
Ingrid gaat in therapie, volgt de
ene behandeling na de andere.
Maar ja, dat hoofd... ,,We hebben
20 jaar angst gehad”, zegt Bennie
Evers. ,,Het zijn geen 20 rotjaren,
er zitten mooie tijden tussen. Als
ze opgewekt is en blij, dacht ik al-
tijd: hoe lang gaat het goed? Het is
een moordmeid eigenlijk, met een
geweldige vriendenkring. Je
denkt: er kán niks misgaan.”
Ze vindt de man van haar dro-

men, ze trouwt, krijgt een dochter.
Ze lijkt het geluk gevonden te heb-
ben. Maar na ingrijpende gebeur-
tenissen krijgt ze een terugslag.
Zoals in de tijd dat haar moeder
ziek is, borstkanker. ,,Ze doet alles
voor haar moeder, maar daarna
krijgt ze een inzinking. Dat ge-
beurt ook na het drama op het

Noorse eiland Utøya (in 2011 schiet
Anders Breivik daar 69 mensen
dood, JvG). Ingrid is dan in Noor-
wegen, vlakbij, op vakantie. Dan
helpt ze, doet ze alles, en daarna
knapt ze zelf af.’’ 
Ze doet een tweede poging om

uit het leven te stappen. Die mis-
lukt.
,,Toen smeekte ze: help me, ik

kan het niet alleen. Even heb ik ge-

dacht: zal ik haar helpen? Ik wil de
rest van mijn leven wel de gevan-
genis in – je denkt van alles om je
dochter gelukkig te maken.’’
Dan raakt Ingrid haar baan

kwijt, in haar huwelijk sluipen
twijfels. Gezin, werk, huis – alles
dreigt ze kwijt te raken. Op dat
moment weet Bennie Evers zeker:
dit is haar einde. Want wat heeft
ze nog om voor te leven?
,,Ze gaat afstand nemen van haar

man, haar kind, van ons. Ze kan
niet in volle liefde vertrekken, ze
móet ruzie zoeken. Bij het Rad-
boudumc heeft ze gesprekken met
een psychiater, een psycholoog.
‘Ingrid, hoe zie jij je leven?’ Ik wil
geen 43 worden, zei ze.’’
,,We waren altijd blij als ze op-

genomen was, dan was die angst

weg dat er iets met haar zou ge-
beuren. De behandelingen en the-
rapieën hielpen niet. Drie weken
trok ze zich terug, ging ze op een
camping zitten.’’
Als ze op die bewuste zaterdag-

ochtend in de zomer van 2013 haar
telefoon niet opneemt, weten
Bennie en zijn vrouw dat het niet
goed is. Een paar dagen voor haar
43ste verjaardag is Ingrid, na een
zoekactie van een paar dagen, on-
der de brug van het Maaswaalka-
naal in Hatert gevonden. Verdron-
ken. Haar fiets staat nog op de
brug, met de sleutel van haar flat
en het adres. ,,Ze wilde gevonden
worden.’’ 

Intens
Het verdriet is intens, nog steeds,
elke dag. Er gaat geen dag voorbij
zonder dat de naam Ingrid valt. In
het ouderlijk huis weten Bennie
en zijn vrouw zich omringd met
foto’s van haar. 

De boom in de tuin die net zo
oud was als Ingrid, is een meter
boven de grond afgezaagd. Daar
staat haar urn, met een houtsnij-
werk in de vorm van een boek dat
half open ligt – Ingrid verslond
boeken, en haar leven was ook nog
maar half af. Nee, geen dag, geen

uur, geen kwartier gaat voorbij of
ze denken aan haar. 
,,We zijn haar kwijt, maar we

kunnen er vrij goed mee leven. In
het begin was het moeilijk. We
koesteren de herinneringen, 
willen haar foto zien. Het is een
manier van beleven, van verwer-
ken.
,,Deze week spring ik op de fiets

naar Nijmegen, naar de laatste
rustplaats van Ingrid op Jonker-
bos. 45 kilometer heen, 45 kilome-
ter terug. Er staat veel wind, maar
dat kan me niet schelen. Ik móet er
van tijd tot tijd naartoe. Dan zet ik
een bloemetje, praat in gedachten
met haar.’’
,,Ingrid heeft een afscheidsbrief

achtergelaten: ‘Laat mij los. Jullie
redden dit’. Heel belangrijk. Uit
die brief blijkt dat er geen paniek
was bij haar, dat ze het heel be-
wust heeft gedaan. Daar praat je
samen over. Het is afschuwelijk
omdat je haar mist. Maar ik heb er
vrede mee omdat zij uit haar lijden
is verlost.’’
,,Ik ben opener geworden, ik wil

het vertellen, ik voel me daar wel
bij. In gedachten is ze er de hele
tijd. En er vloeien heel wat traan-
tjes. Het is niet anders.’’
,,Wereldlichtjesdag is voor ons

heel belangrijk. Dat wij op zo’n
manier onze doden kunnen blij-
ven herdenken, is een enorme
troost. Wij gaan voor het vierde
jaar naar de Stevenskerk. Nijme-
gen was haar stad, Ingrid heeft
hier geleefd.’’
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   aan dit kind’

