Door te schrijven heelde Aniana

‘De ergste
leidt ons soms

naar

een onverwachte

Vrienden weten dat mijn moeder alzheimer heeft,
maar daarmee is alles gezegd. Niemand in mijn
vriendenkring heeft weet van of ervaring met het
leven dat ik verplicht word te leiden sinds dat
sociopathisch gedrocht voor de deur stond en
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zonder toestemming als vocht in oude muren in
onze ziel is gekropen. Hoe kan ik de buitenwereld
uitleggen wat ik voel? Uit: Het einde is nu
“Met mij ging het in die periode ook niet goed. Ik
werkte veel en hard, dat was eigenlijk het enige
waaruit ik mijn identiteit haalde. Maar ik kreeg een
burn-out en dat had een grote waarschuwing
moeten zijn. Ik moest op doktersadvies twee
maanden thuisblijven, maar ging daarna weer aan
de slag. Veel te snel, maar voor mijn gevoel kon ik
niet anders. Daarna bleef mijn lichaam me
terugfluiten. Ik had geen weerstand en was steeds
ziek. Maar ik kon mijn moeder niet aan haar lot
overlaten. Ik móest doorgaan. In mijn omgeving
wist niemand wat er speelde. Uit een soort
zelfbescherming sprak ik er nauwelijks over. In
mijn ogen begreep toch niemand het en juist dat
onbegrip kon ik niet aan. Het was een eenzame en
hectische tijd. Achteraf snap ik niet hoe ik dat heb
volgehouden. Maar was er een andere keus?
De specialist, de huisarts en thuiszorg zeiden
geregeld dat het niet verantwoord was dat mijn
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‘‘I

n 2010 kreeg mijn moeder de diagnose
alzheimer. Dat was zeer heftig en het zorgde
ervoor dat mijn leven totaal veranderde. Ik had
een flitsende carrière in het bedrijfsleven, was vier
jaar daarvoor gescheiden en verhuisd naar een
mooie loft. Mijn hectische leven werd nog drukker
doordat de zorg voor mijn moeder toenam. Elke
dag was het onzeker wat er zou gebeuren. Zo belde
ze een keer in paniek op, omdat ze ergens stond
met de auto en niet wist waar ze was. Ze bleek in
Frankrijk te staan. Dat soort dingen zorgden voor
veel onrust. En soms was ik zo boos op haar. Puur
uit onmacht weet ik nu. Ze kon er helemaal niks
aan doen. Haar karakter en gedrag veranderden, ze
leek niet meer op mijn mama. Veel van wat ik
deed, was in haar ogen fout. Of misschien moet ik
zeggen: in de ogen van haar alzheimer.”

Het verhaal achter het boek

haar eigen trauma

pijn

Eigenlijk wilde Aniana Taelman (46) een boek
schrijven over haar moeder en het grote verdriet dat
de ziekte van Alzheimer met zich meebrengt. Maar
tijdens het schrijfproces besefte ze dat het verhaal
sterk verbonden was met de zelfmoord van haar vader
twintig jaar terug. Door ook dit trauma op papier te
zetten, kwam Aniana eindelijk toe aan de verwerking
ervan. Het resultaat is het boek Het einde is nu, dat
niet alleen een afsluiting vormt, maar tegelijk ook
het begin is van een langer verhaal.

bestemming’
moeder nog zelfstandig bleef wonen. Toch stelden
mijn zus en ik de beslissing om haar te laten
opnemen in een verzorgingshuis telkens uit. ‘Dat is
een doodshuisje,’ zei ze altijd. In haar ogen ging je
zo’n tehuis in en kwam je er niet meer levend uit.
Voor ons betekende dat een onherroepelijk einde.
Toen we er uiteindelijk niet meer onderuit konden,
bleek het tegenovergestelde waar. Mijn moeder
veranderde en werd weer meer de vrouw die ze
was vóór haar ziekte, omdat een groot deel van
haar angsten verdween. Maar ook voor mijn zus en
mij deed haar opname veel goeds. De angst voor
onverwachte telefoontjes, de continue zorg en
spanningen - dat alles viel weg. Het gaf me een
gevoel van vrijheid en rust, omdat ik wist dat
mama in goede handen was. Ze kon zichzelf niets
meer aandoen. En ik kon stap voor stap zelf weer
gaan leven.”

