
H O O F D A R T I K E L

‘Heb het leven lief!’, een nummer van Liesbeth List gezon-
gen door Elske DeWall tijdens The Passion 2017. Er stond 
destijds een ziekenhuisbed bij ons in de kamer, Arjen was 
geopereerd en samen hebben we gekeken, geluisterd en 
gehuild. Bijzonder te ervaren wat teksten op zo’n moment 
met je kunnen doen. Wat waren we dankbaar dat de opera-
tie geslaagd was en wat keken we vol vertrouwen de toe-
komst in. We zouden gaan bouwen, nog meer gaan genie-
ten, genieten van al het moois om ons heen… het leven! We 
hadden zoveel angst gekend: elke nacht de angst om geen 
lucht te krijgen, de onzekerheid over het slagen, de zorgen 
bij de kinderen, het sterk willen blijven voor de kinderen, 
maar we hadden deze storm overleefd. Vaak denk ik nog 
terug aan dit moment en voel dan weer hoe het was, wat 
waren we dankbaar! Wat kwam het binnen en werden we 
geraakt! Wat een liefde! Helaas kwam er een onvoorziene 
storm ons huis binnen, het werd donker en uiteindelijk stil, 
heel stil. 24 Mei hebben wij je in alle liefde los moeten laten 
en tegelijkertijd hebben we je vastgehouden en dat doen 
we nog steeds, elke dag! Hoe moet en kan je na zoiets ingrij-
pends het leven nog liefhebben, hoe moet je verder, waar 
kan je nog van genieten. Zoiets oneerlijks, zoiets gemeens. 
Alle beslissingen alleen moeten nemen, het verdriet en de 
woede bij de kinderen zien en ze zo goed mogelijk begelei-
den op hun weg, nooit meer een kopje koffie samen, elke 
dag alleen wakker worden, die onvoorwaardelijke steun, 
niemand die de eenzame nachten en vele tranen ziet, die 
arm om je heen, een knuffel, niemand die op je wacht wan-
neer je thuiskomt, het is zoveel en vaak gewoon teveel. 
Nooit meer dringt steeds meer tot me door en nooit meer is 
echt wel heel lang! 

Hoe moet je het leven nog liefhebben, kun je het leven nog 
liefhebben? Ik moet bekennen dat ik me dat geregeld af-
vraag. Er zijn mensen die aan je denken en er zijn, zeker het 
eerste jaar, maar daarna wordt dit minder, het leven gaat 
door. Mensen willen je niet verdrietig maken en beginnen 
er niet over, Maar het verdriet is er altijd alleen niet zicht-
baar! Natuurlijk staat de zon ook boven ons huis, de vogels 
zingen in de tuin, Ik zie de zon wel, maar voel haar niet al-
tijd. Ik hoor de vogels, maar soms zo in mineur. We zitten 
in een sneltrein en ik ben er voor m’n gevoel uitgevallen, ik 
doe een poging om de trein weer in te halen, maar het lukt 
me niet. Diep vanbinnen vraag ik me af of ik überhaupt nog 
wel in die trein wil stappen. Er gaat vaak zoveel langs me 
heen doordat het zo snel gaat, hierdoor bestaat het gevaar 
dat ik dingen mis die echt belangrijk zijn. Missen we niet 
vaak het echte contact onderling, luisteren we wel oprecht 
naar elkaar en nemen we de tijd voor elkaar. Laten we onze 
harten nog geraakt worden door prachtige muziek. 

Maken we wel echt contact met de overweldigende en 
kwetsbare natuur, nemen we de tijd om te genieten van al 
het moois om ons heen. Staan we open voor de signalen en 
tekens welke we kunnen ontvangen, op welke manier dan 
ook? Zo verschijnt soms ineens een roodborstje of een vlin-
der wanneer ik alleen in de tuin zit met een kop koffie, zij 
komt dan dichtbij mij zitten. Een libelle die het huis invliegt 
en uitgerekend op jouw foto gaat zitten. De ontelbare witte 
veertjes welke ik op mijn pad tegenkom, juist op momen-
ten dat het met mij minder gaat kom ik ze overal tegen, of 
wanneer ik voorzichtig stapjes vooruit heb gezet. Dit geeft 
mij kracht en steun, alsof je wil laten weten dat je er bent, 
dat het goed is en we lief/zacht voor onszelf mogen zijn. 
Een libelle die bij Lotte op haar schouder komt zitten tij-
dens een verdrietig moment bij Arjen op de begraafplaats. 
Met deze tekens kon ik het leven weer langzaam liefheb-
ben, je bent er nog, ergens, tot in eeuwigheid lijkt ineens 
heel tastbaar. Zelfs nu je niet hier bent, ben je er toch wel, 
je aanwezigheid is zelfs meer voelbaar. Ik voel je aanwezig-
heid bij het zien van het roodborstje, de libelle, het veer-
tje, een prachtige sterrenhemel, de vlinder en wat maakt 
me dat dankbaar. Op zo’n moment drinken we samen het 
kopje koffie of het glaasje wijn en vaak begin ik dan vanzelf 
tegen je te praten. Ik ben heel dankbaar voor deze momen-

ten, dan heb ik het gevoel dat ik weer leef! En ja wat heb ik 
het leven dan lief! Deze momenten staan in groot contrast 
met je aanwezigheid bij het passeren van een herenafde-
ling (hier heb ik niets meer te zoeken), de vele vaders langs 
de lijn bij de voetbalwedstrijden, de complete gezinnen op 
allerlei momenten, de feestjes waarbij ik me eenzaam voel 
te midden van velen, onverwachts iemand met jouw luchtje 
op, de kinderen die trots iets komen delen. En toch, tijdens 
deze lastige momenten durf ik het aan om je te zoeken en 
in stilte contact met je te leggen. 
De zin van mijn leven werd anders na 24 mei, ik werd an-
ders, de kinderen, de tijd, alles werd anders en nog steeds 
ben ik zoekende. Prioriteiten worden verlegd wanneer je te 
maken krijgt met tegenslag, je gaat met andere ogen kijken 
en dit is een verrijking in deze moeilijke tijd, hoe dubbel 
ook. Ik durf ondertussen gelukkig weer te zeggen dat ik het 
leven liefheb, ook al ben ik er nog lang niet. Het zijn kleine 
dingen die zo groots aanvoelen en daar ben ik dankbaar 
voor! Vandaag ben ik dankbaar dat ik deze ruimte heb ge-
kregen om dit te delen en hoop van harte dat we vaker deze 
mooie, kleine en kwetsbare momenten ervaren en ruimte 
om te delen. Dat we samen mogen ervaren dat we het leven 
lief mogen en kunnen hebben!

 
Pauline Sonneveld

Heb het      leven lief!
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