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PERSOONLIJK VERHAAL

Aniana Taelman
over haar schrijf- en 
verwerkingsproces

het vak van nul af aan moest aanleren - ik kom uit het zakenle-
ven en was geen schrijver - maar des te meer omdat ik tijdens 
het schrijven van mijn verhaal geconfronteerd werd met het 
onaangeraakte trauma sinds mijn vaders zelfdoding en het me 
duidelijk werd dat ik mijn rouwproces nog van nul af aan moest 
aanvatten. Afzondering was noodzakelijk om schrijf- en ver-
werkingsproces vol te houden. Mijn eerste manuscript bestond 
uit 160.000 woorden en dat heb ik vijf keer volledig herschre-
ven. Het telkens opnieuw beginnen voelde onoverkomelijk 
maar ik vond elke keer de kracht om mijn werk nog beter te 
maken en de durf om nog dieper in mezelf te gaan. Na mijn vier-
de versie zei een rot in het boekenvak me dat ik te veel thema’s 
tegelijk in het boek verwerkt had. ‘De lezer zal dit niet kunnen 
behappen,’ zei hij. Mijn onmiddellijke reactie was: ‘Maar dit 
ís mijn leven. Ik moest alles wel tegelijk aanpakken!’ Daarna 
heb ik zes maanden niet meer geschreven. Om dan toch weer 
de draad op te pakken, zijn goeie raad op te volgen en 100.000 
woorden te schrappen die ik gelukkig nog kan gebruiken voor 
het vervolg van mijn verhaal.”

Waarom is dit boek er nu gekomen? De twee hoofdthema’s 
Alzheimer & (vroeg)dementie en zelfdoding zijn in ieder 
geval nog steeds erg actueel. 
“Ik wilde altijd al de wereld inspireren en mijn persoonlijke 
overwinning in de strijd tegen mijn moeders vroegdementie als 
inspiratie inzetten om positieve verandering te creëren in het 
leven van anderen. Toen ik eraan begon wist ik helemaal nog 
niet dat ik een wervelwind aan diep verborgen verdriet over mij 
zou krijgen en ook niet dat ik dát eerst moest aanpakken wilde 
ik mijn verhaal nog maar kunnen schrijven. Duizend keer heb ik 
er de brui willen aan geven maar telkens heb ik doorgezet, on-
dersteund door de liefde van mijn leven. 
Zonder hem was er nog altijd geen boek, zoveel is zeker. 
Dus waarom nu? 
Omdat ik toen de partner gevonden had waarbij ik me vei-
lig voelde om mijn ware ik te laten zien. Bij hem durfde ik het 
aan om mijn masker van vrolijkheid af te zetten en mij in volle 
kwetsbaarheid te tonen.”
 
Dit boek vertelt jouw persoonlijk verhaal. Was het niet 
moeilijk om dit op te schrijven en het vervolgens met ieder-
een te delen? 
“Het opschrijven was tergend zwaar, zoals ik eerder al aangaf. 
Het delen van mijn verhaal was echter van bij het prille begin 
mijn intentie en bewuste keuze. 
Maar dat neemt niet weg dat het werkelijk uitspreken van mijn 
verhaal een bijzonder moeizaam proces op zich was. 
Het woord ‘zelfmoord’ was twintig jaar lang taboe. Ik kon het 
niet aanhoren, er niets over lezen en al zeker niet uitspreken. 
En gezien mijn verdriet rond mijn moeders ziekte de volgende 
laag was op het onverwerkte verlies van mijn vader, sprak ik ook 
nauwelijks met iemand over die fase in mijn leven.
Ik herinner me de allereerste keer dat ik mijn verhaal naar bui-
ten bracht. Ik werkte toen al ruim twee jaar aan mijn debuut 
en was uitgenodigd in een verzorgingshuis om mijn verhaal te 
doen aan lotgenoten. 
De tranen gutsten over mijn wangen terwijl ik aan mezelf ge-

zworen had niet te huilen. Maar net mijn authenticiteit had me-
nig hart veroverd. De ene na de andere toehoorder kwam mij 
achteraf vertellen hoezeer mijn voordracht hen had geraakt, 
hoe “begrepen” ze zich voelden. 
En toen wist ik: ik mag puur mezelf zijn en hoef niet enkel mijn 
sterke kant te tonen.” 

Je schrijft dat je dit boek moést schrijven. De urgentie was 
bijzonder groot. Er speekt diepe verontwaardiging, woede 
en frustratie uit. Maar ook heel veel warmte en liefde. Was 
het schrijven een vorm van therapie om die traumatische 
ervaringen met je moeder en je vader te verwerken? 
“Ja, absoluut. Hoewel therapie totaal niet mijn intentie was 
toen ik eraan begon. Maar het schrijven van mijn verhaal kon 
niet tot stand komen zonder de verwerking. Schrijven was dus 
rouwen en helen tegelijk.” 

