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M A AT S C H A P P I J

OPSTAAN NA 
TEGENSLAG IS 
HARD WERKENSterker

Parijs, Brussel… tragedies als de aanslagen geven ons een uppercut, maar 
we kunnen er ook een mooier en completer mens door worden. Tenminste, 

als we de emoties die ze teweegbrengen op de juiste manier verwerken.
D O O R  C AT H É R I N E  O N G E N A E .  FOTO ’ S :  WO U T  H E N D R I C K X .

NA DE SHOCK
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‘In de media springt men van 
drama naar herstel in negen 

seconden. Maar dat is een mythe 
die we onszelf wijsmaken’

Om en bij de twee maanden zitten er tussen 
het moment dat jij dit leest, en 22 maart 2016. 
Op die noodlottige lentedag werden Zaventem 
en Maalbeek plaatsnamen die - naast Bataclan 
in Parijs en Twin Towers in New York - in onze 
geschiedenisboeken zullen prijken als wester-
se doelwitten van terreur.
Dat de aanslagen ons allemaal door elkaar ge-
schud hebben, behoeft geen uitleg. Dagenlang 
was ons land ondergedompeld in collectieve 
rouw. Of was het shock? Ik kan enkel voor 
mezelf spreken, maar bij mij heeft het even 
geduurd voordat ik de omvang van het drama 
kon vatten. En met ‘even’ bedoel ik: meer dan 
48 uur. Dat lijkt me overigens een normale re-
actie op dit soort abnormale omstandigheden. 
In de vijf fases van verlies en rouw staat onge-
loof, of ontkenning, niet toevallig op nummer 
één. Niemand is voorbereid op een mokerslag 
van die orde, toch?
Of toch bijna niemand. Dezelfde avond van de 
aanslagen was schrijfster Griet Op de Beeck
te gast op de Nederlandse televisie. Ze las een 
zelfgeschreven bezinningstekst voor waarin 
ze de mensheid opriep om vooral niet te stop-
pen met ‘leven’. ‘Laten we graag zien omdat 

we dat kunnen, en leven - voluit en gretig - om-
dat wíj dat mogen en het daarom dubbel zo goed 
moeten doen’, schreef ze. Het was een mooie 
tekst, ontroerend en waar, maar toch stoorde het 
me. Enorm. Als een soort mantra circuleerden 
haar woorden rond op de sociale media, als was 
het een magische spreuk die de wereld in bewe-
ging moest toveren, maar daar was ik nog lang 
niet klaar voor. Ik had net nood aan stilstand, om 
te kunnen bevatten, en meer nog, om te kunnen 
en mogen voelen.
Als ik er de vijf fases van rouwverwerking op-
nieuw bijneem, het verwerkingsmodel van de 
Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth 
Kübler-Ross, dan volgen er na ontkenning (of 
nog niet begrijpen) emoties als boosheid (of pro-
test), onderhandelen (of vechten), depressie (of 
verdriet) en dan pas aanvaarding. Het hoeft niet 
noodzakelijk in die volgorde te zijn, maar ver-
werken gaat meestal van ‘Hoe kan dat nu?’ en 
‘Waarom?’ over in vloeken en rumineren, naar 
verdriet en tot slot, hopelijk, wat men in het En-
gels zo mooi closure noemt. Verwerken is een pro-
ces, dat je op de een of andere manier verandert. 
Het goede nieuws is dat je er vaak iets uit leert.
Net daarom was ik geïrriteerd door die snelle zal-
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vende reacties en de gretigheid waarmee de 
media erop sprongen. Er ontbrak iets. Nog 
geen twaalf uur nadat mensen die zich vei-
lig waanden hun leven, ledematen of fami-
lie hadden verloren en ik begon te beseffen 
dat er vrienden van me in de metro voor en 
de metro na zaten, was er al iemand die dat 
hele proces blijkbaar had doorlopen en me 
de korte samenvatting en de oplossing gaf. 
Maar ik wilde de oplossing niet horen. Ik 
wilde de puzzel zelf leggen.

