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In herinnering aan
mijn broer
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Ik schrijf
omdat ik niet weet

wat ik denk
totdat ik lees

wat ik wil zeggen.

Flannery O’Connor
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voorwoord

In wezen zijn alle gedichten die ik schrijf 
persoonlijk, maar voor deze verzameling geldt 
in het bijzonder dat ze mij zeer dierbaar is. Ik 
schreef deze gedichten in de tijd dat mijn broer 
ziek was, en kort na zijn overlijden.
Erover praten lukt me bijna niet. Als ik moet 
vertellen wat het allemaal met me doet, dreigen 
de emoties de overhand te nemen. En dat 
verdriet is zó immens groot… daar durf ik me 
niet makkelijk aan over te geven.
Schrijven gaat me wat dat betreft beter af. 

Al schrijvend ben ik op zoek gegaan naar 
woorden en beelden voor een verdriet en een 
gemis dat eigenlijk niet in woord en beeld te 
vatten is… Een emotioneel proces, maar het gaf 
wel lucht aan mijn hart en mijn gedachten.

Een woord van dank aan Anneke van 
den Biggelaar, haptotherapeut, voor haar 
begeleiding in het uiten en het verwerken 
van mijn verdriet. Zij stimuleerde mij om deze 
zoektocht naar woorden breder te delen. Dank 
ook aan Roelie Reiling, geestelijk verzorger, die 
zeer betrokken meegeleefd en meegelezen 
heeft. Door jullie beiden is het een lieve wens 
geworden om deze bundel -in herinnering aan 
mijn broer- uit te brengen.
Ik hoop dat de gedichten anderen van dienst 
mogen zijn. Al is het maar door een woord of 
een beeld dat je herkent of dat je aanspreekt. 
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Misschien mag het zelfs een stimulans zijn om 
ook eigen ervaringen (breder) te delen.
Uiteindelijk is alle rouw, en dus ook de woorden 
en beelden die daarmee verbonden zijn, een 
uiting van liefde. Ik hou van jou, en dus: ik rouw 
van jou. Hier spreekt dan toch een trotse zus. 

Die broer van mij heeft zonder klagen zijn lijden 
gedragen. Een kanjer was het! Zo draag ik hem 
ook bij me in mijn hart. Maar hoe mooi zou het 
zijn, als ik hem door dit boek toch een beetje 
onsterfelijk kan maken…

Wynette Schouten
Februari 2017
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proost!

korte broek, t-shirt
witte pleister op een
zongebruinde huid
ziet er gezond uit

daar lig je geduldig
terwijl het infuus
drupt in je huid
ogenschijnlijk 
onschuldig
lieflijk en zacht
we maken een geintje
hebben lekkers
mee gebracht

waar drinken we op
we aarzelen even
op de chemo?
op het leven!
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love hurts

elke keer
als een geliefde
naaste lijdt
dan sterft er
ergens
iets in mij

het raakt me
maakt me
wat melancholiek
maakt me zelf
een beetje ziek
ongeneeslijk
die pijn -
moet dat dan
liefde zijn?

love hurts…