Wat hoop je met dit boek te bereiken? Was je niet bang dat 
je woede zou omslaan in verzuring en verbittering?
“Nee, totaal niet. Ik was me trouwens niet bewust van de ton-
nen woede die smeulend lagen te wachten op een uitbarsting. 
Dat werd me pas duidelijk wanneer monster Alzheimer ons le-
ven overhoop gooide. 
Ik was toen zó kwaad op ons leven en voelde me zó machteloos. 
Tijdens die levensfase werd ik me eindelijk bewust dat die im-
mense, alsmaar weggeduwde woede in mij zich faliekant richtte 
op mijn vader omdat hij ons verlaten had, omdat híj voor mijn 
moeder had moeten zorgen, omdat hij ons opgezadeld had met 
onmogelijke verantwoordelijkheden zonder enige inspraak.
Het voelen van die woede verscheurde me! 
En toen werd het me helder waarom ik zo paradoxaal in het le-
ven sta. Enerzijds voelde ik de intense afkeer voor het leed dat 
hij ons had aangedaan en tegelijk voelde – en voel ik – hoe ma-
teloos veel ik van hem hou. Het verzoenen van deze twee extre-
men in mezelf was een heftig onderdeel van mijn verwerkings-
proces maar daarover meer in het vervolg van mijn verhaal.”

Vrees je niet dat je zal weggezet worden als “weer zo’n over-
gevoelige ziel die zich wentelt in haar slachtofferrol”?
“Een slachtoffer? (Kijkt verrast.) Ik? Nee, of het zou moeten 
zijn dat iemand mij niet begrepen heeft. (glimlacht)
Ik heb me nooit slachtoffer gevoeld, ik ben een overlever. 
Ik moest door, ik moest blijven rechtstaan. Niet zozeer voor 
mezelf maar wel voor mijn moeder en voor mijn zus. Ik heb dan 
ook mijn eigen verdriet keihard weggeduwd omdat het toelaten 
ervan me niet in staat zou stellen om voor hen beide te zorgen. 
Het was alsof ik mijn vaders verantwoordelijkheden op me 
nam, alsof ik wilde goedmaken wat nooit meer goed te maken 
was. Alsof ik hem nog altijd wilde bewijzen dat ik alles aankon.
Dat dit niet de juiste aanpak was, is me tijdens mijn verwer-
kingsproces twintig jaar na de feiten wel duidelijk geworden. 
Pijn wegduwen levert niets op, die vindt altijd een uitweg om 
los te breken. En uitgestelde rouw voelt nog zoveel rauwer.
Totale verwerking en bevrijding kan énkel plaatsvinden wan-
neer je de pijn recht in de ogen durft kijken, wanneer je de con-
frontatie durft aangaan.” 

“Mijn boek 
schrijven was 

rouwen en helen 
tegelijk.” 

FOTOGRAFIE: DAVID PLAS

De titel van je boek klinkt erg mysterieus, waarover gaat 
Het einde is nu precies?
Aniana Taelman (auteur): “Het einde is nu beschrijft niet al-
leen het einde van mijn angst voor een tweede allesoverheer-
send verlies – dat van mijn moeder aan de ziekte van Alzheimer 
- maar luidde voor mij ook het einde in van de jarenlange ont-

kenning van mijn totaal onverwerkte trauma na de zelfmoord 
van mijn vader zestien jaar eerder. Ik nam toen zelf het besluit: 
“Ik wil zo graag weer leven!’”
“Drie jaar lang heb ik me afgezonderd van de buitenwereld om 
dit debuut te kunnen schrijven. Het was een loodzwaar maar 
uiteindelijk bevrijdend proces. Loodzwaar omdat ik niet alleen 
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Als je één markante anekdote of ervaring uit je boek mag 
uitkiezen: wat zou dat dan zijn? En waarom?
“Ik opteer voor die éne vraag, uiterst onschuldig vanuit het 
standpunt van de vraagsteller maar voor mij zo overweldigend 
omdat ze mij het onverwachte inzicht bracht waarom mijn 
moeders ziekte zo ondraaglijk voor me was en waarom ik ons 
lot onmogelijk kon accepteren. De vraag: ‘Maar wat is er dan zo 
erg aan een opname?’ 
Het antwoord daarop lees je in mijn boek. (lacht)”

“Het grootste misverstand rond het thema zelfmoord, is voor 
mij de ondraaglijke misvatting dat het rouwproces van een na-
bestaande na zelfmoord identiek is aan het verwerken van een 
natuurlijke dood van een geliefde. Dat is zó fout! Ik kan het we-
ten. Ik hou zielsveel van mijn beide ouders en ben hen allebei 
inmiddels verloren. Het rouwproces was extreem verschillend. 
Bij zelfmoord blijf je achter met zielverscheurende vragen die 
nooit accuraat beantwoord kunnen worden, de grote Waar-
om?!-vraag, de schuldvraag: ‘Had ik dit kunnen voorkomen?’ 
Er zijn zovele facetten waarmee nabestaanden geconfronteerd 
worden: afwijzing, verlating, schaamte, onbegrip, oordelen, et-
cetera.”