Ingrid zei: 
Ik wil geen 
43 jaar 
worden
– Bennie Evers

� Bennie Evers op begraaf-
plaats Jonkerbos bij de urnen-
muur met de as van dochter 
Ingrid. FOTO PAUL RAPP

NIJMEGEN Rouwen om het
verlies van een kind, een ge-
liefde, een ouder. Ieder mens
rouwt op zijn eigen manier. 
En: er is verschil tussen mannen
en vrouwen, zegt Wim van
Lent. Hij heeft sinds vijf jaar in
Nijmegen een praktijk De Man-
nenboom waar hij jongens en
mannen helpt bij de verwer-
king van een groot verlies.
,,Rouw is nodig”, zegt hij,

,,want herstellen gaat niet zon-
der rouw. De meeste vrouwen
praten makkelijker, trekken
zich eerder terug. Mannen gaan
het liefst wat doen, meer uren
werken. Werk biedt zingeving.” 
Het zijn clichés maar Van

Lent komt ze vaak tegen. Dat
heeft alles te maken met de
wijze waarop jongens en meis-
jes worden opgevoed. ,,We leren

jongens om man te zijn. Daar
horen gedragscodes bij: we le-
ren jongens al vroeg om con-
trole te hebben, een machtspo-
sitie. Verlies geeft onmacht. En
daar hebben jongens minder
geleerd om mee om te gaan.
Meisjes leren al vroeg om din-
gen met elkaar te delen, kunnen
meer woorden geven aan emo-
ties. Jongens leren minder over
hun gevoel te praten – hoewel
dat natuurlijk niet voor alle
mannen geldt.’’
Bij rouw valt niks te fiksen,

bij rouw is de controle weg. Ze
zijn er vaak slecht aan toe als ze
bij Van Lent komen, mannen
die vastlopen in het rouwpro-
ces. Ze kunnen een burn-out
hebben,  lichamelijke klachten,
soms is er sprake van ontslag,
soms redden de geliefden het

samen niet. ,,In veel gevallen is
het de vrouw die haar partner
heeft gestuurd. Mannen zijn
niet gauw geneigd om hulp te
zoeken. Een man, die in een
mannenwereld werkt, zei: ‘Het
is zo oorverdovend stil op mijn
werk, collega’s vragen niets’. Als
er meer vrouwen zouden wer-
ken, zou dat anders zijn.’’ 

� Op 10 december is het We-
reldlichtjesdag. Wereldwijd wor-
den er kaarsen aangestoken
voor overleden kinderen. In Nij-
megen vindt de dag plaats in de
Stevens kerk. Om voor elk kind
dat herdacht wordt een kaarsje
klaar te laten staan, wordt be-
zoekers gevraagd zich vooraf
aan te melden: wereldlichtjes-
dagnijmegen.nl, of 06-15050878
(Floortje Agema).

‘Man rouwt anders dan vrouw’
hebben opgebaard. Over de ritu-
eeltjes. Hoe ongelooflijk goed het
hem doet als zijn allerbeste vriend
die eerst niet wilde komen kijken,
later toch voor de deur staat omdat
hij Chrisje niet gekend heeft.
Marc: ,,Ze heeft nooit geleefd als
mens, we hebben afscheid geno-
men van een verwachting. Intens
verdrietig en heel waardevol.’’
Overdag steunt Marc zijn vrouw

in dit allesomvattende verdriet. En
op de donkere, koude winteravon-
den gaat hij naar buiten, de tuin in,
een vuurkorf erbij. De kou en de
warmte helpen hem om in het
hier en nu te zijn, bij Chrisje, het
verdriet.
Chrisje heeft hem veel geleerd,

zegt hij. Dat het goed is om erover
te praten. Nog steeds is hij de neo-
natoloog dankbaar die hem het
wijze advies gaf: ‘Beste papa, ga je

hechten aan dit kind. Want doe je
dat niet, dan kun je geen afscheid
nemen’.
Op Wereldlichtjesdag dompelen

Marc en Cecil zich in warmte en
licht. Klinkt misschien suf, zegt
Marc, maar we maken er een uitje
van. Dan regelen ze een oppas,
gaan ze samen uit eten en daarna
naar de Stevens kerk. Daar wordt
haar naam genoemd: Chrisje.
,,Mijn verdriet is niet weg, ik zwelg
er ook niet in. Ik voel me eerder
sterker dan zwakker. Al snel heb ik
afgeleerd mijn verdriet te vergelij-
ken met dat van anderen, want
dan misken je je verdriet. Het licht
van onze liefde mag erop schijnen,
dat is voor mij de boodschap van
Wereldlichtjesdag.’’
Maar nu moet hij Ella ophalen,

zijn dochtertje van bijna 4 dat op
eerste kerstdag 2013 is geboren.

�  Een eerdere edi-
tie van Wereld-
lichtjesdag in de
Stevenskerk. 
FOTO DAJAFOTOGRAFIE