VRIENDELIJKER, BEHULPZAMER, 
ZACHTER
Dat er een mooie keerzijde is aan collectieve 
drama’s zoals terreuraanslagen, kan bitter-
zoet klinken, maar toch is het zo. Een dra-
ma van die omvang kan ons op een positieve 
manier beïnvloeden. Na 9/11 werd dat feno-
meen bijvoorbeeld uitvoerig onderzocht. 
Een paar weken nadat de Twin Towers wa-
ren gevallen, was ik er voor een filminter-
view. Alleen al op straat was het verschil tus-
sen New York ‘voor’ en New York ‘na’ 9/11 
groot. De New Yorkers waren vriendelijker, 
behulpzamer en zachtaardiger. Er hing een 
warme sfeer van verbondenheid die ik er 
eerder nooit had ervaren.
Na Zaventem en Maalbeek sprongen bij-
voorbeeld veel mensen spontaan in de bres 
om gestrande pendelaars op te vangen. Taxi-
chauffeurs reden gratis om mensen op een 
veilige plek te brengen. Hotels stelden hun 
deuren open en ook burgers boden een bed 
of sofa aan aan wie het nodig had. Andere 

KIJK UIT VOOR DE NIEUWE 
PRIESTERS
Twee dagen na de aanslagen op Brussel 
zoomde een televisiecamera in op een man 
in een ziekenhuiskamer. Een van de slacht-
offers van Zaventem had samen met zijn 
vrouw de ravage van de spijkerbommen 
overleefd. Maar hij was wel een been kwijt. 
Slechts gekleed in pastelkleurige pyjama’s 
zaten de echtelieden hand in hand naast 
elkaar. Of hij kwaad was, wilde de repor-
ter weten. ‘Ik ben blij dat ik nog leef’, zei 
de man. Opnieuw ging het filmpje inter-
net rond. ‘Wat een voorbeeld’, schreven 
mensen. ‘Wat een veerkracht’. Eind goed, 
al goed, zo leek het wel. Opnieuw vroeg  
ik me af of de lichtheid wel het volledige 
verhaal was.
Er spreekt veel hoop uit de veerkracht die 
mensen vertonen, maar: het gebeurt niet 
vanzelf. Zonder inspanning valt er niets te 
leren. Dat men in de media net de illusie 
creëerde dat je dit positief kunt bekijken en 
men daarbij vergat om het verwerkingspro-
ces te tonen, schept naar mijn gevoel een 
verkeerd beeld van wat verwerking en her-
stel precies inhouden.
Er wordt niets verteld over de strijd, over 
het verdriet en de rouw die een slachtoffer 
kan overspoelen. Wat kunnen we er dan uit 
leren? Niets, toch? We zijn gerustgesteld, 
dat wel, maar we springen van drama naar 
herstel in negen seconden. Dat dat mogelijk 
is, is een mythe die we onszelf wijsmaken. 
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‘In de arena waar tranen worden geplengd, 
waar paniek en woede heerst, ontstaan de 

belangrijkste levenslessen’

