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LEES DIT WEEKEND IN VROUW

De week van Marijke Helwegen

’Ik ben dik. Nou en!’

Brigittes dochter Andrea (17) pleegde zelfmoord
Brigitte van
de Koevering:
„De druk op
jongeren lijkt
steeds groter
te worden.
Op social
media en in
tijdschriften
zien ze alleen
maar mensen
die een perfect leven
leiden. En dan
zitten ze ook
nog eens
constant te
multitasken:
huiswerk
maken terwijl
je ook tv-kijkt
en op je
telefoon zit.
Waar wij ons
vroeger nog
wel eens
stierlijk
verveelden,
staan de
kinderen van
nu altijd
’aan’.”

ANDREA (17) WAS MOOI, POPULAIR, KON GOED LEREN EN PRACHTIG PIANOSPELEN. Toch besloot ze uit het leven te stappen. Moeder Brigitte van de
Koevering (49) ging op zoek naar antwoorden en kroop daarvoor in de huid van
haar dochter. Dat resulteerde in het boek ’Het jaar van de vlinder’.

Jong, mooi en
depressief
door Marion van Es

Z

e eindigden zoals ze
ook begonnen waren: met een klein
meisje dat bij papa
en mama wilde liggen, omdat ze anders de
slaap niet kon vatten. Andrea en haar broertje Fabio
zijn beiden als baby geadopteerd uit Colombia. In het
kader van de hechting legden Brigitte en haar man
Udo de kleintjes vaak bij hen
in bed als ze huilden. Maar
ook toen ze groter werden,
stonden ze nog regelmatig ’s
nachts met matras en al
voor de slaapkamerdeur.
In de twee weken voor
haar dood sliep Andrea bijna elke nacht bij haar ouders. Brigitte raakt geëmotioneerd als ze erover vertelt. „Ze was die dagen onrustig en piekerde veel. Dan
legde ik een knuffeltje bij
haar en hield mijn man Udo
haar hand vast tot ze in
slaap viel. De laatste paar
dagen wilde ze weer in haar
eigen bed, ik zag dat als een

teken dat het beter ging. Nu
denk ik dat ze toen al bezig
was zich voor ons af te sluiten.”
Andrea maakte op 30 oktober 2014 een einde aan
haar leven, ze werd door
haar vader gevonden in de
tuin. „Die ochtend zat ze
nog gewoon in haar badjas
aan de ontbijttafel, mijn
man en ik waren vroeg naar
ons werk gegaan. Ze was
heel rustig, reageerde amper toen we haar gedag zeiden. Toen ik die middag uit
een overleg kwam, had ik

’Ze
vergeleek
zichzelf
met
Beyoncé’

tientallen gemiste oproepen. Ik kreeg een agent aan
de lijn, die de telefoon meteen aan Udo gaf. ’Kom naar
huis, Andrea is dood’, zei
hij. „Ik wist meteen dat het
geen ongeluk was.”

Troost

In de maanden daarna begon Brigitte met schrijven.
Niet vanuit haar eigen perspectief, maar dat van Andrea. „Het werkte troostend, ze voelde op die manier
heel dichtbij. Alsof ze me
haar stem leende.” Maar
omdat ze niet precies wist
waarom Andrea een einde
aan haar leven had gemaakt
- haar afscheidsbrief gaf
daarover nauwelijks duidelijkheid - moest Brigitte zo
veel mogelijk in de huid van
haar dochter kruipen. „Dat
dwong me om kritisch te kijken naar mijn rol als moeder.”
Had ik dit kunnen voorkomen? Die vraag spookte
constant door Brigittes
hoofd. „Je wilt niet weten
hoeveel verwijten ik mezelf
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heb gemaakt. Niet alleen
omdat ik haar als moeder zo
goed kende, het was ook nog
eens mijn vak. Ik ben opgeleid tot verpleegkundige en
pedagoog, was altijd heel bewust bezig met de opvoeding. Udo en ik gaven onze
kinderen alle ruimte en vrijheid, ze konden met ons
overal over praten en we lieten duidelijk merken dat ze
ons op geen enkele manier
teleur konden stellen. Wat
had ik nog meer kunnen
doen?”

