
Getro!en Door  
Tragedie

Zekerheid Vinden In Een  
Wereld Vol Gevaren

door Tim Jackson

Ben je in de buurt van een tv?’ zo luidde de vraag die mijn vrouw eruit  
  gooide toen ik de telefoon opnam. ‘Nee,’ antwoordde ik, een beetje  
  verbaasd dat zij me niet op de haar gebruikelijke enthousiaste manier 

begroette. Ik werkte achter mijn bureau, zoals ik elke normale dinsdagochtend 
deed. ‘Zorg dat je er een vindt,’ drong ze bij me aan. ‘Er zijn zojuist twee 
vliegtuigen in het World Trade Center in New York gevlogen. Ze denken dat 
het waarschijnlijk terroristen zijn!’

Seconden later zat ik met een paar collega’s rond een klein tv-scherm 
gepropt in een studiootje waar video’s gemonteerd werden. Met ontsteltenis 
zagen we hoe de beelden van vlucht 175 van United Airlines en vlucht 11 
van American Airlines zich in de twee torens boorden en steeds weer herhaald 
werden. We konden geen woord uitbrengen. Terwijl we de enorme omvang 
van wat er gebeurde probeerden te bevatten, stortte de zuidelijke toren in. 
Eén grote wolk van stof en puin. Kort daarna zakte de noordelijke toren in. 
Het ene moment stonden ze daar nog, het andere moment waren ze weg, 
samen met een onbekend aantal mensenlevens. De rest van die dag en vele 
dagen daarna zat ik bij elk nieuwsbericht aan de buis gekluisterd om zo 
veel mogelijk te weten te komen over het lot van hen die dit surrealistische 
gebeuren overkwam.

Op die dag veranderde de wereld voor ons allemaal. En niet alleen voor 
ons Amerikanen. Op die 9/11 gaven terroristen de boodschap af dat er geen 
plek op aarde werkelijk veilig is. Als de laatst overgebleven supermacht zo’n 
vernietigende klap kon worden toegediend, dan zijn we allemaal kwetsbaar. 
Een bekende deskundige op het gebied van dood en verlies merkte op: ‘Of we 
nu met persoonlijk of ander verlies te maken hebben of niet, we zijn allemaal
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iets heel kostbaars kwijt: de illusie 
van veiligheid.’1 

Wanneer we door een tragische 
gebeurtenis getroffen worden, dan 
lost ons gevoel van veiligheid op als 
mist voor de zon. Onze zekerheid 
wordt ondermijnd. Onzekerheid 
voert de boventoon. Angst dringt 
binnen. De menselijke broosheid 
komt aan het licht. Wanneer we 
oog in oog komen te staan met 
onze eigen sterfelijkheid, dan 
gaat onze kwetsbaarheid lijken 
op een ondoordringbare mist die 
het menselijke hart omgeeft. Maar 
tragedies zijn niet slechts het gevolg 
van terrorisme. Ze kunnen van 
alle kanten toeslaan op momenten 
waarop we het niet verwachten.

Persoonlijk verlies van welke 
soort dan ook kan het leven van 
de direct betrokkenen drastisch 
veranderen. Maar door het 
onverwachte en afschuwelijke ervan, 
hebben sommige gebeurtenissen 
invloed op hele gemeenschappen.

Toen ik dit boekje aan het 
schrijven was, kreeg ik een telefoontje 
van iemand die mij vertelde dat het 
stadje waarin ik opgegroeid ben, door 
tragisch nieuws geschokt was. Het 

lichaam van een 26 jaar oude nicht 
van een vriend van onze familie was 
door een visser in een meertje in de 
buurt gevonden. Ze was gewurgd.

Tragedies slaan het hardst toe 
wanneer ze plaatsvinden op een 
plek waar we ze niet verwachten. 
Dan slaan ze ons gevoel van 
zekerheid aan gort en schokken  
ze ons met gevoelens van verlies  
en kwetsbaarheid.

Wat moeten we denken en 
voelen wanneer ons eigen leven 
geraakt wordt door gebeurtenissen 
van een rampzalige omvang? 
Verliezen we alle hoop? Of merken 
we, net als anderen voor ons, dat er 
mogelijkheden zijn om te overleven 
en zelfs te groeien wanneer we 
oog in oog komen te staan met 
natuurrampen, grote ongelukken  
en geweld?

Natuurrampen zijn plotseling 
toeslaande vernietigende 
gebeurtenissen die een rampzalig 
verlies aan mensenlevens en 
bezittingen tot gevolg hebben. Een 
paar voorbeelden:

 ĳ tornado’s die hele dorpen 
vernietigen in het centrale deel 
van de VS

 ĳ modderstromen die een heel 
dorp wegvagen in Costa Rica

 ĳ een enorme lawine die een 
dorpje in de Zwitserse  
alpen bedelft

 ĳ een overstroming als  
gevolg van hevige regenval in 
Cambodja

 ĳ bosbranden in de Rocky 
Mountains in Canada

 ĳ orkanen in het Caraïbisch gebied
 ĳ vulkaanuitbarstingen in 

Indonesië en de Filippijnen
 ĳ aardbevingen in Turkije, 

Pakistan en Haïti
 ĳ aardbevingen en tsunami’s in 

Oost-Azië
Rampzalige ongelukken zijn 

onvoorziene en niet geplande 
gebeurtenissen die verwondingen, 
doden, en veel schade tot gevolg 
hebben. Deze worden vaak 
veroorzaakt door verwaarlozing of 
mechanische fouten, zoals:

 ĳ auto-ongelukken
 ĳ neerstortende vliegtuigen
 ĳ ongelukken tijdens het werk
 ĳ huisbranden
 ĳ verdrinkingen

Gewelddadige tragedies zijn het 
gevolg van bewust gebruikt geweld 

gericht tegen een persoon of een 
groep, zoals:

 ĳ overvallen
 ĳ moord
 ĳ terroristische aanslagen
 ĳ gijzelingen
 ĳ oorlogen
 ĳ volkerenmoord
 ĳ marteling

Ondanks al onze inspanningen 
om de wereld voor onszelf en onze 
kinderen veiliger te maken, wordt hij 
getekend door geweld en rampen. 
In 2008 kwamen 69.000 mensen 
om door de aardbeving in Sichuan. 
Dit was één van de dodelijkste 
aardbevingen in China, waarbij 
gebouwen trilden tot in Beijing 
en Shanghai. In 2012 werden de 
naschokken van de aarbeving in Haïti 
zelfs 12 dagen na de aardbeving nog 
gevoeld. Het kostte de levens van 
300.000 mensen, verwondde 300.000 
mensen en 1 miljoen mensen werden 
dakloos. In 2014 rouwde de wereld 
over het verlies van vlucht MH17, 
neergeschoten boven de Oekraïne. 
Alle 298 mensen aan boord  
kwamen om.

Bij zo veel vernietiging worden 
we al snel bestormd door een heel 
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en vrienden sterft. Natuurlijk kan 
dat verdrietig zijn, maar we zullen 
het niet gauw tragisch noemen. Het 
was te verwachten. De afloopwas 
voorspelbaar.

Bij een tragedie denken we 
eerder aan verlies van mensenlevens 
of bezittingen als gevolg van een 
afschuwelijk ongeluk, een daad 
van geweld of een natuurramp. Dat 
is onverwacht en plotseling. Het 
leven ging net zo goed, het ging zijn 
gangetje, gemeten naar de maatstaf 
van de meeste mensen, en toen werd 
het plotseling zonder waarschuwing 
vooraf op dramatische wijze 
veranderd of afgebroken.

Als bij een bom die afgaat in 
een druk winkelcentrum of een 
aardbeving die hard rommelt, 
verbreidt een rampzalige 
gebeurtenis zich kilometers ver in 
alle richtingen.

Auteur Joanne Jozefowski noemt 
een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken van rampzalige 
gebeurtenissen die grote kans 
maken een traumatische reactie van 
verdriet te bespoedigen.2  Wanneer 
u deze lijst doorneemt, denk dan 
eens terug aan de kenmerken die 

erin voorkomen en waarvan sprake 
was bij gebeurtenissen waarmee u 
direct of indirect ervaring heeft.

Ze Zijn Onverwacht. 
Ze slaan zo maar zonder enige 
waarschuwing toe, als een 
donderslag bij heldere hemel. We 
voelen ons geschokt en verdoofd, 
alsof we een onverwachte klap 
op ons hoofd hebben gekregen 
waardoor we duizelig en 
gedesoriënteerd raken. We voelen 
ons overweldigd en totaal niet op 
zoiets voorbereid.

Ze Zijn 
Onbeheersbaar. Niet alleen 
worden we verrast door een dergelijke 
gebeurtenis, maar het ligt ook niet in 
onze macht om hem te voorkomen 
of er iets aan te doen. We voelen ons 
onmachtig om hem te stoppen als hij 
eenmaal begonnen is, en kwetsbaar 
omdat we weten dat we er niets tegen 
hadden kunnen doen.