mensen kwamen spontaan samen bij het 
plein voor het Beursgebouw, schreven bood-
schappen op de grond, legden bloemen neer 
en herdachten de doden en gewonden. Men-
sen gaven blijk van veerkracht via de sociale 
media, lieten de wereld weten dat ze zich 
niet zouden laten knechten door terreur. 
Uit al die zaken bleek dankbaarheid voor 
het leven en de intentie om het anders en 
beter te doen.
Onderzoekers bevestigen inderdaad dat 
mensen die een dergelijk drama van ver of 
dichtbij mee beleven, zich meer verbonden 
voelen met anderen, zich vaker inzetten 
voor goede doelen en meer vrijwilligers-
werk doen. Niet alleen herstelt dat alles het 
wederzijdse vertrouwen en het veiligheids-
gevoel, die nieuwe verbondenheid blijkt 
weldadig voor de veerkracht en het geloof 
in de samenleving.
Psychologen gaan ervan uit dat een be-
sef van sterfelijkheid mensen wakker kan 
schudden. Ze gaan nadenken over hun prio-
riteiten en doen eindelijk wat ze al jaren 
voor zich uit schoven: ze beginnen op hun 
gezondheid te letten, worden socialer en 
guller, ze brengen meer tijd door met hun 
geliefden en zetten zich in voor de gemeen-
schap waar ze in leven. Ze herschikken met 
andere woorden hun prioriteiten. Ook op-
merkelijk is dat ze in veel gevallen niet ang-
stiger werden, maar net toleranter. Hoewel 
de schok na terreur niet te onderschatten  
is, zet het veel mensen aan om na te den-
ken over hun leven en zich voor te nemen 
om het beter te doen in de toekomst, en dat  
allemaal omdat ze met hun neus op de  
feiten werden gedrukt: morgen kan het  
gedaan zijn.
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Maar er is een groot nadeel aan verbon-
den: het schept verkeerde verwachtin-
gen. Als er iets met ons gebeurt, zullen 
we anticiperen op een snelle recuperatie, 
maar zonder de verwerking komt daar 
uiteraard niets van in huis. Het gevolg is 
dat we misschien gaan doen alsof, niets 
verwerken en vroeg of laat merken dat 
we op de bodem van de put zitten.
Opmerkelijk is ook dat in tijden van 
collectieve tragedies als deze een nieuw 
soort priesters opstaan die ons de weg uit 
de emotionele woestenij willen wijzen, 
maar wat men daarbij vergeet, is dat de 
lessen die we kunnen trekken uit tegen-
spoed voor iedereen anders zijn, en dat 
waar de een twintig minuten voor nodig 
heeft voor de ander twintig jaar kan du-
ren. Dat de oplossing niets betekent als 
we de emoties niet zelf ten volle hebben 
doorploeterd.
Ik word een beetje kwaad van de gedach-
te dat we zelfs in het omgaan met trage-
die perfect moeten zijn. We mogen als 
een feniks uit onze as herrijzen, maar we 
moeten het wel snel en efficiënt doen: 
als dat geen perfect recept is om je een 
complete mislukkeling te voelen als het 
je niet een-twee-drie lukt… Het is belang-
rijk om te weten dat uit een put kruipen 
hard werken is.

EEN HARDE, MAAR  
NOOD ZAKELIJKE STRIJD
Ik ben niet de enige die die inspireren-
de herstelverhalen met een korrel zout 
neemt. Ook Brené Brown, de bekende 
Amerikaanse sociale wetenschapster die 
regelmatig te gast is bij Oprah Winfrey, 
staat sceptisch tegenover dit soort vertel-
lingen over snel herstel. In haar onder-
zoek bestudeert Brown diepmenselijke 
fenomenen als imperfectie en falen, en 
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Drie stappen naar zelfherstel
In het Sterker dan ooit-proces is het 
onder meer de bedoeling om op zo’n 
manier naar pijn te kijken dat het ons 
iets leert en van ons wijzere mensen 
maakt. Het helpt als je naar je leven, 
of een bepaalde gebeurtenis, kijkt als 
naar een verhaal. Daarin onderscheidt 
Brené Brown drie fases.

REKENSCHAP GEVEN
Verwerken begint bij het erken-
nen van emoties. Er gebeurt 

iets, het triggert je. Maar wat voel je? 
Woede, angst, onzekerheid? Rouw, 
frustratie? Emoties erkennen en her-
kennen begint met nieuwsgierigheid. 
Wat voel ik, en waarom? Daar is de 
kwetsbaarheid al, want de kans bestaat 
dat je tot pijnlijke conclusies komt. Je 
vastklampen aan wat je denkt te weten 
is een vorm van zelfbescherming: dat 
moet je loslaten.
Let op emotionele reacties als: ‘Ik  
wou dat ik in een hol kon wegkruipen’, 
‘Ik wil iets kapot gooien’, ‘Ik wil een  
zak chips’, ‘Mijn maag wil uit mijn  
lijf springen’.
Probeer wat afstand te nemen en 
vraag je af: ‘Waar wil ik voor wegkrui-
pen?’, ‘Waarom reageer ik destruc-
tief?’, ‘Een zak chips zal niet helpen, 
wat is er aan de hand?’, ‘Waarom doet 
mijn maag pijn?’.