Uitgestelde rouw

“Na gesprekken met een coach en mijn huidige
echtgenoot besloot ik het verhaal over mijn moeder
op te schrijven. Tijdens het schrijfproces ontdekte

ik dat het boek eigenlijk over iets anders ging. De
dood van mijn vader en het trauma daarover
kwamen steeds naar boven. Het was duidelijk dat
ik daar eerst iets mee moest. Dat viel niet mee,
want ik heb twintig jaar lang in ontkenning geleefd.
Het trauma liep ook mee in het ziekteproces van
mama. Het voelde telkens alsof ik ook van haar
afscheid moest nemen en dat was natuurlijk ook
zo. De gevoelens die ik na mijn vaders dood zo diep
had weggestopt, kwamen keihard naar boven.
Wegstoppen ging niet meer, ik moest dit aangaan.
Door het schrijven was ik er ineens elke dag mee
bezig. Het proces was erg zwaar. Een
rouwtherapeut zei tegen me dat rouwen altijd
heftig is, maar dat uitgestelde rouw nóg erger is.
Mijn moeder is inmiddels ook overleden, maar de
periode daarna was - hoe verdrietig ik ook was
- minder moeilijk dan de tijd na de dood van papa.”
‘Jouw papa is vandaag gestorven, maar kom eerst
naar huis.’ ‘Mijn papa? Dood? Néé! Dat kan niet!
Hij heeft me vanmorgen nog naar het station
gebracht!’ Van de minuten die daarop volgden, E
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herinner ik me niets meer. Elk orgaan, elke cel in
mij werd stilgelegd, elk zintuig zat achter slot en
grendel. Uit: Het einde is nu
“Ik was 22 toen mijn vader stierf. Aan zelfdoding.
Juist dat laatste vertelde ik nooit, ik wilde het
gevecht met die pijn niet aangaan. Maar tijdens het
schrijven moest ik wel, want elke crisis bij mijn
moeder vond zijn oorsprong in de onherroepelijke
daad van mijn vader. Mijn verhaal schrijven kon
niet eens ter sprake komen zonder de verwerking
van zijn dood. Terwijl ik over mijn moeder vertel,
merkt de lezer hoeveel schade zo’n trauma aanricht
bij de nabestaanden. Schuldgevoel, kwaadheid,
onmacht… het kwam in volle hevigheid naar
boven. In het hoofdstuk Pa beschrijf ik de dag
waarop hij overleed. Dat heb ik pas op het eind van
mijn drie jaar durende schrijfproces kunnen
schrijven. Het was eerder te heftig om in mijn
zwartste pijn te graven. Ik kan me ook niet veel
herinneren van die dag. De schok was te groot.
Na mijn vaders overlijden werd ik ‘de man’ in huis.
Ik was er voor mijn moeder en stelde me harder op
dan ik in wezen ben. Ik koos voor een job in het

‘Ik leek altijd een vrolijke
vrouw, ik was het zonnetje
in huis. Niemand zag wat
daarachter zat’
harde zakenleven. De snelheid, het alsmaar
doorgaan en toch ook wel de hardheid ervan pasten
bij de persoon die ik op dat moment was. Maar
waar ik ooit ernaar streefde om telkens hogerop te
komen in een flitsende carrière, bleek achteraf
gezien een manier geweest te zijn om van mijn
verdriet weg te lopen. Er was een flink gevecht met
mezelf en zelftherapie middels het schrijven voor
nodig om mijn ware ik vanachter het masker
tevoorschijn te halen.”

