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Column RvB: Nationale rouw

Elke maand delen Joep Verbugt en Marie-Louise Vossen hun gedachtes en ervaringen in een column. Deze 
maand is de pen aan Joep Verbugt. 
 
Wat kan stilte sprekend zijn! De aankomst van de vliegtuigen, het overbrengen van de slachtoffers, de 
zwijgende hoogwaardigheidsbekleders, de lange stoet lijkwagens, de overvolle viaducten; het werd allemaal 
professioneel en ingetogen door de NOS in beeld gebracht. Minutenlang geen woord commentaar. Statig, 
waardig en respectvol. Waar een klein land groot in kan zijn! 
  
Drie straten verderop in mijn dorp ligt een bloemenzee voor een deur. Een jong echtpaar en hun vijf-jarig 
kind komt daar nooit meer terug. Een vriend van de omgekomen man liet me gisteren zijn laatste WhatsApp-
je zien; een foto met het onderschrift ‘deze vogel gaat ons naar de vakantie vliegen…’. Mijn afspraak met een 
collega-bestuurder wordt afgezegd. Zijn schoonzus en zwager zaten ook in het bewuste vliegtuig. 
  
Veel collega’s vertellen vergelijkbare verhalen. Op de een of andere manier raakt het ons allemaal. 
De omvang van het leed is immens. De volstrekte zinloosheid van de massamoord is onbegrijpelijk. De beelden 
van het rampgebied maken de verontwaardiging alleen maar groter. Is het verlies van je dierbare nog niet 
genoeg? 
  
We praten er over en delen de emoties. Die behoefte verbindt ons nog meer met elkaar. In die verbinding 
zoeken we weer naar hoop. Hoop op menselijkheid na deze ‘onmenselijke’ gebeurtenis.  
De Dag van Nationale Rouw liet die menselijkheid gelukkig zien. Het massale en indrukwekkende medeleven 
illustreerde dat. Het was 30 graden en toch had ik kippenvel. 
  
Je denkt aan toekomstig verlies van je eigen dierbaren en neemt je voor extra aandacht aan hen te geven 
omdat het nu, en hopelijk nog lang, kan. Het mooie is dat je de dankbaarheid daarvoor direct voelt. Dat 
voornemen voor die extra aandacht zou niet alleen voor je dierbaren kunnen gelden maar ook voor de mensen 
voor en met wie we in de zorg werken. Cliënten en collega’s. Ze vragen er niet vaak om, maar hun stilte kan 
ook sprekend zijn. 
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