Beyoncé

Andrea had een tomeloze
energie en streefde altijd
naar perfectie, vertelt Brigitte. „Ze kon goed leren, geweldig pianospelen, had
prachtige donkere krullen
en was bij iedereen geliefd.
Maar voor haar was het
nooit genoeg. Ze vergeleek
zichzelf niet met de middenmoot, maar met supersterren als Beyoncé. Wat ik
daar ook tegenin bracht, ze
geloofde me niet. Dan waren wij als ouders niet objectief, omdat we toch wel
van haar hielden.”
Pas door het schrijven vielen de puzzelstukjes op zijn
plek. „Depressie heeft vaak
een genetische aanleg. Maar
doordat er vrijwel niets bekend is over Andrea’s biologische ouders, weten we
niet of ze die aanleg had. Terugkijkend, denk ik van wel.
Al van jongs af aan zagen we
een bepaalde kwetsbaar-

heid bij Andrea, heel anders
dan bij haar broertje. We
probeerden haar weerbaarder te maken met judoles,
faalangsttraining en een
meditatiecursus. Maar in de
puberteit, sowieso al een
rollercoaster van hormonen, stak haar onzekerheid
steeds meer de kop op.”
Aan het eind van havo 4
merkte Brigitte dat haar
dochter steeds onrustiger
werd. „Ik wist niet meer hoe
ik haar kon helpen, liep bij
wijze van spreken de hele
dag met de theepot om haar
heen te draaien. Ik was bang
voor een depressie en heb
dat vermoeden bij de huisarts uitgesproken. Hij zag
slechts een perfectionistisch en ambitieus meisje,
dat de lat voor zichzelf erg
hoog legde. En Andrea hield
ook vol dat er niks aan de
hand was.”

Zinloos

Slechts één keer werd Brigitte echt bang. „Udo en ik
stonden in de badkamer
toen ze zei dat ze het allemaal zo zinloos vond. ’Wat
bedoel je?’, vroeg ik, ’Het leven? Wil je er uitstappen?’
Ze antwoordde niet. Geen
bevestiging, maar ook geen
ontkenning. Een halfuur later was ze weer hartstikke
vrolijk, dus verdween ook
mijn ongerustheid weer
naar de achtergrond.”
Was het een impulsieve
actie of een voorbereid
plan? Dat zal helaas nooit

volledig duidelijk worden.
Maar Brigitte denkt dat ze
door haar schrijven dicht bij
de waarheid is gekomen.
Dat de combinatie van puberteit en aanleg voor depressiviteit Andrea uiteindelijk fataal werd.
Minister Schippers maakte begin dit jaar 10 miljoen
euro vrij voor onderzoek
naar depressiviteit onder
jongeren. Brigitte vindt dit
een goede zaak. Ze hoopt
dat kinderen als Andrea in
de toekomst beter geholpen
kunnen worden. „De druk
op jongeren lijkt steeds groter te worden. Op social media en in tijdschriften zien
ze alleen maar mensen die
een perfect leven leiden. En
dan zitten ze ook nog eens
constant te multitasken:
huiswerk maken terwijl je
ook tv-kijkt en op je telefoon
zit. Waar wij ons vroeger
nog wel eens stierlijk verveelden, staan de kinderen
van nu altijd ’aan’.”
Inmiddels heeft Brigitte

’De
vlinder
landde
op de
kist’
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zich er bij neergelegd dat ze
de dood van haar dochter
waarschijnlijk niet kon
voorkomen. „Andrea vertelde ons alles, maar juist dit
heeft ze volgens mij heel bewust verzwegen. Ze wilde
blijkbaar niet dat we haar
zouden tegenhouden. En
hoe vreemd het ook klinkt,
ik begrijp die beslissing. ’Andrea’s verlossing is belangrijker dan onze pijn’, zeiden
we bij het afscheid. Ik wil
zelfdoding beslist niet romantiseren, maar blijkbaar
zag ze geen andere uitweg.”