Ze Zijn 
Onvoorstelbaar. Het 
verwoestende effect van een tragische 
gebeurtenis is voor ons gewoon 
niet te vatten. We hebben geen 
referentiekader om onze ervaring te 
verwerken. We zien het met onze 

leger aan vragen: Wat blijft er 
over wanneer er zo veel verloren is 
gegaan? Hoe gaan we om met een 
dergelijke tragedie? Hoe kunnen we 
dit overleven? Welk gevoel bekruipt 
ons? Welk gevoel zouden we moeten 
hebben? Zullen we ons ooit nog veilig 
voelen? Komt er ooit nog een tijd 
waarin alles weer normaal is? Hoe 
kunnen we elkaar door deze tragische 
gebeurtenissen heen helpen?

Velen van ons vragen zich af 
hoe wij om zouden gaan met onze 
kwetsbaarheid wanneer we midden 
in een ramp zaten. Dat is een van 
de dingen die een film als Titanic zo 
aantrekkelijk maken.

Titanic is nog altijd een van 
de films met de grootste omzet. 
Dat komt deels doordat het gaat 
over een tragisch liefdesverhaal 
tegen de achtergrond van een 
beruchte ramp op zee, die zowel 
internationaal van grote betekenis 
was, als op het persoonlijke leven 
van heel veel mensen een enorme 
invloed had. Dat kun je van alle 
tragische gebeurtenissen zeggen. 
We zien ze al snel als enorme 
gebeurtenissen, te groot eigenlijk om 
te verwerken. Maar grote, rampzalige 

gebeurtenissen bestaan uit talloze 
kleine, maar niet minder belangrijke 
verhalen van echte mensen die er te 
midden van de onzekerheid achter 
komen wat het belangrijkste is voor 
hen die achterblijven.

Tragische gebeurtenissen halen 
vaak zowel het slechtste als het beste 
in ons naar boven. Een gebeurtenis 
die maakt dat plunderaars een 
kapotte wijk inkomen, biedt vaak aan  
anderen de gelegenheid om een 
helpende hand uit te steken op een 
manier die ze nog nooit overwogen 
hadden. De manier waarop wij 
reageren zegt een heleboel  
over onszelf.

Enkele Gemeen-
schappelijke 
Kenmerken 
Van Tragische 
Gebeurtenissen

Wanneer we aan iets 
tragisch denken, 
dan denken we niet 

aan iemand die een rijk leven 
heeft gekend en in de negentig is 
wanneer hij omgeven door familie 
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zorgde ervoor dat iedereen 
voortdurend over zijn schouder 
keek en niet wist wat er het 
volgende ogenblik zou gebeuren.

Iets van wat dit met de 
gemeenschap deed drong tot 
me door toen ik hoorde dat een 
van de vrouwelijke slachtoffers 
neergeschoten was voor precies 
dezelfde winkel als die waar mijn 
schoonzus een paar uur eerder 
boodschappen had gedaan. 

In een wereld van uitgesproken 
gevaar en onzekerheid staat één ding 
als een paal boven water: het kan 
ons allemaal treffen. Strenge wetten, 
camerabeveiliging, burgerwachten, 
er is niets dat ons met absolute 
zekerheid kan beschermen tegen 
een terroristische aanval of zinloos 
geweld. Effectief geologisch 
onderzoek kan een verwoestende 
aardbeving niet voorkomen. 
Radar en satellietbeelden kunnen 
een opkomend springtij niet 
tegenhouden, of een orkaan 
stoppen of een dodelijke tornado 
afwenden. Het gaat niet om ons 
vermogen om onderzoek te doen en 
mogelijke rampen te voorspellen; 
het gaat om ons onvermogen om 

ze te voorkomen en onszelf en onze 
geliefden ertegen te beschermen.

De Ervaring 
Van Onze 
Kwetsbaarheid 
Bij Tragische 
Gebeurtenissen

Persoonlijk ben ik bij 
9/11 geen familieleden 
kwijtgeraakt, maar 

toch voelde ik mij verdoofd en 
kwetsbaar. Lisa Beamer is wel 
iemand kwijtgeraakt. Haar man 
Todd vloog als passagier mee op de 
noodlottige vlucht 93 van United 
Airlines. Lisa beschrijft hoe zij zich 
in eerste instantie voelde toen ze op 
de tv hoorde dat Todds vliegtuig op 
een veld in Pennsylvania  
was neergestort.

‘Ik liep naar de slaapkamer en 
ging op de rand van het bed 
zitten. Totaal verdoofd zat ik uit 
het raam te staren. Ik bewoog 
me niet. Ik zei niets. Het was 
alsof de tijd plotseling stil 
stond en ik niet bestond. In een 
wanhopige, zinloze poging om er 

eigen ogen, maar we kunnen gewoon 
niet geloven dat het echt gebeurt. Het 
is deze surrealistische eigenschap 
van een tragedie waardoor we 
versuft achter blijven bij iets dat we 
voorheen ‘onvoorstelbaar’ genoemd 
zouden hebben.

Vele mensen hebben dat wat ze 
op 9/11 op de tv zagen gebeuren 
omschreven als een surrealistische 
ervaring. De beelden leken meer 
op die van een actiefilm dan van 
echt gebeurde verschrikkingen 
van neerstortende vliegtuigen en 
instortende gebouwen. Duizenden 
mensen zoals wij stonden die ochtend 
op om naar hun werk te gaan en zijn 
nooit meer thuisgekomen.

Ze Zijn Ongekend. 
Zoiets is ons persoonlijk nog nooit 
gebeurd. Hiervoor is geen precedent. 
We weten vaak niet wat we moeten 
doen of hoe we moeten reageren 
omdat we nog nooit eerder met zoiets 
oog in oog hebben gestaan. Als we 
het met niets kunnen vergelijken, 
voelen we ons al snel verloren. 

Ze Laten Ons Achter 
Met Een Onzeker En 
Kwetsbaar Gevoel. In de 
nasleep van een tragedie komt de 

broosheid van het leven wel heel 
duidelijk naar voren. Niemand kan 
echt bevatten welke enorme invloed 
een tragische gebeurtenis op de 
lange termijn heeft op ons leven, ons 
gezin, ons werk of onze toekomst. 
We voelen ons verscheurd tussen 
hoop en angst, wanhoop en 
ongeloof. We willen de moed niet 
opgeven, maar tegelijk durven we 
het niet aan om ooit nog van iets te 
dromen of naar iets te verlangen.

Een van de gevolgen op de lange 
termijn van het overleven van een 
tragische gebeurtenis, is het blijvende 
besef van onze kwetsbaarheid.

Ik herinner me 18 dagen waarin 
niets zeker leek in Washington DC, 
toen scherpschutters de omgeving 
terroriseerden. Aan het eind van 
hun actie waren tien mensen 
gestorven, drie levensgevaarlijk 
gewond en miljoenen mensen 
getraumatiseerd. De willekeur 
waarmee zij slachtoffers maakten 
(zonder te letten op leeftijd, ras 
of sekse), het alledaagse van 
de plekken waar ze toesloegen 
(winkelcentra, benzinestations, 
parkeerplaatsen, scholen) en de 
verwoestende dodelijke afloop, 
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te bereiden is er niets dat ons kan 
beschermen voor de brandende pijn 
die na een tragische ervaring door 
ons heen schiet, vooral niet wanneer 
we iemand verloren hebben die ons 
na aan het hart ligt. Het is als een 
rauwe, open wond in ons hart.

Het verdriet, dit leegbloeden 
van de ziel, lijkt niet te verdragen 
en onontkoombaar vanwege het 
onverwachte en blijvende verlies 
van mensen of dingen die we 
kennen en liefhebben, en waarvan 
we afhankelijk zijn. Dit verdriet is 
extra wreed omdat er een direct 
verband bestaat tussen de mate 
waarin we het ervaren en de mate 
waarin we gehecht waren aan 
dat wat we kwijt zijn. Als onze 
liefde diep gaat, zullen we het 
verdriet en de pijn van het verlies 
ook diep voelen. C.M. Parkes 
schreef: ‘De pijn van het verdriet 
hoort evenzeer bij het leven als de 
vreugde van de liefde; misschien is 
het wel de prijs die we te betalen 
hebben wanneer we liefhebben, 
het is wat het kost om gehecht  
te zijn.4’ 

We krimpen ineen van de pijn 
wanneer iemand die ons dierbaar 

is plotseling van ons weggenomen 
wordt. En dan komt de angst 
op—de angst voor een leven in een 
wereld van gevaar en onzekerheid.

Angst. Angst en paniek 
vallen neer op mensen die wanhopig 
worstelen om weer vaste grond 
onder de voeten te krijgen nadat 
ze door een ramp van de sokken 
zijn geblazen. In deze kwetsbare 
fase kunnen mensen worstelen met 
vragen als:

 ĳ Hoe kom ik hier ooit doorheen?
 ĳ Wat moet ik zonder hem  

of haar?
 ĳ Zal ik ooit weer normaal aan 

het werk kunnen gaan?
 ĳ Wat moet ik tegen mijn 

vrienden en familie zeggen?
 ĳ Hoe kan ik verder leven 

zonder mijn beste maatje om 
alles mee te delen?

 ĳ Zal mijn leven ooit weer 
normaal worden?

