je niet hebt met de plus-
ouder, dat kan hij alleen maar beamen.»

«Wij raden gescheiden ouders die een
nieuw gezin starten sowieso aan om hun
eigen kinderen geregeld alleen te zien.
Niet om geheimen uit te wisselen die de
plusouder niet mag weten, maar om te 
praten over vroeger, het nieuw-samen-
gestelde gezin en hoe ze zich daarbij
voelen, en natuurlijk omdat het gewoon
leuk is om met je kinderen alleen iets te
beleven. Een echte mama of papa staat
altijd boven de plusouder, hoe lastig dat
voor de nieuwe partner ook kan zijn. 
Een nieuw samengesteld gezin is sowie-
so ‘anders’: niet beter of slechter, maar
de relatie met de eigen kinderen ver-
schilt van die met de pluskinderen en
omgekeerd. Respect, communicatie en
geduld zijn erg belangrijk om alles vlot
te laten verlopen. Niet alleen moeten de
kinderen een band opbouwen met de
nieuwe partner — die ze als bedreigend
kunnen ervaren  —, ze moeten ook tijd
en ruimte krijgen om hun plaats te vin-
den binnen het nieuwe gezin.»

«Ik schreef hem 
brieven. Mijn woorden,
dicht bij hem. Niet 
‘liefste’ of ‘beste’, maar
gewoon ‘Luc komma’.
Hoe boos ik op hem was.
Hoe ontgoocheld» 

«Verdriet is
de pijn die 
we betalen
voor liefde»
KONINGIN ELIZABETH
na de aanslagen van 9/11
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Moeder als babysit
Mijn zus is gescheiden en rekent op onze moeder om haar dochters op te vangen.
Ook in de weken dat ze bij haar ex zijn, springt mijn moeder in. Ze haalt hen van
school en kookt elke dag voor hen. Dat is natuurlijk haar keuze, maar ik heb het
idee dat ze meer voor mijn zus doet dan voor mij en dat zit me dwars. Ik neem mijn
vakantie op pedagogische studiedagen, maar mijn zus en haar ex niet. Ze gaan 
ervan uit dat mijn moeder wel voor hun kinderen zorgt. Het kan voor mij ook heel
hectisch zijn, maar ik probeer gewoon mijn plan te trekken en mijn moeder te 
sparen. Mijn zus staat daar helemaal niet bij stil. Hoe kaart ik dat probleem aan?
O.T. UIT LEUVEN

Dieter Stynen (pr-coördinator Gezinsbond):
«Uit een bevraging die we in 2016 hielden bij
meer dan 1.700 Vlaamse grootouders, blijkt
dat de meerderheid geregeld wordt inge-
schakeld voor de opvang van hun kleinkinde-
ren. Dat vinden ze niet erg of belastend. Inte-
gendeel, de meesten genieten daar enorm
van omdat ze zo een nauwere band opbou-
wen met hun kleinkinderen. Soms zijn ze zelfs
bang dat die zal verwateren naarmate hun
kleinkinderen minder zorg nodig hebben.»
«De meeste grootouders zien bepaalde klein-
kinderen vaker dan andere en vinden dat
meestal jammer. Idealiter zien ze al hun klein-
kinderen even vaak. Tegelijkertijd hebben ze
respect voor de ouders en willen ze zich niet
te veel bemoeien met hoe zij hun gezinsleven
organiseren. De kans is dus heel groot dat jij

en je moeder met dezelfde verzuchtingen zit-
ten. Jij vindt het vervelend om je moeder op te
zadelen met een last, terwijl zij het wellicht
jammer vindt dat ze de kinderen van je zus 
vaker ziet dan die van jou. Alleen hebben jullie
zoveel respect voor elkaar dat je de ander niet
wil confronteren. Zo ontstaat er een probleem
waar er geen hoeft te zijn. Pols dus gerust bij je
moeder of ze het zou zien zitten om wat vaker
in te springen voor jou en je partner.  Wellicht
is ze blij met die vraag. Zoniet zal ze ongetwij-
feld aangeven dat ze dit er niet kan bijnemen.
Dat biedt dan weer de kans om een eerlijk ge-
sprek aan te knopen met je zus. Eerlijkheid en
openheid zijn basisvoorwaarden voor een
gelukkig gezins- en familieleven. Laat ‘goede
manieren’ dat niet in de weg staan.» 
www.gezinsbond.be

Als je iets bestelt en de ingrediënten staan
duidelijk vermeld op de kaart, gaat men 
ervan uit dat je het ook opeet. Tenzij er iets
niet juist is met de bereiding van het gerecht
natuurlijk. Je wordt niet verondersteld om 
bevroren of aangebrand voedsel te eten.
Maar de klant is koning en vergissen is 
menselijk, dus zal restaurantpersoneel 
proberen om hoffelijk te blijven, en je iets 
anders voor te schotelen.
Etiquettespecialist Kevin Strubbe heeft toch
nog enkele tips. «De manier waaróp je zegt
dat je iets niet lekker vindt, is erg belangrijk.
Maar op zijn minst even belangrijk is wan-
neer je dit laat weten. Meestal geven restau-

rantbezoekers hun klachten door wanneer
de kelner de — vaak volledig leeggegeten —
borden komt afruimen. Het is heel vreemd
om op dat moment nog mee te delen dat je
het eigenlijk niet lustte. Vind je echt dat er
iets niet goed is aan het eten, geef dit dan
meteen door, zodat de keuken nog de kans
krijgt om het recht te zetten. ‘Niet lekker’ is
bovendien een vaag begrip waar niemand
iets aan heeft. Probeer je klacht concreet te
maken en formuleer op een rustige en 
beleefde manier wat er schort: te koud, 
te pikant... Omschrijf duidelijk waarom je
het niet lekker vindt.»
www.culiconsulting.be

Hilde (links) met
rouwconsulent
Marleen 

Vertommen:
«Ik keek mijn 
verdriet recht 
in de ogen.»
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