Ondraaglijk

Eigenlijk dacht Brigitte
dat ze niet meer in het huis
kon blijven wonen. Het uitzicht op de tuin waar ze
haar levenloze dochter
vond, was ondraaglijk.
„Maar nu vind ik het juist
een fijn idee dat ze deze plek
heeft uitgekozen. Ik denk
dat ze tot op het laatst thuis
wilde zijn, bij ons. Op de begrafenis vloog er opeens een
grote zwarte vlinder door de
kerk, hij landde precies op
de kist. Dat heeft me doen
beseffen dat Andrea nog
steeds ergens is. Ik kan haar
misschien niet meer vastpakken, maar wel voelen.
We besloten de tuin op te
knappen. Op de plek waar
ze afscheid nam, is het in de
zomer nu één grote bloemenzee met vlinders, vogels
en bijen. Zo hebben we van
een akelige plek toch iets
moois gemaakt.”

’Dochter van’
had obsessie
Jet van Nieuwkerk sloeg door in gezond eten
door Iris te Voert
Bij de Van Nieuwkerkjes
thuis draait alles om eten,
vertelt Jet van Nieuwkerk
(26), oftewel ’de dochter
van’. Hoewel ze inmiddels
de balans heeft gevonden,
was gezond eten voor
haar ooit zo’n obsessie dat
ze daarin dreigde door te
slaan.
Ze deelt haar liefde voor
eten in haar eerste kookboek, ‘Het boek van Jet’.
Hoewel de naam ‘van
Nieuwkerk’ niet meteen
met eten geassocieerd
wordt, blijkt de dochter van
de De Wereld Draait Doorpresentator het er met de
paplepel ingegoten te hebben gekregen. Letterlijk.
„Ik heb het van mijn moeder en oma. Zij kookte vroeger altijd thuis, supergezond en erg vers. Ik wist al
snel dat ik iets met eten wilde gaan doen.’’
Maar ook tegenwoordig
speelt voeding nog een grote
rol bij de van Nieuwkerkjes.
„Alles draait bij ons om
eten’’, legt Jet uit. „Het
brengt ons bij elkaar en is
het moment waarop we
even met elkaar kunnen
praten. We hebben het allemaal druk met onze eigen
carrière, maar zodra mijn
moeder een berichtje stuurt
in de familie-WhatsApp en
vraagt wie er die avond
komt eten, is iedereen altijd
van de partij. Ze kan zo geweldig koken!’’
Toch heeft eten ook voor
een lastigere periode in
haar leven gezorgd. „In de
puberteit was ik erg onzeker. Ik legde de lat best hoog
voor mezelf en ontwikkelde
een obsessie voor gezond
eten. Op een gegeven moment werd het zelfs zo erg
dat ik uitjes afsloeg, om de
volgende ochtend vroeg
naar de sportschool te kunnen gaan.’’
Haar vriendinnen vonden
het zorgelijk. Jet: „Ze vertelden me dat ik nu echt aan
het doorslaan was en moest
gaan opletten. Dit heeft me
aan het denken gezet. Kon
het niet anders? De knop
moest om.’’
Na jaren zoeken, vond ze
toch de balans. „Dat was
zo’n opluchting. Ik heb me
verdiept in gezond eten en
durf nu echt te zweren dat
ik nooit meer zou terugvallen in zo’n onzekere periode
als toen. Destijds vergeleek
ik mezelf met dunne modellen in modebladen, ik wilde
er ook zo uitzien. Nu ben ik
veel relaxter met voeding
bezig en sport ik ook niet
meer dagelijks, terwijl ik
sindsdien hooguit 1 of 2 kilo
zwaarder ben geworden.
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Providers

O

mdat ik een weekje in Frankrijk wil werken, check ik van te
voren of er wifi is. Ja hoor,
geen probleem. Maar als ik er aan
kom: nee hoor, het werkt niet. Dus
naar de SFR-winkel, zoiets als KPN.
Rij van twintig minuten. Blijkt verkeerde rij. Andere rij van tien minuten. Nee, we kunnen u niet helpen, u
moet met een vaste telefoonlijn ons
servicenummer bellen. Maar als je
geen wifi hebt, heb je ook geen vaste
telefoonlijn!
Bezopen natuurlijk dat ze in zo’n
winkel niet een telefoon hebben voor
klanten zonder wifi die dan even dat
gratis nummer mogen bellen. Wat
nu? Buren niet thuis, dan maar naar
de VVV. Niet te geloven, ik sta twee (!)
uur aan de telefoon. Eerst ben ik
bijna bij de goede persoon en dan
zegt hij: ’Sorry mevrouw, het systeem
klapt eruit, kunt u over vijf minuten
terugbellen?’ Grrr, ik sta bij de VVV
ja, help me nou toch!
Nee dus. Weer bellen, weer wachten.
Uiteindelijk komt de oplossing voor
het probleem: iemand anders heeft
z’n abonnement opgezegd met het

Help me nou toch!