 ĳ Zal ik ooit weer kunnen lachen?
 ĳ Zal ik ooit de beelden van wat 

ik gezien heb kunnen vergeten?
Wanneer we een tragische ramp 

doormaken die het leven zoals we 
het kennen omver blaast, dan kan 
de angst om het niet te overleven 

iets van te begrijpen waren mijn 
hart en mijn verstand tijdelijk 
uitgeschakeld. Ik was in shock. 
Ik kon zien en horen, maar bleef 
gewoon voor me uit staren.’3 
Wat Lisa hier beschrijft is niet 

ongebruikelijk. Voor iemand die een 
plotselinge klap te verwerken krijgt 
omdat hij noodlottig nieuws van een 
tragisch verlies krijgt, of een ramp 
overleefd heeft, zijn verwarring en 
desoriëntatie normale reacties.

Enkele van de meest 
voorkomende gevoelens die ons 
kunnen bespringen als gevolg van 
een tragische gebeurtenis zijn:

Shock. Door de eerste 
verdovende schok van een ramp 
komt ons hele systeem terecht in 
een natuurlijke en noodzakelijke 
toestand waarin het zichzelf 
beschermt. Shock is een vorm van 
emotionele verlamming die direct 
intreedt nadat we een tragische 
gebeurtenis hebben meegemaakt of 
gezien, of tragisch nieuws hebben 
ontvangen. Het is een onderbreking 
van het emotionele circuit dat 
ons moet beschermen tegen een 
gigantische overbelasting die anders 
zou kunnen leiden tot een totale 

ineenstorting waardoor we niet 
langer zouden kunnen functioneren.

Shock wordt ervaren als een 
toestand waarbij je de dingen uit 
routine doet, maar er gevoelsmatig 
niet helemaal bij bent. Sommige 
mensen omschrijven het als een soort 
uittreding uit het lichaam, waarbij ze 
zichzelf waarnemen zonder dat ze 
kunnen reageren. Anderen beschrijven 
het als een toestand waarin alles als 
in slow motion gebeurt. Ze kunnen de 
mensen om hen heen horen en zien, 
ze voelen de urgentie van het moment, 
maar alles gaat met een enorme 
vertraging. Geluiden komen gedempt 
binnen en lijken van ver te komen. 
Elke beweging voelt angstaanjagend 
traag en moeizaam.

Shock is de eerste 
verdedigingslinie van het lichaam 
tegen de overweldigende chaos van 
een tragische gebeurtenis. Het is 
een tijdelijke emotionele verbreking 
van de verbinding, waardoor we 
in staat zijn om met kleine stapjes 
te absorberen wat er gebeurd is. 
Maar het kan de pijn niet voor altijd 
weghouden. De wond blijft.

Pijn. Ondanks al onze 
inspanningen om ons erop voor 
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van vervreemding en ongewenst-
zijn kan leiden. Misschien zijn ze 
het slachtoffer van de aandacht 
van de media die ze helemaal niet 
willen. Of ze voelen zich onprettig 
bij het stempel van ‘held’ dat ze 
opgedrukt krijgen. Het enige dat hen 
onderscheidt van anderen die de 
ramp hebben meegemaakt, is dat ze 
het overleefd hebben.

Een deel van de boosheid 
in de eerste fasen van een 
traumatisch verdriet kan ook 
toegeschreven worden aan een 
gevoel van verlatenheid. Dit is 
met name het geval wanneer 
men dierbaren kwijt is geraakt 
die na hun sterven bepaalde 
onafgemaakte zaken of losse 
eindjes achterlaten. Financiële 
problemen, een ontoereikende 
verzekering, het ontbreken van een 
testament, dat zijn allemaal zaken 
die het gevoel van verlatenheid 
bij de achterblijvers nog kunnen 
versterken.

Er was een weduwe die het 
uitriep: ‘Nu is hij weg, en mag 
ik de rotzooi opruimen. Lekker 
makkelijk voor hem. Nu sta ik er 
alleen voor.’

Een Gevoel Van 
Isolatie. Wanneer we getroffen 
worden door een tragische 
gebeurtenis, kunnen we ons vaak 
alleen en geïsoleerd voelen door 
een stilte die ons hart omklemt. 
We hebben geen zin om erover 
te praten omdat we denken: 
‘Niemand begrijpt toch wat ik 
doormaak. Hoe zouden ze dat 
ook kunnen? Zij hebben niet in 
mijn schoenen gestaan. Ze hebben 
niet gezien wat ik gezien heb. Ze 
hebben er geen idee van hoe ik mij 
voel. Niemand kan mijn pijn, mijn 
eenzaamheid, mijn angst  
echt begrijpen.’

Je ziet vaak dat mensen zich 
terugtrekken en vrienden en 
familie van zich afhouden, terwijl 
die in de cruciale eerste fasen van 
het opruimen van de puinhopen 
na een ramp een belangrijke 
bron van troost en bemoediging 
kunnen zijn. Maar alleen al de 
omvang van de shock, de pijn, de 
angst en de boosheid kunnen een 
overlevende zo overweldigen dat 
een soort van ballingschap die zij 
zichzelf opleggen de beste weg 
vooruit lijkt.

de boventoon gaan voeren. Een 
leven zonder de vastigheid van 
dierbare geliefden of een vertrouwde 
omgeving lijkt niet alleen onmogelijk 
maar ook ondenkbaar. En de angst 
dat het weer kan gebeuren—nòg een 
brand, overval of ongeluk—voedt 
ons hart.

De oneerlijkheid van de hele 
situatie maakt ons boos.

Boosheid. ‘Dit kan mij 
toch niet echt overkomen? Het is 
niet eerlijk! Waar heb ik dat aan 
verdiend?’ Dit zijn normale reacties 
van mensen die ermee worstelen om 
de zin te ontdekken midden in de 
beroering van een ramp. 

Boosheid over een tragisch 
verlies is te verwachten. Plannen 
en dromen zijn in een klap aan 
gruzelementen. Het landschap 
van de toekomst is voorgoed 
veranderd. Iets dat eens 
normaal en verwacht was, en 
vaak als vanzelfsprekend werd 
aangenomen, is met één  
veeg weggevaagd.

Wat normaal was, is dat niet 
langer. Alles is anders. En het is 
geen verandering ten goede. We 
willen weer dat het leven zo wordt 

als het was. En omdat dat niet kan, 
worden we boos. 

Terwijl elke moeite en elk verlies 
boosheid kunnen oproepen, wordt 
dit enorm geïntensiveerd bij mensen 
die een tragische gebeurtenis 
overleven. Wanneer dan ook nog 
iemand anders aangewezen kan 
worden als veroorzaker van de 
tragedie, dan wordt de woede een 
stuk ingewikkelder. De schreeuw 
om gerechtigheid of wraak jegens 
mensen die wij verantwoordelijk 
houden voor onze pijn en angst, 
verhevigt de boosheid die bij een 
pijnlijk verlies hoort.

Een Gevoel Van 
Verlatenheid. Mensen die 
na een rampzalige gebeurtenis 
achterblijven om de scherven van 
hun leven bijeen te rapen, kunnen 
zich vaak eenzaam en verlaten 
voelen. Hun dierbaren, hun huis, hun 
stad, hun werkplek, hun vroegere 
leven is weggevaagd. Nu drukt de 
loden last van het alleen verder 
moeten gaan op hun schouders.

Mensen die zelf een ramp 
meegemaakt hebben en het kunnen 
navertellen, voelen zich ook vaak 
alleen staan, wat tot gevoelens 
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we de neiging onszelf voor de gek 
te houden en overtuigen we onszelf 
ervan dat we eigenlijk onkwetsbaar 
zijn. Een tragische gebeurtenis brengt 
de onloochenbare waarheid aan het 
licht van hoe kwetsbaar we in  
feite zijn. 

Herman Melville beschreef 
dat gevoel van onzekerheid in 
zijn klassieke boek Moby Dick: 
‘Alle mensen leven omsnoerd 
door walvis-lijnen. Iedereen wordt 
geboren met een halster om zijn nek. 
Maar alleen wanneer ze meegesleept 
worden in de plotselinge, razendsnel 
opkomende wending van de dood, 
is het dat stervelingen de stille, 
subtiele, altijd aanwezige gevaren 
van het leven beseffen.’5 

Hoewel in onze gebroken 
en vervallen wereld verdriet, 
lijden, moeiten, verlies en angst 
te verwachten zijn, doen de 
meesten van ons hun uiterste best 
om risico’s te vermijden en ons 
persoonlijk welzijn veilig te stellen. 
Het geweld waarmee tragedies ons 
overvallen vaagt in één klap het 
dunne scherm van onze veiligheid 
weg waarmee wij ons omgeven om 
de dagelijkse zorgen van het leven 

in de hand te houden.
De woorden van Melville zijn 

een echo van Jezus’ waarschuwing 
aan zijn naaste volgelingen. Hij 
wilde niet dat zij in slaap gesust 
zouden worden door de gedachte 
dat zij in deze wereld in veiligheid 
en zekerheid zouden kunnen leven. 
Tijdens de laatste avond die zij 
samen doorbrachten, verzekerde Hij 
zijn discipelen ervan dat Hij hen niet 
alleen zou laten, maar zei Hij ook: 
‘Julie zullen het zwaar te verduren 
krijgen in de wereld’ (Joh. 16:33).