ROMMELEN
Kijk met open blik naar het 
verhaal dat je jezelf vertelt over 

je pijn, angst, verdriet. Meestal komen 
in die uitleg persoonlijke onzeker-
heden en issues bovendrijven. Klopt 
het bijvoorbeeld wel dat je man je te 

dik vindt of dat je collega je niet kan 
uitstaan? Of ben jij het die bang is 
dat je niet goed genoeg bent? Ben je 
bang om grenzen te stellen? Ben je 
beschaamd? Verwijt je jezelf iets, maar 
durf je dat niet toe te geven? Onder-
zoek wat waar is, wat je jezelf vertelt 
uit zelfbescherming en waar je zelf iets 
aan kunt veranderen. Probeer op een 
gulle, liefdevolle en vergevingsgezinde 
manier naar jezelf te kijken.

REVOLUTIE
Claim je eigen verhaal. 
 Herschrijf je verhaal op basis 

van de lessen die je geleerd hebt. Heb 
je het moeilijk met grenzen trekken 
omdat je bang bent dat mensen je 
niet aardig zullen vinden? Dan is de 
les misschien dat respect van anderen 
begint met zelfrespect. Het feit dat je 
je verhaal in handen hebt, maakt dat je 
de macht hebt om het anders en beter 
aan te pakken. Op die manier kom je 
dichter bij jezelf, en automatisch ook 
bij anderen. Op die manier kun je jezelf 
bevrijden van pijnlijke obstakels en in 
de praktijk de verbinding en de warmte 
die je nodig hebt integreren in je leven.

1
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3
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gevoelens als schaamte. In haar nieuwste 
boek Sterker dan ooit (Rising Strong) buigt ze 
zich over hoe we kunnen rechtkrabbelen 
nadat we gevloerd zijn. ‘Mensen houden 
van vlekkeloze heldenverhalen’, schrijft ze. 
‘Het laat hen toe om zo snel mogelijk door 
het duister te rennen naar dat punt van ver-
lossing’.
Wat we hier beiden in lijken te missen, is 
wat we nu net nodig hebben: een antwoord 
op de vraag hoe het dan zit met alle emoties 
die het duister teweegbrengt. In het begin 
van het boek vergelijkt Brown ons innerlij-
ke leven na tegenslag met een arena: daar 
waar bloed, zweet en tranen worden ge-
plengd, waar het chaotisch is, waar paniek 
heerst, waar we ziedend zijn om wat ons is 
aangedaan. Maar daar zit ook het belang-
rijkste deel van het verhaal. Daar ontstaan 
de belangrijkste levenslessen en begint de 
persoonlijke groei. Het is vuil werk, en een 
harde strijd, onderstreept ze, maar je kunt 
er niet omheen. Wie niet bereid is om eer-
lijk naar zichzelf te kijken, zal niets leren. 
De vraag is waarom we net dat deel weg-
moffelen. Omdat we ons schamen over het 
feit dat we niet perfect zijn, zegt Brown. En 
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‘Wie altijd alles geweldig vindt en nooit boos is, 
maskeert pijn. Van echte warmte is hier geen sprake’