’Mijn
vrienden
maakten
zich
zorgen’
Zoveel scheelt dat dus niet.”
Met haar kookboek hoopt
ze andere meisjes te bereiken, die net als haar vroegere zelf, kritisch zijn over
voeding. „Ik denk dat er ongelooflijk veel meiden zijn
die hiermee kampen’’, zegt
Jet. Dit komt met name
door social media, waar je
wordt doodgegooid met sixpacks. Er wordt volledig in
doorgeslagen, meent ze.
„Natuurlijk zijn gezond
eten en sporten belangrijk,

maar tot een bepaalde hoogte. Als je bewust bezig bent
met eten, alles met mate
doet en de balans houdt,
kan er echt vrij weinig met
je lichaam gebeuren. Zolang
je maar verse producten gebruikt en de tijd ervoor
neemt.’’
Jet benadrukt dat haar
boek niet bedoeld is voor
mensen die willen afvallen.
„Het is juist een lifestyle die
je je hele leven vol kunt houden. Ik wil laten zien dat het
echt niet zo moeilijk is om
gezond te leven.’’
En de meisjes die steevast
fantaseren over een strakke
buik?
„Ik heb ook ooit die droom
gehad, maar het is echt niet
het belangrijkste van de wereld. En geloof me, je moet
er teveel voor laten. Voor
geen goud laat ik mijn glas
wijn op vrijdagmiddag nog
staan! Wat mij betreft hoort
dat óók bij een gezond leven.’’

Jet van
Nieuwkerk
wil onzekere meisjes
helpen.

nummer van het huisje. Waarom
checkt niemand als ze zo’n lijn afbreken of het nummer wel bij het adres
en de naam hoort? Er moet nu een
nieuwe ‘box’ opgestuurd worden, dat
zal per expres gebeuren en omdat het
vrijdag is zal die box er dus maandag
zijn. Maandag de hele dag thuis gebleven. Geen box. Dinsdag de hele
dag thuis gebleven, geen box. Hoera,
woensdag komt ’ie dan eindelijk. Ik
installeer de box volgens de gebruiksaanwijzing. Geen lijn. Ik bel, nu via
de buren, het informatienummer.
Sorry, vergeten de lijn aan te sluiten,
zal morgen gebeuren. Dan ben ik dus
weer in Nederland.
Het leek me een mooi thema om de
slecht functionerende Franse samenleving mee te bespreken in deze column. Alleen, toen ik weer in Nederland was ging ik naar m’n kapper.
‘Je kunt niet pinnen’, zei hij, ‘want ik
heb geen wifi. Iemand met bijna
hetzelfde adres als ik heeft het abonnement opgezegd en nu hebben ze
mij per ongeluk afgesloten.’ Precies
hetzelfde verhaal dus, nu van KPN.
En wat erger is, hij heeft na meer dan
een week nog steeds geen wifi.
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In balans met Jet
Niet te streng en
al helemaal niet
saai, dat is het
eetregime van
Jet. In haar
’Boek van Jet’
deelt ze haar kijk
op gezond eten,
van lekkere
tussendoortjes
tot work-out
food, een dinertje
voor je date of
het perfecte
katerontbijt.
Gezond, maar
ook lekker, kan

dat? Volgens Jet
draait het allemaal om de
balans. „Eigenlijk
is het gewoon
logisch nadenken’’, zegt ze.
„Heb je een

rotdag en ongelooflijk veel zin in
chocolade? Neem
het dan gewoon,
maar wél met
mate. Nodig
bijvoorbeeld wat
vriendinnen uit,
zodat jullie samen kunnen
delen. Eet vervolgens de andere
dag iets lichters
en de dag daarne
weer normaal.
Zo blijft eten
leuk.’’