Wat Jezus hier zegt houdt 
verband met de druk die we 
kunnen voelen wanneer we in 
nood zitten, onderdrukt worden of 
onder grote spanning staan. Later 
zou de apostel Johannes dezelfde 
uitdrukking gebruiken om de ergste 
periode van ‘grote verschrikkingen’ 
te omschrijven (Openb. 7:14). 
Het gaat hier over een vorm 
van problemen die niet enkel 
vervelend is of afleidt; het is iets dat 
ontmoedigt, waardoor je ontspoort 
en alle kracht verliest wanneer je 
erdoor getroffen wordt. Jezus wist 
dat wij oog in oog zouden komen 
te staan met allerlei zaken die onze 

Het Gevoel 
Overweldigd Te Worden. 
Een rampzalige gebeurtenis 
bestookt ons met een stortvloed 
aan gevoelens die maar niet weg 
lijken te gaan. Alsof je in de ring 
tegenover een zwaargewicht reus 
staat die je onophoudelijk klappen 
toedient waartegen je niets kunt 
beginnen. Je kunt erop wachten 
knock-out geslagen te worden. 
We blijven achter, duizelig van de 
klappen, emotioneel platgeslagen 
en verdwaasd.

Niet Kunnen 
Concentreren. De 
opeenstapeling van gevoelens 
en gedachten kan leiden tot een 
onvermogen om je te concentreren 
op de dagelijkse behoeften. 
Overlevenden, reddingswerkers en zij 
die rouwen om een verlies vergeten 
soms om te eten, te slapen, schone 
kleren aan te trekken, hun haar te 
kammen of te zorgen voor de basale 
behoeften van het dagelijkse leven. 
Normaal functioneren kost op z’n 
best heel veel moeite, en lijkt vaak 
onmogelijk en zinloos. ‘Waarom zou 
ik mij daarover nog druk maken? 
Alles ligt toch in puin!’

TRAGISCHE 
GEBEURTENISSEN: 
WAT ZE VAN ONS 
AFNEMEN

Tragische gebeurtenissen 
kunnen enorm ontwrichtend 
werken. Alles waarvan we 

voorheen dachten dat het zeker, 
veilig en stabiel was, lijkt in rook 
opgegaan te zijn. Dingen waarop we 
hoopten, waarover we droomden en 
waar we op rekenden zijn plotseling 
weg. Het leven dat we voor onszelf 
gepland hadden is plotseling 
radicaal veranderd, en dat niet ten 
goede. Het is niet slechts het gevoel 
dat de grond onder onze voeten is 
weggevallen, maar dat ze onder ons 
weggerukt zijn en wij over de rand 
van een ravijn zijn gestort. 

Ons besef van kwetsbaarheid 
ervaren we het scherpst door de 
reeks dingen die we kwijtraken in het 
kielzog van een tragische gebeurtenis.

Ons Gevoel Van 
Zekerheid. De wereld is bepaald 
geen veilige plek. De meesten van 
ons beseffen dat wel, maar slechts 
weinigen van ons leven daarnaar. In 
plaats daarvan hebben  
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gebeurtenis ons om ons vermogen 
om wat dan ook aan te kunnen  
te herzien.

Mensen die het slachtoffer zijn 
van een ramp, oorlog, overval of 
ongeluk kunnen geplaagd worden 
door twijfels en gedachten die 
beginnen met ‘wat als . . .’. De details 
van de gebeurtenissen vóór, tijdens 
en na een tragische gebeurtenis lijken 
zich eindeloos opnieuw af te spelen 
in onze gedachten: ‘Wat als ik die 
dag niet naar mijn werk was gegaan? 
Wat als ik er wel naartoe was 
gegaan? Wat als ik later vertrokken 
was? Wat als ik eerder naar binnen 
was gegaan?’ Een overlevende 
kan onophoudelijk nadenken over 
verschillende scenario’s, in de hoop 
een stukje bewijs tegen te komen 
dat hij eerder over het hoofd gezien 
had, waaruit blijkt dat de ramp 
voorkomen had kunnen worden. 
Wanneer hij dat niet vindt, verdwijnt 
het vertrouwen in het niets, samen 
met elk perspectief.

Perspectief. Mensen met 
weinig of geen geloof merken vaak 
dat ze voor mentale keuzes komen 
te staan waarover ze nog niet eerder 
nagedacht hadden. In het begin 

hebben ze de dingen duidelijk niet 
in de hand en hebben ze het gevoel 
overweldigd te zijn, en dan hebben 
ze instinctief de neiging om te gaan 
bidden om de hulp en het ingrijpen 
van een God die ze misschien niet 
eens kennen. Wanneer ze dan iets 
meer afstand hebben tot de schok 
van wat er gebeurd is, gaan ze al 
even voorspelbaar God de schuld 
geven, of zich minstens afvragen 
waarom Hij er niet bij was of niet 
ingegrepen heeft.

Yancey schrijft: ‘Door het lijden 
worden onze meest fundamentele 
overtuigingen omtrent God in 
twijfel getrokken.’7 Dat geldt voor 
gelovigen, maar ook voor mensen 
die een hooguit oppervlakkige 
kennis van God hebben. Christus 
nodigt zijn volgelingen uit om te 
geloven dat God goed is en er 
plezier in heeft zijn kinderen goede 
gaven te geven (Matt. 7:11;  
Luc. 11:13).

De ondermijnende invloed van 
een ramp houdt echter in dat die ons 
hals over kop in de twijfels over God 
en zijn goedheid kan duwen, zaken 
waarvan wij meenden dat we ze al 
lang geleden vastgesteld hadden.

veiligheid en zekerheid bedreigen, 
en waardoor we zouden wankelen 
onder de druk.

Tragedies brengen aan het licht 
hoe onveilig we eigenlijk zijn, en 
herinneren ons eraan dat we de 
dingen niet in de hand hebben.

Het Idee Dat We 
Dingen In De Hand 
Hebben. Tragische 
gebeurtenissen kunnen de illusie 
uiteen doen spatten dat wij in deze 
gevaarlijke wereld de dingen zelf in 
de hand hebben. Als er iets is dat de 
wereld op 11 september 2001 en 14 
juli 2014 geleerd heeft, is het wel dat 
niemand ooit echt de dingen onder 
controle heeft. Dit geldt niet alleen 
voor rampzalige gebeurtenissen die 
een wereldwijde invloed hebben, 
maar ook voor de miljoenen 
persoonlijke tragedies die dagelijks 
plaatsvinden en die het nieuws  
niet halen.

De onheilspellende kracht van 
een grote natuurramp—een tyfoon, 
een tornado, een orkaan, een 
aardbeving, een overstroming—
dwingt ons als weinig andere 
dingen die in ons leven kunnen 
gebeuren om de onvermijdelijke 

en keiharde werkelijkheid onder 
ogen te zien dat we weinig of geen 
controle hebben over de mensen 
en dingen die ons het meest na 
aan het hart liggen. Hoe veel we 
ook van onze familie en vrienden 
houden, onze liefde kan hen niet 
beschermen tegen het kwaad, de 
pijn of de dood. Het idee dat we 
dingen in de hand hebben verdwijnt 
als sneeuw voor de zon wanneer 
we in tragische omstandigheden 
komen te verkeren. Wanneer we 
dan eindelijk komen tot acceptatie 
van het feit dat het leven gevaarlijk 
is, de dood zeker is, kwetsbaarheid 
niet te voorkomen is en er weinig is 
dat we aan dit alles kunnen doen, 
dan hebben we dringend behoefte 
aan een antwoord op ons verlies 
van vertrouwen.

Vertrouwen. Philip 
Yancey schrijft: ‘Pijn wordt altijd 
snel gevolgd door twijfel, dat is 
gewoon een soort reflex.’6  Tragische 
rampspoed kan het einde betekenen 
van ons vertrouwen dat we alles wat 
het leven ons toewerpt aankunnen. 
Terwijl we in het verleden ons leven 
misschien vol vertrouwen gestuurd 
hebben, dwingt een tragische 
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zal zijn, dwingt ons tot het stellen 
van de vraag: ‘Waarom zou ik 
nog de moeite doen om door te 
gaan, wanneer ik dat wat ik het 
liefste wil voor altijd kwijt ben? 
Als mijn partner, mijn kind, mijn 
gezondheid, mijn carrière, mijn 
huis of mijn vroegere leven er niet 
meer zijn, waarvoor zou ik dan nog 
blijven leven?’

Viktor Frankl is iemand die 
de verschrikkingen van de nazi’s 
in de Tweede Wereldoorlog heeft 
overleefd. Hij schreef: ‘Wanhoop 
is lijden zonder zin.’9 Wanneer 
we door een tragische gebeurtenis 
overweldigd worden—en ons 
vertrouwen de grond is ingeboord, 
onze zekerheid weg en ons 
perspectief vertroebeld is—dan zijn 
we vaak niet in staat om de zin of 
een positieve afloop te zien van 
onze pijn.

In het begin is dat begrijpelijk. 
Maar oog in oog staan met 
het leven en met verlies is een 
reis van iemand die gewond is 
maar weer aan het leven moet 
gaan deelnemen. Met de nodige 
littekens, maar rechtop staand.

