
'Laf' is bij zelfmoord niet van toepassing 

Een depressie kan iedereen
treffen.foto marcel antonisse, anp
ANP

Depressies treffen ook
succesvolle mensen. De
zelfmoordenaar kan juist
denken dat hij anderen
ontlast door zichzelf te
doden.

FEMKE MOLENAAR |
ERVARINGSDESKUNDIGE

Ik snap Ephimenco wel
(Trouw dinsdag). Ik dacht
ook altijd dat niets zo laf
was als zelf uit het leven
stappen. Onbegrijpelijk hoe
je dat de mensen om je
heen aan kunt doen, vond
ik.

In mijn opvoeding stond
'Kan niet is dood en wil niet
ligt ernaast' altijd centraal.
Hiermee gaven mijn ouders
mij mee dat ik niet moest
opgeven, dat er altijd
mogelijkheden zijn, en dat
ik mijn best moest doen en
moest doorzetten. Hun
inspanningen en mijn
karakter maakten dat mij
veel lukte en ik door het
leven heen vloog vol
optimisme,
doorzettingsvermogen en
creativiteit.

Op mijn 25ste had ik al
meer bereikt dan menig
ander en het leven lachte
mij toe. Een universitaire
opleiding op zak, een

succesvolle eigen
onderneming, een druk
sociaal leven en de liefde in
the pocket! Totdat... ik in
2004 een dijk van een
depressie ontwikkelde. Weg
optimisme, weg
doorzettingsvermogen, weg
creativiteit en als de twee
pogingen gelukt zouden
zijn, was het ook weg
Femke geweest.

Toen ik in het ziekenhuis
weer bijkwam heb ik sorry
tegen mijn ouders gezegd.
Niet sorry, omdat ik een
laffe actie had ondernomen
en hun veel verdriet had
gedaan, maar sorry omdat
het niet gelukt was. Ik was
er in die tijd van overtuigd
dat ze zo veel beter af
zouden zijn zonder mij. Ik
was ervan overtuigd dat ze
dat pas zouden snappen als
ik er niet meer zou zijn.
Mijn dood als ultieme daad
van liefde om de mensen
om me heen te ontlasten. Ik
geloofde het echt. Dit is wat
een depressie met je kan
doen.

Mijn schoonzusje zei mij
een aantal maanden later
dat iedereen wist, dat ik het
niet was toen ik de hand
aan mezelf sloeg. Ze zei dit
omdat ik geen
afscheidsbrief had
geschreven, terwijl ik een
schrijvend mens ben. Van
jongs af aan dagboeken,
schoolkrant, redacteur van
de krant, vaste columnist
van het wijkblaadje, een
aantal boeken op mijn naam
en altijd de pen in de
aanslag.

Gelukkig kan ik zeggen dat
ik een van de gelukkigen
ben. Ik heb niet alleen een

depressie overleefd, maar
ben ook in staat gebleken
om de draad weer volledig
op te pakken. Weinig
mensen weten dat ik acht
jaar geleden opgenomen
zat, vocht voor mijn leven.
Dat ik echt weer moest
leren om mijn eigen
kwaliteiten te zien en erin te
geloven. Gek genoeg ging
bij mij de knop bijna even
plotseling om naar de goede
kant en was ik weer de
optimistische, creatieve
doorzetter. Als het zo ter
sprake komt vertel ik mijn
verhaal, niet om te
choqueren maar om
mensen als Ephimenco iets
te leren. Soms vergelijk ik
het met anorexia, om
duidelijk te maken hoe eng
het is als je hersenen je
bedriegen en hoe zo'n
ziekte maakt dat je dingen
doet die ieder weldenkend
mens als onbegrijpelijk of
laf zou betitelen...

Nooit zal ik meer zeggen
dat zelfmoord laf is. En het
spreekwoord 'Kan niet is
dood en wil niet ligt
ernaast', heeft voor mij
door mijn ervaring een
nieuwe betekenis gekregen.
Ik hoop dat deze woorden
Ephimenco helpen in te zien
dat 'laf' een verkeerd woord
is. En als hij dat niet snapt,
mag hij me altijd bellen...

,,Denk aan anorexia:
hersenen kunnen je
bedriegen,,
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