Het einde is nu is bij momenten een keihard, niets of nie-
mand ontziend boek maar je eindigt toch met een zachte, 
hoopvolle noot. Je kijkt ondanks alles met hoop naar de 
toekomst?
“Keihard is het inderdaad. Zoals mijn leven zelf.
Tot ik het besluit nam: ‘Nu is het genoeg.’
Ik eindig mijn debuut zoals het op dat moment in de tijd werke-
lijk gebeurde, in zachtheid. 

De kijk op mijn leven veranderde wanneer ik zelf de strijd los-
liet. 
In dat moment van totale acceptatie van wat is, lag de kiem voor 
de totale ommekeer in mijn leven. Het grootste inzicht dat ik 
aan het schrijven van mijn verhaal heb overgehouden is dit: Je 
kan nooit weglopen van je pijn. Het leven haalt je altijd in. ‘The 
only way out, is in.’”

“Mijn debuut is pas het begin van mijn eigen proces.
Doelbewust heb ik ervoor gekozen om mijn verhaal chronolo-
gisch te vertellen, beginnend met de gitzwarte schaduw die ik 
jarenlang onbewust achter me aansleepte. Doorheen de ver-
schillende boekdelen die nog volgen wil ik mijn lezers meene-
men op mijn queeste naar geluk, mijn immens verlangen om 
bevrijd in het leven staan, zodat ook zij nieuwe mogelijkheden 
zouden ervaren om hun eigen levenspad een positieve wending 
te geven.”

Slotvraag: Kan een beter inzicht in en begrip voor dementie 
en zelfdoding de wereld een klein beetje beter maken?
“Een klein beetje? Immens veel! Dat is een van mijn belangrijk-
ste motieven om te schrijven.
Het onbegrip van de buitenwereld voelde voor mij ondraaglijk 
en bood geen vangnet om er over te praten. Omdat ik voelde: ik 
word toch niet begrepen. 
Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat mijn verhaal beter 
inzicht over beide thema’s zal geven zodat we met z’n allen een 
betere mens voor onze medemens kunnen worden.”     

In dit autobiografische literaire boek vertelt Aniana Taelman openhartig over het ziektepro-
ces van haar moeder. Maar tijdens het opschrijven komt een ander sluimerend rouwproces 
naar boven; de niet verwerkte zelfmoord van haar vader. Hij maakte 23 jaar geleden een ein-
de aan zijn leven. Zelden sprak Aniana over haar vader, over haar zwarte verdriet. Nooit eer-
der sprak ze over zijn daad. Het was te pijnlijk, verwoesting in de brutaalste zin van het woord
Dit boek toont haar strijd, pijn en woede én haar angst om wederom op traumatische wijze 
een ouder te verliezen. Maar het toont ook haar herrijzenis én heling. Want het opschrijven 
van haar verhaal blijkt voor Aniana een keerpunt in haar leven; ze neemt het besluit dat er 
genoeg dood is geweest. Ze wil niet langer slachtoffer blijven, maar kiezen voor geluk door 
het leven weer te omarmen.  

Dit boek verschijnt vlak voor 21 november, de Internationale Dag voor de Nabestaanden van 
Zelfdoding.

Aniana Taelman en haar echtgenoot Luc Deflem zijn bezig met het opstarten van hun 
foundation Dot Your I. Hiermee willen zij op onder professionele begeleiding hulp bieden 
aan nabestaanden die een geliefde aan zelfmoord hebben verloren. Zie ook www.DotY-
ourI.foundation
—
€ 23,00 – ISBN 9789463886628 – verschijnt half november
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Het Einde Is Nu

“Ik was toch 
zó kwaad! Op hém. 

Of misschien eerder op 
het leven. Op óns leven. Omdat 

ik dan niet kwaad op hem hoefde te zijn.”

Geluk Na Zelfmoord.
Illusie Of Realiteit? 

Een autobiografie over deze tweestrijd  die je kijk op het leven verandert.

Het Einde Is Nu vanaf 13 november overal verkrijgbaar.
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