Tragische 
Gebeurtenissen: 
Wat Ze Bij Ons 
Achterlaten

Tragische omstandigheden 
nemen ons niet alleen dingen 
af, maar ze laten ons ook 

achter met littekens die we nooit 
zelf gewild hebben—dingen als 
een schuldgevoel omdat we het 
overleefd hebben, traumatisch 
leed en acute en posttraumatische 
stress-stoornissen. Laten we kijken 
welke invloed deze littekens kunnen 
hebben op de overlevende van een 
tragische gebeurtenis.

Schuldgevoel 
Vanwege Overleven. 
Voor mensen die een afschuwelijke 
ramp overleven waarbij anderen 
om hen heen omgekomen of ernstig 
gewond geraakt zijn, en voor hun 
familie, is het vaak moeilijk om 
blij te zijn met het feit dat zij het 
overleefd hebben terwijl anderen 
om hen heen rouwen om  
hun verlies.

Het komt veel voor dat 
overlevenden geplaagd worden door 
een knagend schuldgevoel over het 

Wanneer we in de wurggreep 
van een tragedie komen, dan lopen 
we tegen een zeer fundamentele 
vraag aan. Larry Crabb stelt de 
vraag: ‘Hoe kunnen we vertrouwen 
op een God die soms teleurstelt en 
grillig lijkt, die in gebreke blijft om 
voor ons te doen wat je van een 
goede vriend mag verwachten?’8 

We nemen immers aan dat Hij als 
God alles in de hand heeft, maar dat 
Hij ons op de een of andere manier 
heeft laten stikken.

De bijbel vertelt over diep 
gelovige mensen die worstelden 
met twijfel aan God nadat ze 
een tragisch verlies hadden 
meegemaakt:

 ĳ Job  verlangde om met God 
te spreken om zijn zaak te 
bepleiten aangaande het 
verlies van zijn fortuin, zijn 
gezin en zijn gezondheid (Job 
13:3-14:1).

 ĳ Asaf gaf uiting aan zijn 
bitterheid jegens God vanwege 
zijn schijnbare onverschilligheid 
tegenover de voorspoed van 
de slechte mensen vergeleken 
met het lijden van de gelovigen 
(Psalm 73).

 ĳ Jeremia gaf lucht aan zijn 
klacht die inhield dat zijn 
lijden een direct gevolg was 
van het feit dat God hem bij 
de neus had genomen  
(Jer. 20:7-18).

 ĳ Toen hij in de gevangenis zat, 
sprak Johannes de Doper zijn 
onzekerheid uit over de vraag 
of Jezus wel echt de Messias 
was (Matt. 11:2).

 ĳ Zelfs Jezus bad om bevrijding 
toen Hij het donkerste uur van 
zijn lijden doormaakte (Matt. 
26:39,42). En Hij voelde zich 
verlaten door zijn Vader toen 
Hij de zonden van de wereld 
op zich nam (Matt. 27:46).
Wanneer door een tragedie het 

vertrouwen zoek en het perspectief 
vertroebeld raakt, worden we door 
wanhoop overvallen en raken we 
alle hoop kwijt.

Hoop. Tragische 
gebeurtenissen kunnen de zwaarste 
aanslag op onze hoop betekenen. 
En hoop is wat ons in leven houdt. 
Wanhoop kan ons overvallen 
wanneer dromen uit elkaar spatten 
(Spreuken 13:12). De angst dat 
het leven nooit meer zoals vroeger 
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vormen voor onze eigen veiligheid, 
zekerheid en overtuigingen 
waaromheen we ons leven 
vormgeven en ordenen.’10

Mensen die onder tragische 
omstandigheden een geliefde, een 
huis of een gemeenschap verliezen 
hebben vaak professionele hulp 
nodig bij de verwerking van hun 
verdriet. Hoe meer gewelddadig, 
afschuwelijk en onverwacht het 
verlies is, hoe ingewikkelder en 
langduriger het leed en  
het rouwproces.

Mensen die op een goede manier 
rouwen en leed verwerken hebben 
niet per se minder pijn. Maar zij 
weten hun pijn wel zo te gebruiken 
dat het een kans wordt om te erdoor 
te groeien, in plaats van er alleen 
maar doorheen te komen. En dat is 
een proces dat tijd kost.

Rouwen is geen gebeurtenis, het 
is een reis. Het leven zal nooit meer 
hetzelfde zijn, maar het kan wel 
weer goed komen. Onze reis door 
leed en rouwen heen brengt soms 
dingen aan de oppervlakte die we 
anders nooit gezien zouden hebben.

Van Jezus is een verhaal 
bekend over twee huizen die op 

een verschillende ondergrond 
gebouwd worden (Matt. 7:24-27). 
Beide huizen kregen dezelfde 
regenstormen en overstromingen 
te verduren. Het ene huis stortte 
in, terwijl het andere bleef staan. 
Het een was op stevige rotsgrond 
gebouwd en bleef overeind, het 
andere was op zand gebouwd en 
ging ten onder.

In tragische omstandigheden 
komt aan het licht wat het 
fundament is waarop we bouwen. 
Wat de oorzaak ook is, de manier 
waarop we de stormen van het 
leven doorstaan zal uiteindelijk 
afhangen van het fundament 
waarop we ons leven  
gebouwd hebben.

In de bijbel treffen we twee 
fundamentele waarheden aan waarop 
we kunnen vertrouwen wanneer we 
de weg van traumatisch leed  gaan:

 ĳ Ongeacht de bron waaruit ze 
voortkomen, vormen tragische 
verliezen en worstelingen 
vaak een gelegenheid om te 
groeien (Rom. 5:3-5).

 ĳ Zelfs te midden van een 
tragische strijd is God erbij en 
kan Hij er iets goeds voor ons 

feit dat ze het overleefd hebben.  
In plaats van dankbaarheid hebben 
ze vaak een heel dubbel gevoel: 
‘Hoe zou ik blij kunnen zijn terwijl 
anderen rouwen?’ ‘Waarom heb ik 
het overleefd terwijl zo veel mensen 
om mij heen omgekomen zijn?’ 
‘Waarom heb ik niet meer kunnen 
doen om anderen te redden?’ Van 
dergelijke gevoelens is vooral sprake 
wanneer hun overleven meer met 
toeval te maken lijkt te hebben dan 
met een bewuste keus van hun kant.

Het komt zelfs wel voor dat 
mensen een irrationele overtuiging 
koesteren dat hun overleven op 
de een of andere manier ten koste 
is gegaan van anderen die het 
niet overleefd hebben. Mannen 
voelen zich soms een ‘lafaard’ als 
ze denken dat ze meer hadden 
kunnen doen om anderen te 
redden, terwijl ze alleen hun eigen 
leven gered hebben.

Een dergelijk vals gevoel van 
schuld kan leiden tot een ongezond 
gevoel van schaamte, tekortschieten 
of zelfverachting, allemaal zaken 
die het zelfvertrouwen van de 
overlevende kunnen wegvagen.

Voor mensen die een tragedie 

overleefd hebben, kan de vreugde 
over het feit dat ze nog in leven 
zijn niet te verenigen lijken met 
het verdriet om anderen die wel 
omgekomen zijn. Dankbaarheid kan 
tot schuldgevoel leiden. ‘Hoe kan ik 
blij zijn terwijl anderen gestorven zijn 
en hun familie zulk verdriet heeft?’ 
Deze ongerijmdheid maakt het weer 
opbouwen van hun leven complexer. 
Dat kan zo zijn voor de overlevende, 
en voor zijn of haar familie en 
vrienden. En vaak is het een opstap 
naar traumatisch verdriet.

Traumatisch Leed. 
Bij elke tragische gebeurtenis 
hoort verlies. Alle soorten verlies 
veroorzaken leed. Dit leed is een 
pijnlijk proces om weer aansluiting 
bij het leven te vinden, maar dan 
zonder de dingen of mensen die ons 
dierbaar zijn. Maar de shock van 
een onverwacht en tragisch verlies 
kan de mensen die achterblijven in 
een intensieve vorm van lijden en 
verdriet doen terechtkomen die we 
‘traumatisch leed’ kunnen noemen.

Joanne Jozefowski schrijft: 
‘Traumatisch leed is een 
directe reactie op rampzalige 
gebeurtenissen die een bedreiging 



2120

Helaas zorgt de media-
aandacht voor tragische 
gebeurtenissen er voor dat 
traumatische ervaringen alleen 
maar uitvergroot worden, zodat 
ook mensen die er niet direct 
bij betrokken waren eraan 
blootgesteld worden. Volwassenen 
en kinderen kunnen indirect 
getraumatiseerd worden door de 
afschuwelijke beelden van geweld, 
rampen en ongelukken die vaak 
vrijwel direct en vierentwintig uur 
per dag via elektronische media 
onze huiskamer binnenkomen. Dit 
kan symptomen van acute stress 
tot gevolg hebben.

Deze symptomen maken 
het ons lastig om normaal te 
functioneren, en kunnen onze 
relaties ernstig verstoren.