omdat het moed vraagt, veel moed, om je 
kwetsbaar op te stellen.
Misschien is het niet de boodschap die je 
wilde lezen. We hebben geleerd dat sterk 
zijn een bewonderenswaardige eigenschap 
is. Maar wie zegt dat kracht en kwetsbaar-
heid tegenpolen moeten zijn? Volgens Brené 
Brown zijn kracht en kwetsbaarheid eerder 
keerzijdes van dezelfde medaille. Het vraagt 
erg veel lef om diep in je emotionele poel 
te waden en negatieve emoties als angst, 
woede, haat, verdriet of rouw te benoemen. 
Alleen op die manier kun je die emoties  
verwerken. Je kunt het zien als een wonde 
die je ontsmet: doe je dat niet, dan infecteert 
de boel.
Wat Brené Brown zo’n fijne auteur maakt, 
is dat ze in haar werk haar eigen geploeter 
niet onder stoelen of banken steekt. In Ster-
ker dan ooit put ze verschillende keren uit 
haar eigen leven. Ze beschrijft haar persoon-
lijke leerproces, haar kleine kantjes, haar 
gedachtestroom en haar worstelingen uit-
gebreid en herkenbaar. Ze is geloofwaardig 
omdat ze niet streeft naar perfect zijn, maar 
naar compleet zijn, inclusief de mindere, 
soms zelfs wanhopige kanten. Die gebruikt 

ze evenwel als kompas in de voortdurend 
weerkerende zoektocht: hoe word ik een 
beter mens?

ROZE BRIL, TIKKENDE TIJDBOM
Die vraag bevat een zekere urgentie. Onver-
werkte pijn leidt vroeg of laat tot depressie 
en angststoornissen. Zalvende teksten kun-
nen ons troost brengen, een instant oplos-
sing tegen angst en emotionele pijn zijn 
ze niet. Daar moet iedereen zelf doorheen. 
Brown waarschuwt zelfs voor de gevaren 
van het negeren van negatieve emoties: 
voortdurende lieflijkheid waarbij alles ‘oké’ 
is, illustreert vooral een gebrek aan authen-
ticiteit, schrijft ze. Wie het leven hardnek-
kig door een roze bril bekijkt, is een tikken-
de tijdbom. Sterker nog: wie altijd alles ge-
weldig vindt en nooit boos is, maskeert pijn. 
Van echte warmte is hier geen sprake.
In de sportwereld begrijpt men dat. Nie-
mand kijkt naar een wielerwedstrijd om al-
leen het einde te zien. Het afzien, de pech en 
het vallen en weer opstaan: dat maakt zo’n 
koers glorieus. In de sport bewonderen we 
niet alleen de resultaten, maar ook de weg. 
Waarom dan niet in het echte leven? Zoals 
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(Over)leven met een trauma
Stel: je werd zelf getroffen door een 
tragedie of een vreselijk verlies, of je kent 
iemand die iets ergs heeft meegemaakt. 
Wat je in zo’n geval niet moet doen, is 
die persoon vertellen dat hij er op termijn 
sterker zal uitkomen, als hij maar hard 
genoeg wroet en nadenkt over de zin van 
wat er is gebeurd. Er mag dan een kern van 
waarheid schuilen in ‘What doesn’t kill you, 
makes you stronger’, je helpt hem er op 
zo’n moment niet mee vooruit. Traumapsy-
choloog Erik De Soir weet maar al te goed 
hoe isolerend trauma kan werken. Met zijn 
boek Leven aan de zijlijn publiceerde hij niet 
alleen een aantal pakkende getuigenissen 
van mensen die met zwaar verlies te maken 
kregen. Het boek bevat 2 cd’s met daarop 
18 meditaties die als instrument kunnen 
dienen om de genezing te bevorderen.

GUN JEZELF EEN TIME-OUT
Wie iets heftigs - het ondenkbare - heeft 
meegemaakt, loopt het risico om aan de 
zijlijn van het leven te belanden, schrijft De 
Soir in de inleiding: ‘Mensen die door een 
plotse confrontatie met bruut en niets-
ontziend geweld worden geconfronteerd, 
voelen zich soms uitgesloten van de wereld 
van de ‘sprekenden’.’
Bepaalde gebeurtenissen kunnen zo’n in-
grijpend effect hebben, dat mensen erdoor 
overspoeld kunnen raken en ze niet meer 
behoorlijk functioneren. Zo belanden ze in 
een time-out, maar soms is dat nodig. De 
Soir: “Mensen moeten het zichzelf gunnen 
om hun gewone leven even op te schorten 
en alles te laten stilstaan. Tijdens zo’n time-
out kunnen ze herstellen en leren dat hun 
klachten, moeilijkheden of symptomen net 
horen bij verlies- of traumaverwerking.”
Over het verwerken van trauma’s kun je 
geen voorspellingen doen. Hoe lang iemand 
aan de zijlijn blijft staan, kan te maken heb-
ben met andere ernstige zaken die die per-
soon eerder in zijn of haar leven meemaak-