Woede

“In mijn omgeving wist niemand van de zelfdoding
van mijn vader. Ik leek altijd een blije en vrolijke
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vrouw, ik was het zonnetje in huis. Niemand zag
wat daarachter zat. Dat kan ik mensen niet kwalijk
nemen, ik liet het ook niet zien. Het was voor mij
heel lastig om het verborgen te houden, maar ik
kon niet anders. Mijn vrienden maakten zoiets niet
mee. Ik was vanbinnen dan ook woedend op hoe
mijn leven eruitzag. Ik wilde ook een zorgeloos
leven zonder zo’n immens verdriet. Maar de ergste
pijn leidt ons soms naar een onverwachte
bestemming. Door zoiets overweldigends mee te
maken, en vooral door een uitweg te vinden uit
deze hel, kon ik deze inspiratie gaan inzetten via
verhalen. Dit boek, en de vervolgboeken, zouden
anders nooit het daglicht hebben gezien. Schrijven
was rouwen en helen tegelijk. En daardoor heb ik
mezelf teruggevonden. Jarenlang dacht ik dat ik
sterk was. Maar gebeurtenissen ontkennen en
negeren, je kop in het zand steken, is helemaal niet
sterk. Het is juist krachtig om open en eerlijk te
zijn. Naar je omgeving én naar jezelf.
De alzheimer van mijn moeder ontmaskerde alle
pijn en verdriet sinds mijn vaders dood, maar ook
schuldgevoel en kwaadheid. Er liep een parallel
tussen beide traumatische ervaringen. Ik was vaak
zo boos op haar en haar in mijn ogen onredelijke
gedrag. Pas later zag ik in dat zij dat niet verdiende.
Maar ik besefte ook dat mijn woede volledig uit
onmacht voortkwam. Wat ik ook deed, ik kon haar
niet helpen. En eigenlijk was dat hetzelfde als bij
mijn papa. Ik heb hem niet kunnen helpen,
waardoor hij geen uitweg meer zag. Natuurlijk weet
ik dat het mijn schuld niet was, maar schuld nestelt
zich automatisch in je zodra je nabestaande wordt.
Die gebeurtenis heeft mij zo gevormd. Dat is ook
niet vreemd, want het is een van de meest
traumatische dingen die een mens kan gebeuren.”
Wordt het verdomme geen tijd dat ik mijn
geïndoctrineerde angsten overwin? Dat ik bewust
een andere weg insla dan die van mijn ouders?
Dat ik bewust voor verandering kies? Dat ik leven
kies in plaats van altijd maar de dood.
Uit: Het einde is nu

“Het schrijven van het boek werkte echt
therapeutisch. Zoiets groots volledig uitwissen, dat
kan natuurlijk niet. Het is een deel van mij en ik
denk er elke dag aan. Maar ik heb innerlijke rust
gevonden. In 2014 startte mijn schrijfproces en
nam ik afscheid van het zakenleven. Dat kwam ook
deels door mijn echtgenoot Luc. Dankzij hem zag