Post Traumatische 
Stress Stoornis (PTSS).
Volgens het Amerikaanse 
Nationale Centrum voor PTSS 
krijgen elk jaar 17 miljoen 
mensen in Noord-Amerika met 
trauma of rampen te maken. Van 
hen krijgt 25 à 30 procent last 
van chronische PTSS of andere 
psychiatrische stoornissen.11 

Heel bekend werd PTSS door 
de problemen die Amerikaanse 
veteranen van de verschrikkingen in 
Vietnam mee terugnamen. PTSS is 
een langdurige negatieve reactie op 
acute stress die veroorzaakt wordt 
door blootstelling aan traumatische 
gebeurtenissen waarbij sterfgevallen 
of de dreiging daarvan, ernstige 
verwondingen, martelingen of 
gevangenschap betrokken zijn. De 
symptomen die bij ASS voorkomen, 
zijn ook van toepassing op de 
diagnosevan PTSS.

Kortom, PTSS is ASS in het 
kwadraat. Het is een langer durende 
en intensievere vorm van acute 
stress, die langer dan een maand 
duurt en waardoor een overlevende 
jarenlang gekweld kan worden, 
wanneer hij chronisch is. De eerste 
symptomen van deze stoornis 
komen soms pas tot uitdrukking na 
een half jaar na de traumatische 
ervaring—totdat er iets gebeurt dat 
de akelige herinneringen aan het 
gebeuren terughaalt.

PTSS kan aanzienlijke 
verstoringen, leed of schade op 
alle terreinen van het leven van de 
overlevende tot gevolg hebben—

uit voort laten komen, hoezeer 
onze omstandigheden ook in 
de tegenovergestelde richting 
lijken te wijzen (Jer. 29:11; 
Rom. 8:28). 
Bepaalde keuzes die we maken 

tijdens het proces om ons leed 
te verwerken, kunnen langzaam 
maar zeker zin en hoop in ons 
leven terugbrengen. Niemand kiest 
ervoor om te lijden, maar iedereen 
maakt een keer een keuze hoe hij 
erop reageert.

Voor sommige mensen leiden 
tragische gebeurtenissen tot 
complicaties waarvoor speciale 
hulp nodig is. In dergelijke 
gevallen zijn de hulpmiddelen 
en begeleiding van professionele 
counselors zeker nuttig.

Acute Stress Stoornis 
(ASS). Binnen een maand na te zijn 
blootgesteld aan een traumatische, 
levensbedreigende gebeurtenis 
die gevoelens van intense angst, 
hulpeloosheid of schrik met zich 
meebracht, vinden sommige mensen 
het moeilijk om weer aan het gewone 
leven te wennen. Deze periode van 
aanpassing kan een periode beslaan 
van twee dagen tot een maand. 

Enkele aanwijzingen van het 
gegeven dat professionele hulp 
nodig kan zijn bij de verwerking van 
een trauma zijn:

 ĳ een verdoofd of afwezig gevoel, 
of de afwezigheid van normale 
gevoelens

 ĳ afname van bewustzijn van de 
omgeving

 ĳ afname van belangstelling in 
of deelname aan belangrijke 
activiteiten

 ĳ vervreemding of afstand tot 
anderen

 ĳ geen herinnering hebben aan 
belangrijke aspecten van  
het trauma

 ĳ steeds opnieuw beleven van 
het trauma door terugkerende 
beelden, gedachten, dromen, 
illusies of flashbacks

 ĳ vermijden van dingen of mensen 
die aan het trauma kunnen doen 
denken

 ĳ angst of toenemende 
prikkelbaarheid die wijst op 
gebrek aan slaap, geïrriteerdheid, 
slechte concentratie, 
hyperwaakzaamheid, overdreven 
schrikreacties of motorische 
onrust
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nemen. Er zijn weinig andere 
dingen in het leven die zo sterk 
een beroep op ons doen om de 
manier waarop wij leven en onze 
motieven daarvoor opnieuw te 
evalueren. Of we het leuk vinden of 
niet, diepgewortelde overtuigingen 
worden vaak het sterkst gevormd 
in perioden van trauma en 
overweldigende tegenstand.

Het leren door trauma’s heen 
is vooral zwaar omdat er veel 
meer voor nodig is dan enkel het 
helder zien van de werkelijkheid. 
Het vraagt er ook om dat we de 
werkelijkheid in zijn lelijkste vorm 
erkennen en aanvaarden. En vaak is 
het te midden van die lelijkheid dat 
we de belangrijkste lessen leren die 
het fundament voor de rest van ons 
leven vormen.

De Dingen Die Ertoe 
Doen. Als een zeeman die de 
poolster gebruikt om te navigeren 
en zijn schip in de juiste richting 
te koersen, worden we door een 
traumatische crisis vaak gedwongen 
om onze positie te checken ten 
opzichte van de dingen die er in 
het leven het meeste toe doen. We 
worden zo gemakkelijk afgeleid 

door de zorgen en moeiten van het 
dagelijkse leven dat we het bredere 
perspectief kwijtraken op dat wat 
ons betekenis en een doel geeft in de 
gevaarlijke wereld waarin we leven.

Wanneer we het analyseren, 
komt het tenslotte neer op de vraag 
wat volgens ons eeuwigheidswaarde 
heeft en het leven zin geeft. Volgens 
de bijbel is dit gelegen in onze 
relatie met God en onze relatie met 
andere gelovigen.

God Kennen En Liefhebben. 
Jezus vatte de geschriften van 
het Oude Testament samen in 
twee fundamentele geboden 
die ons helpen het leven in het 
juiste perspectief te blijven zien, 
zelfs wanneer we door tragische 
gebeurtenissen getroffen worden. 
De eerste is te vinden in  
Matteüs 22:37-38:

‘Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. Dat is 
het grootste en eerste gebod.’ 
De liefde tot God vormt de meest 

fundamentele relatie waardoor al 
het andere op de juiste plek valt. Dit 
is niet een van de opties naast een 
heleboel andere, het is onmisbaar 

op sociaal, relationeel of geestelijk 
gebied of in het werk of beroep.

Wanneer pijnlijke of verdrietige 
reacties ons dagelijks  functioneren 
thuis, op school of op het 
werk beginnen te verstoren of 
onmogelijk maken, dan moeten 
we stappen zetten om hulp te 
zoeken. Op zo’n moment kan 
een professionele counselor die 
getraind is in rouwtherapie en 
trauma als gevolg van ASS of 
PTSS een overlevende of zijn/haar 
familie helpen. De counselor kan 
de betreffende persoon helpen 
door hem en/of haar het gehele 
verhaal te laten vertellen. De 
counselor kan helpen door op 
een passende manier te rouwen. 
Hierbij wordt angst gereduceerd, 
stress hanteerbaar gemaakt en 
wordt blijvende ondersteuning 
geboden. 

De counselor kan helpen om 
een gezond en productief leven 
te leiden ondanks de pijnlijke 
herinneringen aan trauma’s uit het 
verleden.

Tragische 
Gebeurtenissen: 
Wat Kunnen 
We Ervan Leren

De meesten van ons zouden 
tragische gebeurtenissen 
liever ontlopen. Dat 

is normaal. Deskundigen in 
terreurmanagement stellen echter 
dat een confrontatie met tragedie 
en dood ‘de mogelijkheid in zich 
heeft om een bevrijdende en groei-
bevorderende ervaring te zijn.’12 Hun 
conclusies stemmen overeen met die 
van de schrijver van het oude boek 
Prediker. Hij zag de waarde van het 
onder ogen komen van tragedie  
en dood: 

‘Het is beter dat je naar een huis 
vol rouw gaat dan naar een huis 
vol feestrumoer, want in een huis 
vol rouw eindigt iedereen. Dat 
neme ieder mens zijn leven lang 
ter harte.’ (Prediker 7:2).
Een tragische gebeurtenis 

dwingt ons vaak om overtuigingen 
omtrent ons doel en onze betekenis 
in de wereld, die doorgaans nog 
niet eerder op de proef zijn gesteld, 
nog eens goed onder de loep te 
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onderbreekt, wordt zonneklaar 
wat onze agenda in feite is—een 
verzameling van onze eigen  
dwaze plannen.

Onze Eigen Zaakjes. Wat we 
tot onze ergernis ook ontdekken, is 
hoeveel tijd en energie we verspillen 
in het belangrijk maken van wat 
minder belangrijk is, en het minder 
belangrijk maken van wat echt 
belangrijk is. Onze prioriteiten liggen 
vaak helemaal verkeerd. In theorie 
zeggen we dat het belangrijkste is 
om God en de naaste lief te hebben, 
maar het grootste deel van onze 
tijd, talenten en hulpbronnen gaat 
op aan het opbouwen van ons 
vermogen, het plannen van onze 
volgende vakantie en het sparen 
voor als we met pensioen gaan. 
Hoewel dit zeker geen verkeerde 
dingen zijn, valt onze passie om te 
zien dat mensen groeien in Christus 
veelal tussen wal en schip.

In tijden van tragische 
toestanden wordt dit vaak pijnlijk 
duidelijk. Wanneer alles goed gaat 
en we er tevreden over zijn hoe alles 
uitpakt, zijn we geneigd om de Heer 
te vergeten, net zoals Israël deed 
vlak nadat het het Beloofde Land 

was binnengetrokken (Deut. 6:10-
12). God wil graag dat we ons met 
heel ons hart aan Hem toewijden, 
niet alleen in tijden dat het moeilijk 
is maar ook wanneer alles voor ons 
naar wens verloopt. Helaas moet 
Hij maar al te vaak van tragische 
gebeurtenissen gebruik maken om 
onze aandacht te krijgen.

