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Zelfdoding [2, slot]

NA EEN SUÏCIDE
Geloof beschermt in het algemeen tegen suï-
cide, maar kan zelfdoding niet altijd voorko-
men. Het komt voor – dat weet iedereen. Maar 
wat als het jezelf treft door het overlijden van 
een naaste of bekende? Wat is de impact van 
suïcide op nabestaanden?

Een suïcide grijpt diep in. 
We hebben het de afgelo
pen weken gezien toen een 

scholier uit Heerlen en een docent 
uit Den Bosch zichzelf van het le
ven beroofden. Een van de moge
lijke redenen hiervoor is dat een 
suïcide vaker jonge mensen treft. 
Onder twintig tot dertigjarigen is 
het de belangrijkste doodsoor
zaak.
Daarbij komt als vanzelf een veel 
gecompliceerder verlopend rouw
proces. De rouw is meestal inten
ser, omdat er meer tegenstrijdige 
en verwarrende gevoelens zijn: 
boosheid, verdriet, opluchting. 
Bovendien is een ‘gewoon’ af
scheid niet mogelijk geweest. 

Soms kwam de suïcide onver
wacht. Soms is ook het lichaam 
van de overleden persoon zo ern
stig beschadigd dat zelfs afscheid 
nemen van diens lichaam niet 
normaal mogelijk is.

VRAGEN
Nabestaanden kampen verder 
ook met vragen als: ‘Waarom? 
Heb ik iets fout gedaan? Had ik 
het kunnen 
voorkomen?’ 
Het vertrou
wen in de an
der is be
schaamd. ‘Hoe 
weet ik zeker 
dat niet nog 
meer mensen 
in mijn omgeving dit gaan doen? 
En waar is God?’
Aan de ene kant horen zulke vra
gen bij rouw.
Het rouwproces verloopt niet vol

gens een vast stramien, maar be
paalde aspecten (zie kader) zijn 
veelal wel min of meer herken
baar. Bij nabestaanden na een suï
cide verloopt het rouwen meestal 
gecompliceerder. Gemakkelijker 
ontstaat de situatie dat iemand 
blijft steken in dit proces, dat het 
rouwen stagneert.
Zoals we in de Bijbel bij Job al 
zien, is het niet eenvoudig om 

grote verliezen 
een plaats te 
geven. Het is 
evenmin een
voudig een an
der hierbij te 
helpen. Ook in 
de kerk, waar 
we uit de 

krachtigste bron van troost mo
gen putten, kan het fout gaan. Bij 
Job zien we verwijten van onop
recht geloof, verwachting van 
aanvaarding, boosheid naar God. 

Drs. A. van den 
Brink is als psychi-
ater werkzaam bij 
kliniek De Fontein 
te Zeist, onderdeel 
van Eleos, en als 
onderzoeker bij het 
Kennisinstituut 
christelijke ggz.

ROUWPROCES
Elisabeth Kübler-Ross, een 
Zwitsers-Amerikaanse psy-
chiater, pionier op het gebied 
van rouwverwerking, heeft vijf 
aspecten van een rouwproces 
beschreven. Deze kunnen  
elkaar afwisselen of naast  
elkaar bestaan. Deze aspec-
ten van rouwen zijn:
1. ontkenning (niet erkennen 
van de feiten)
2. protest of boosheid (naar 
de ander, familie, betrokken 
professionals, God)
3. proberen weer grip te krij-
gen (onderhandelen, vechten)
4. depressie (ervaring van 
machteloosheid, zich terug-
trekken)
5. aanvaarding (leven na en 
met het verlies)

Nabestaanden vragen 
zich af: ‘Heb ik iets 

fout gedaan?’
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COLOFON
Dit alles komt niet alleen langs bij 
Job, maar ook in reacties in de 
gemeente na een suïcide.

VEROORDELING EN BEGRIP
Een belangrijke vraag die veel ge
steld wordt is hoe God een suï
cide ziet: sommigen leggen heel 

sterk de nadruk op het begrip, 
anderen benadrukken heel sterk 
de veroordeling. Sommigen zeg
gen dat God het altijd wel zal be
grijpen. Anderen gaan zo ver dat 
ze stellen dat God het nooit zal 
laten gebeuren dat Zijn kinderen 
suïcide plegen. Ook op deze vra
gen zal in het rouwen een ant
woord gevonden moeten worden, 
vanuit ieder persoonlijk, maar 
ook vanuit de gemeente.
Duidelijk is dat God ons verboden 
heeft te doden, ook onszelf. Hier
mee is echter niet alles gezegd. 
Bij suïcidaliteit is er in veel geval
len sprake van ziekte en vernau
wing van het denken. Zeker bij 
een depressie bijvoorbeeld kan 
het gebeuren dat iemand die zelf 
tegen suïcide is, toch tot suïcide 

komt. Handelt iemand op het 
moment van een suïcide nog rea
listisch en afgewogen denkend?
Op deze vragen is achteraf vrijwel 
nooit een sluitend antwoord te 
krijgen. Gelukkig is het uiteinde
lijke oordeel over deze ander niet 
aan ons. Nergens staat dat suïcide 
een onvergeeflijke zonde is. ‘Bij U 
is vergeving, opdat U gevreesd 
wordt.’ (Ps.130:4) 

RUIMTE
Veel mensen die zich suïcideren, 
hebben de overtuiging dat ande
ren beter af zijn en gelukkiger zijn 
zonder hen. De praktijk leert an
ders. Voor nabestaanden, maar 
ook voor de mensen om hen heen 
is een suïcide – en meestal ook de 
weg daarheen – erg ingrijpend. 
Voor hen is er na een suïcide 
ruimte nodig. Ruimte om de vra
gen, het verdriet, de boosheid te 
verwerken en troost en rust te vin
den. Er is ruimte nodig voor hun 
proces, ruimte voor de dubbele 
gevoelens.
Ruimte betekent niet ‘doodzwij
gen’. Ruimte betekent betrokken 
en steunende aanwezigheid bij en 
voor hen. Ruimte is ook nodig 
om de diversiteit van de gevoelens 
die de Bijbel ons helpt vertolken, 
onder woorden te brengen. 

PRAKTISCH
Hoe dit er praktisch uitziet? We 
moeten niet te snel ons oordeel 
klaar hebben, maar de ander tijd 
en ruimte geven om te praten. 
Laten we onze eigen verwarring 
niet verdringen, maar verdragen. 
We kunnen even laten weten dat 
hun verdriet niet vergeten is, 
soms alleen door het sturen van 
een eenvoudig kaartje.
We doen dit in gelovig verlangen 
midden in dit alles verrast te wor
den door de Hand die straks vol
komen alle tranen van onze ogen 
zal afwissen: ‘En God zal alle tra
nen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan.’ 
(Openb.21:4)

A. VAN DEN BRINK

Voor de nabestaanden van mensen die 
suïcide plegen, is ruimte nodig om te 
rouwen.