BOEKENACTIE
ik mezelf terug en besefte ik dat
Daarnaast hebben we een
het nu tijd was om te gaan
online inspiratieplatform
schrijven. Ik moest me daar
gelanceerd, www.
echt toe zetten en het is een
GelukNaZelfmoord.com, met
worsteling geweest. Of het
als doel nabestaanden, of
hiermee klaar is? Zeker niet. Dit
iedereen die de zin in het
is pas deel 1 van het verhaal dat
leven door tegenslag is
ik wil vertellen. Deel 2 is
verloren, te inspireren tot
inmiddels klaar en ik verwacht
positieve verandering in hun
dat er nog zeker twee delen
eigen leven.”
zullen komen. De put is
geopend en nu komt alles eruit.
Het was de ultieme bevrijding
Mijn Geheim mag 5 exemplaren
Spannend, heftig, maar eigenlijk
van een last die ze
weggevean van ‘Het einde is nu’,
ook heel fijn.
eenentwintig jaar lang met
geschreven door Aniana Taelman en
Dat schrijven ging natuurlijk
zich meedroeg, zonder er ooit
uitgegeven door Express Your I.
niet vanzelf. Drie jaar lang ben
maar iemand mee lastig te
Wil je kans maken op dit boek?
ik ermee bezig geweest en er
vallen, omdat ze dacht dat ze
zijn wel vijf versies verschenen
het alleen moest doen. Ze heeft
Mail dan o.v.v.‘Het einde is nu’ naar:
op mijn beeldscherm. Het
zichzelf teruggevonden.
redactie@mijngeheim.nl en laat je
moest goed gedaan worden en
Halsstarrig doorgezet tot het
gegevens achter. Meedoen kan tot
anders maar niet. Over het
verre einde, herrezen en
dinsdag 23 februari.
eindresultaat ben ik heel
opnieuw begonnen. En dat
tevreden. Het is rauw en heftig,
begin is nu. Het begin van een
maar vooral eerlijk. In België en
nieuw tijdperk. Uit: Het einde is nu
Nederland is het eerste deel verkrijgbaar en de
reacties zijn positief. Voor mensen in mijn
“Mijn man Luc heeft het dankwoord in mijn boek
omgeving was het ook moeilijk om te lezen, ze
geschreven. Ik ben er zo blij mee dat hij dat heeft
wisten het immers niet. En eigenlijk ben ik vooral
willen doen. Het laat zien dat we dit gevecht echt
heel blij dat ik het zo heb kunnen delen.”
samen zijn aangegaan en dat we samen hebben
geknokt. Het einde is nu is een verhaal over de
ziekte van mijn moeder en de bewustwording van
“Doordat ik alles op papier heb gezet, is er ruimte
mijn onverwerkte trauma na mijn vaders dood,
gekomen voor mooie dingen. Voor liefde. Niet
maar daarnaast zal het vervolg van mijn verhaal
alleen liefde voor mijn man, maar bovenal voor
nog heel wat uiteenlopende facetten van het leven
mezelf. Jarenlang streefde ik naar macht, status en
beschrijven. In het tweede deel komt bijvoorbeeld
aanzien. Nu zie ik pas in dat meegaan in het
mijn zoektocht naar de ware liefde aan bod, alweer
materialisme en die ratrace juist een vorm van
bedoeld om anderen te inspireren enkel voor het
armoede is. Rijkdom vind je in jezelf en in de
beste te gaan.
liefde, niet in identificatie met materiële zaken.
Ik schrijf dus over het leven en de keuze voor
Mijn leven is totaal veranderd.
geluk. Een keuze die ik telkens weer maak. Mijn
Los van mijn schrijverschap werk ik ook samen
portie nare dingen heb ik in dit leven wel gehad. Ik
met mijn man in onze hagelnieuwe uitgeverij.
ben ervan overtuigd dat ik die zaken ook moest
Express Your I is een verhalenfabriek met een
meemaken om uiteindelijk het geluk weer te
missie, namelijk inspirerende verhalen naar buiten
kunnen vinden. Mijn leven is nu totaal anders dan
brengen die belangrijk zijn voor de mens. Mijn
tien jaar geleden, maar voor het eerst durf ik te
man is mijn godsgeschenk. Hij heeft mij door het
leven. Ik ben mezelf. Hoeveel mensen kunnen dat
harde schrijf- en rouwproces gestuwd. Ook voor
zeggen? Soms moet je keihard vallen om verder te
een partner van een nabestaande kan het heel
kunnen gaan. En ik weet nu: hoe groot je
heftig zijn. Je reageert je immers altijd af op
tegenslagen ook zijn, geluk ligt wel degelijk op je te
degene die het dichtst bij je staat. Samen, ieder
wachten als je de pijn maar recht in de ogen durft
vanuit onze eigen ervaring, geven we lezingen.
te kijken. En dát geluk wens ik iedereen toe.” L
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Echte rijkdom

39