Wanneer we toelaten dat 
God ons door onze tragedies 
heen onderwijst, dan kan Hij ons 
toerusten om met meer vertrouwen 
in deze gevaarlijke wereld te leven.

LEVEN MET 
VERTROUWEN 
IN EEN WERELD 
VOL GEVAAR

In zijn boek The Survivor 
Personality  (‘De persoonlijkheid 
van een overlever’) schrijft Al 

Siebert: ‘De mensen putten maar 
zelden uit hun diepste krachten 
en mogelijkheden als ze daartoe 
niet door een grote tegenslag 
gedwongen worden.’13

Zo’n zeventig jaar eerder 
schrijvend, zou Virginia Woolf het 
daar wel mee eens geweest zijn: 

en cruciaal. Wanneer een andere 
relatie, welke dan ook en hoe 
belangrijk ook, de plek van poolster 
inneemt die aan God alleen toekomt, 
dan zal elke andere relatie gedoemd 
zijn te mislukken. We kunnen het 
tot ons doel maken om Hem te 
vertrouwen en te behagen (2 Kor. 
5:9,15). Als we dat niet doen verliest 
al het andere zijn betekenis.

Als onze relatie met God 
eenmaal de plek heeft die het 
hoort te hebben, dan zijn we in 
staat om al onze andere relaties 
rond Hem een nieuwe oriëntatie 
te geven.

Andere Mensen Liefhebben. 
Jezus rondde zijn gedachte af in 
Matteüs 22:39-40:

‘ Het tweede is daaraan gelijk: 
heb uw naaste lief als uzelf. Deze 
twee geboden zijn de grondslag 
van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 
Wie is ons het meest dierbaar? 

Onze echtgenoot of echtgenote? 
Onze kinderen? Onze ouders? 
Onze vrienden? Al onze andere 
relaties worden optimaal verbeterd 
door onze liefde tot God die 
overvloeit in onze liefde voor 

de naaste. In feite is echte liefde 
voor andere mensen de diepste 
uitdrukking van onze gehoorzame 
liefde tot God (Rom. 12:9; 1 Petr. 
4:8-11; 1 Joh. 3:11-18).

De dingen die er 
helemaal niet zoveel 
toe doen. Door tragische 
gebeurtenissen leren we het minder 
belangrijke ook daadwerkelijk 
minder belangrijk te vinden.  
In tegenstelling tot wat onze 
populaire cultuur ons wil doen 
geloven zijn uiteindelijk zaken als 
onze agenda en onze eigen dingen 
helemaal niet zo belangrijk. 

Onze Agenda. Wat zijn de 
dingen waaraan we doorgaans de 
meeste waarde hechten? Iets dat 
bij een tragisch verlies vaak aan 
de oppervlakte komt, is het feit dat 
we gewend zijn ons leven volgens 
onze eigen agenda te runnen, en 
niet volgens die van God. Vaak 
bidden we of Hij met onze plannen 
wil samenwerken om onze dromen 
te vervullen, in plaats van in alle 
nederigheid ons hart aan Hem te 
onderwerpen en Zijn weg te gaan.

Wanneer een tragische 
gebeurtenis dit alles plotseling 
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was waarmee Hij hen uitrustte 
(Joh. 16:17-14). 

En nadat Hij hen deze dingen 
geleerd had, ging Jezus hen en 
ons voor door het spervuur van 
angst, verdriet en zelfopoffering. 
Hij baande voor ons de weg om 
te overwinnen in een gevaarlijke 
wereld vol met tragedie en moeiten.

Goed Door Het 
Spervuur Heenkomen. 
Atleten die in welke sport dan 
ook uitblinken, moeten vaak door 
pijn en verwondingen heen. Dat 
geldt ook voor mensen die door 
het spervuur van het leven heen 
moeten. Als we door tragische 
omstandigheden heenkomen, 
blijven we vaak met littekens achter. 
Niemand komt er ongeschonden 
doorheen. We moeten allemaal 
leven met wonden en littekens van 
de traumatische gevechten die 
we doorstaan hebben. En hoewel 
we als bewijs van de prijs die we 
betaald hebben om het eind  van 
de wedstrijd te halen misschien wel 
mank lopen, kunnen we toch vol 
vertrouwen doorgaan dankzij onze 
hoop in God die door de tegenspoed 
versterkt is.

Mensen die een tragische 
gebeurtenis overleefd hebben zijn 
nederiger en hebben meer hoop, juist 
vanwege dat wat zij doorgemaakt 
hebben. En met de psalmist kunnen 
zij het echt uitzingen: 

‘God is voor ons een veilige 
schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in de nood. Daarom vrezen 
wij niet . . . . De Heer van de 
hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob’  
(Psalm 46:2-3, 8).
Vergeet niet dat wij de pijnlijke 

tegenstand van een tragedie 
kunnen gebruiken om ons geloof te 
versterken voor de weg die we nog 
moeten gaan.

Focus U Op Dat Wat 
U Nog Heeft. Mensen die 
door een tragedie heen volwassen 
worden, hebben geleerd en zijn 
nu in staat te geloven dat trauma, 
rampspoed en zelfs de dood nooit 
het laatste woord zullen hebben. Ze 
kunnen nog steeds rouwen om dat 
wat ze kwijt zijn, maar net als hun 
leven is hun rouw doordrongen van 
hoop (1 Tess. 4:13) omdat zij zich 
focussen op hetgeen we nog steeds 
hebben en nooit kwijt zullen raken.

‘Het leven . . . is zwaar, moeilijk, een 
doorlopende worsteling. Het vraagt 
om een gigantische moed en kracht. 
Misschien vraagt het voor ons als 
schepselen van de illusie, meer dan 
wat ook om vertrouwen in onszelf. 
Zonder zelfvertrouwen zijn we als 
pasgeboren baby’s in een wieg.’14

Deze nuchtere woorden van 
kwetsbaarheid zijn tegelijkertijd 
bijzonder bemoedigend. Geen 
sullige sentimentaliteit, maar 
ze weerspiegelen wel een 
duidelijk maar hoopvol zicht op 
de werkelijkheid, net zoals de 
laatste woorden die Jezus tijdens 
hun laatste nacht samen tot zijn 
discipelen sprak. Voordat Hij voor 
hen ging bidden en aan het kruis 
ging, leerde Jezus hen:

‘ Ik heb dit gezegd opdat jullie 
vrede vinden bij mij. Jullie zullen 
het zwaar te verduren krijgen in de 
wereld, maar houd moed: ik heb 
de wereld overwonnen’   
(Joh. 16:33).
Dit zijn woorden die zowel 

een nuchtere waarschuwing als 
een bemoediging vormen aan 
de discipelen, die weldra met 
zware vervolgingen, tegenstand 

en trauma’s te maken zouden 
krijgen. Hoewel ze er geen idee 
van hadden wat de komende 
uren, dagen of jaren hen zouden 
brengen, bereidde Jezus hen voor 
op dat wat hen te wachten stond. 
Hij wist dat zijn dood hen zou 
slopen. Hij wist dat ze onderdrukt 
zouden worden, en het zwaar te 
verduren zouden krijgen en van 
alle kanten enorm onder druk gezet 
zouden worden. Moeiten zouden 
voor hen de norm zijn. Maar 
daarin liet Hij hen niet alleen.

Hij bood hen hoop aan. Wat 
Hij met hen wilde delen, was 
dat hij hen vrede zou geven te 
midden van het spervuur waar 
ze doorheen zouden moeten. Een 
latere discipel, Paulus, zou deze 
vrede omschrijven als iets dat 
alle verstand te boven gaat en 
tegelijk het hart en verstand van de 
gelovigen bewaart (Fil. 4:7).

Vrede te midden van chaos 
en moeiten—dat was waarmee 
Jezus hen bemoedigde. Dat zou de 
nieuwe norm zijn. Moed om trouw 
te blijven—dat was zijn opdracht. 
En een Helper die hun vaste 
innerlijke krachtbron zou zijn, dat 
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anderen die soortgelijke ervaringen 
hebben opgedaan.

Overlevenden hebben een 
plek nodig waar ze over hun 
verlies kunnen praten. Ze moeten 
hun verhaal kunnen vertellen. Ze 
moeten weten dat er iemand is die 
echt luistert en hun onzichtbare 
wonden en littekens begrijpt—de 
verschrikking, de angst, de isolatie, 
het schuldgevoel, de eenzaamheid, 
de boosheid en het verdriet dat zij 
met zich meedragen.

Ze hebben er ook behoefte 
aan om zelf te luisteren. Het is 
goed om andere overlevenden te 
horen vertellen hoe zij geworsteld 
hebben om de zin in een zinloze 
gebeurtenis te ontdekken. Ze 
hebben hoop nodig om weer volop 
te kunnen leven, met littekens en al.