te. Mensen zijn van nature veerkrachtig en 
mentaal weerbaar, maar het is mogelijk dat 
dat door eerdere gebeurtenissen al ernstig 
is aangetast, aldus de psycholoog.
Ook niet onbelangrijk is de vraag hoe je als 
bijstaander moet omgaan met het verlies 
van de ander. “Het is belangrijk om hen te 
blijven omarmen,” zegt De Soir, “en hen het 
gevoel te geven dat er naar hun verhaal 
wordt geluisterd.”

 MEDITATIE ZORGT VOOR 
 AFSTAND EN RUST
Voor de slachtoffers is het dan weer zoeken 
naar een manier om zich uit te drukken, 
zodat ze hun ervaringen kunnen toevoe-
gen aan de autobiografie van hun leven. 
Volgens Erik De Soir kan meditatie voor 
de juiste ingesteldheid zorgen om met 
verlies en trauma om te gaan. De Soir: 
“We moeten leren aanvaarden dat dat deel 
uitmaakt van het leven in plaats van zelf te 
willen bepalen hoe het leven er zou moeten 
uitzien. Door meditatie leer je observeren 
wat trauma en verlies met je aanrichten. 
Meditatie kan zorgen voor rust en afstand, 
mededogen, liefdevolle aandacht en een 
basisinstelling van aanvaarden van wat 
is. Als mensen leren dat ze ondanks hun 
gedachten, herinneringen en emoties meer 
zijn dan de inhoud van die gedachten, 
kunnen ze leren in het hier en nu te blijven 
zonder zich ermee te vereenzelvigen. De 
meditaties in het boek geven een aanzet 
tot vastankering in het hier en nu. Ze ver-
schaffen een kader waarbinnen trauma- en 
verliesverwerking op een zinvolle manier 
kunnen plaatsvinden.”

MEER LEZEN?
• Sterker dan ooit, 
   Brené Brown,  

uitg. A.W. Bruna Lev.

MEER LEZEN?
• Leven aan de zijlijn
Meditaties bij 
trauma en verlies
Erik De Soir
uitg. Lannoo
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Brown het zo mooi zegt: ‘Het middelste 
stuk is zelden mooi en elegant, maar 
het is wel daar waar de magie gebeurt’.
Niet mooi of elegant, dat zijn de nega-
tieve gevoelens die ons overspoelen, 
maar ze ontkennen heeft geen zin. We 
zijn voelende wezens, maar we hebben 
ons verstand nodig om onze gevoelens 
te ontrafelen. Dus, zegt Brown, als we 
met negatieve gevoelens zitten, moeten 
we die niet wegrationaliseren. We moeten 
die gevoelens onder woorden durven 
te brengen. Zelfs klagen is oké, zolang 
het ons wat perspectief en inzicht biedt. 
Nog een voordeel: erkennen dat we ons 
niet goed voelen, opent ons ook voor de 
donkere emoties van anderen. Het leert 
ons empathie, de eerste stap naar gene-
zing en herstel. In die zin is verwerken 
een spiritueel gegeven: door onze duis-
tere kanten te delen, creëren we verbin-
ding, wat ons het gevoel geeft ergens bij 
te horen. Door te graven in onszelf zoe-
ken we naar een diepere betekenis in 
ons leven. De fase van verwerking over-
slaan om zo snel mogelijk weer op dat 
punt van probleemloos leven te komen: 
het brengt je nergens.