HOE U KUNT 
HELPEN

Mensen kunnen trauma’s 
op heel verschillende 
manieren ervaren, mede 

afhankelijk van de mate waarin zij bij 
een bepaalde gebeurtenis betrokken 
waren. Je hebt de eerste overlevenden 
die de traumatische ervaring zelf 
hebben meegemaakt. Je hebt de 
families van de overlevenden. Je 
hebt de rouwende families van de 
slachtoffers die omgekomen zijn. Je 
hebt gezinnen die overleefd hebben 
maar alles kwijt zijn geraakt. Je hebt 
de reddingswerkers en hulpverleners 
die ook getraumatiseerd zijn door 
wat zij gezien hebben, en op de 
rampplek moeten werken. Je hebt 
de mensen van de media die verslag 
doen van de verhalen, en je hebt 
mensen die indirect getraumatiseerd 
zijn toen ze de verhalen hoorden.

Erken dat u niet geroepen bent 
om iedereen te helpen, maar besef 
ook dat het zo kan zijn dat u wel 
hulp kunt bieden. Voor sommige 
vormen van hulp is gespecialiseerde 
training nodig. Maar de bereidheid 
om door God gebruikt te worden om 

Dergelijke hoopvolle 
overlevenden zullen niet alleen 
eren wie zij verloren zijn, maar 
tijdens hun leven ook hen 
liefhebben en van hen genieten 
die zij nog wel hebben. Wanneer 
Christus onze hoop is, is nooit 
alles verloren, zelfs niet in de 
diepste tragedie.

Wij hebben echter de neiging 
om deze focus kwijt te raken, telkens 
wanneer we oog in oog met moeiten 
staan. De schrijver van de brief aan 
de Hebreeën herinnert ons eraan 
dat we de moed zullen verliezen 
en opgeven wanneer we door onze 
moeiten onze blik van Christus laten 
afhalen (Hebr. 12:2-3).

Dit patroon van het kwijtraken 
van de juiste focus speelt met 
name wanneer we een grote ramp 
meemaken. We moeten er echt op 
letten de blik op Christus gericht te 
houden. Wanneer we dat doen, dan 
zullen we met Psalm 119:71 kunnen 
zingen: ‘Het was goed voor mij dat 
ik vernederd werd, zo leerde ik uw 
wetten kennen.’

Hoewel we door veel dingen 
in het leven diep gekwetst kunnen 
raken, zal geen enkele tragedie of 

zelfs de dood onze hoop in Christus 
kunnen wegnemen of ons van zijn 
liefde kunnen scheiden  
(Rom. 8:35-39). 

Hooghouden Wie U 
Kwijtgeraakt Bent. Veel 
mensen eren dierbaren door de 
herinnering aan hen te gebruiken als 
springplank om iets positiefs te doen 
waardoor zij die nog in leven zijn 
bemoedigd worden.

Ter nagedachtenis van haar 
man Todd richtte Lisa Beamer een 
stichting op om kinderen te helpen 
die hun ouders verloren zijn bij de 
aanvallen van 9/11. Ook schreef 
ze een boek over hoe ze door haar 
traumatische rouwproces heen 
kwam. Ze neemt uitnodigen aan 
om haar verhaal te vertellen en 
anderen te bemoedigen. Ze was 
niet op zoek naar een platform, 
maar ze is wel bereid een platform 
te gebruiken om een tragisch verlies 
te verwerken dat een tijdlang niet te 
verwerken leek.

Zoek Contact Met 
Andere Overlevenden. 
Een goede manier om hulp te 
vinden na een traumatische ervaring 
is om in contact te komen met 
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om wat ze zijn kwijtgeraakt en met 
hen blij zijn over dat wat ze nog 
hebben (Rom. 12:15).

Kom Tegemoet Aan 
Directe Behoeften. Mensen 
die de eerste fasen van een trauma 
doormaken, kunnen zo radeloos 
zijn dat ze vergeten voor zichzelf 
te zorgen—te eten, schone kleren 
aan te trekken, te douchen of zelfs 
te slapen. Keuzes die voorheen een 
soort tweede natuur waren lijken 
totaal vergeten te zijn.

Mensen die rouwen helpen 
met het regelen van de begrafenis, 
het uitzoeken van het nodige 
papierwerk, het verzamelen van 
DNA-materiaal om een geliefde te 
identificeren, het uitkiezen van kleren 
voor de begrafenis, het brengen en 
halen van familieleden, het strijken 
van een jurk of overhemd voor de 
begrafenis, en talloze andere directe 
behoeften, kan hen helpen om zich 
minder alleen te voelen tijdens deze 
vaak pijnlijke klussen.

Bid Met En Voor Hen. 
In bepaalde fasen van een trauma kan 
het voor mensen moeilijk blijken te 
zijn om te bidden. Het gebed voor hen 
die getraumatiseerd zijn, rouwen of 

wier hart gebroken is, is een voorrecht 
waaraan we niet voorbij mogen zien. 
En bedenk welk een bemoediging het 
betekent voor mensen die te uitgeput 
zijn om zelf te bidden, wanneer zij 
horen hoe wij hun naam voor de troon 
van God brengen.

ONZE 
UITEINDELIJKE 
TOEVLUCHT EN 
GROOTSTE HOOP

Waar kunnen we een 
onwankelbaar vertrouwen 
vinden om door te gaan 

wanneer tragische gebeurtenissen 
ons overkomen? Koning David, een 
man die zijn hele leven door wist wat 
tragedies waren, schreef:

‘ Zoek rust, mijn ziel, bij God 
alleen, van hem blijf ik alles 
verwachten. Hij alleen is mijn rots 
en mijn redding, mijn burcht, ik 
zal niet wankelen. Bij God is mijn 
redding en eer, mijn machtige 
rots, mijn schuilplaats is God. 
Vertrouw op hem, mijn volk, te 
allen tijde, open voor hem uw 
hart, God is onze schuilplaats.’ 

‘elkaars lasten te dragen’ (Gal. 6:22) 
hebben we allemaal nodig.

Denk na over enkele manieren 
waarop u mensen die door tragische 
omstandigheden heen moeten zou 
kunnen helpen:

Gun Hen De Tijd. Stel 
geen eisen of verwachtingen aan een 
overlevende of een familielid van 
een overlevende, zeker niet in de 
eerste fasen van de verwerking van 
een trauma. Geef hen de tijd en de 
ruimte om te rouwen. Laat hen hun 
pijn verwerken terwijl u probeert die 
pijn te zien en mee te voelen. Laat 
hen zonder welke vorm van oordeel 
ook weten dat het prima is dat ze 
voelen wat ze voelen, wat dat ook 
is. Dit is van cruciaal belang voor 
hun weg door het traumatische dal 
van pijn en verdriet.

Philip Yancey schreef 
over de opmerkingen van een 
overlevende: ‘ Ik had tijd nodig 
om te verwerken wat er in 
mijn leven gebeurde, en om de 
veranderingen een plek te geven 
. . . . De beste manier om mensen 
die lijden te helpen, is door geduld 
met hen te hebben—hen de ruimte 
te geven om te twijfelen, het uit te 

schreeuwen, en heftige en vaak 
extreme gevoelens te verwerken.’15

Probeer Niet Het 
Voor Hen Op Te 
Knappen. U kunt het probleem 
op geen enkele manier voor hen 
oplossen. U kunt de gebeurtenissen 
niet terugdraaien, u kunt de doden 
niet terugbrengen of herstellen wat 
verloren is gegaan.

Gewoon naast mensen zitten die 
lijden kan al genoeg zijn om hen te 
bemoedigen. Het is niet erg als u niet 
weet wat u moet zeggen. U kunt de 
pijn niet wegnemen, maar met een 
hand op de schouder kunt u hen al 
laten weten dat u er bent, en hen iets 
laten voelen van de aanwezigheid 
van de God van de hoop die in u 
woont (Kol. 1:27). Onderschat nooit 
de kracht van uw aanwezigheid.

Huil Met Hen Mee.  
Een van de meest kostbare dingen 
die we kunnen geven aan mensen 
die op een tragische manier 
geliefden zijn kwijtgeraakt, is het 
geschenk van onze tranen. We 
moeten naar hen luisteren wanneer 
ze over hun pijn en verdriet 
vertellen, we moeten hun tranen met 
hen delen, samen met hen rouwen 
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(Psalm 62:6-9)
Davids aanmoediging van zo’n 

1000 jaar voor Christus is nog  
altijd actueel.

De enige toevlucht voor een 
geslagen en gebroken hart is de 
relatie met God, die heeft laten zien 
hoeveel Hij van ons houdt en om 
ons geeft (Rom. 5:8).

Jezus nodigt ons uit tot een leven 
van vertrouwen en hoop, ook te 
midden van het zwaarste verlies:

‘Wees niet ongerust, maar 
vertrouw op God en op mij’   
(Joh. 14:1).
Vertrouwen op Jezus betekent 

afhankelijk van Hem te zijn voor de 
dingen die nooit verloren zullen gaan 
(Joh. 1:12; 3:16; 10:10). Zijn leven, 
sterven en opstanding verzekeren hen 
die op Hem vertrouwen ervan dat zij 
Zijn genade, vrede, vergeving, eeuwig 
leven en nooit aflatende liefde zullen 
ontvangen (Rom. 8:31-39).

Wat we in dit leven ook allemaal 
kwijtraken, Jezus’ verzekering van 
Zijn blijvende nabijheid hier en nu 
en van een eeuwig thuis bij Hem kan 
onze onwankelbare vesting van hoop 
en vrede worden in tijden van nood.
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