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Dan zit )e in jee t1e'
'Je

Gerard die verder gingen dan vriendschap.
,,Mijn schoonzus had al eens gevraagd of
hij niets voor rnii was. Maar ik dacht dat
Gerard nog niet toe was aan een nieuwe
relatie." Ook woeg ze hem eens mee naar
een dansavond in Boekel. Gera¡d: ,,Ik ben
geweesi maarvoelde me doodongelukkig.
Daa¡ was ik inderdaad nog ñiet aan toe."
Ze leerden elkaar kennen bii Collega's. Tien
iaar geleden werd deze hulpgroep voor lrieduwen en wedumaars tot 65 iaar opgericht
door Yvonne Krassenburg uit Oss. Rianne
ging er kijken nadat haar man Henk overleed aan kanker. Hii was net 5o, zii 46. ,,Een jaar na de dood van miin man, ovçrleed

T\T

,,Als je jongbenq stajeheel vrij in het
leven. Dan denk je er bij het aangaan van
een nieuwe ¡elatie niet aan dat die ookkan
stranden. AIs je al het één en ander meegemaakt hebg ben je iuist heel kritisch. Ie wilt
de zekerheden inbouwen dieje.kende uit
de relatie metje overleden parErer. Maar
dat kan niet. Ieder mens is anders."

Haar partner cerard

wilt voorkomen

I-(61):,,Je

dat je na een

ingriipende

gebeurtenis els het overlijdenvanje parmer
een relatie begint die geen stand houdt.
Dan heb je dubbel pijn. Maar die zekerheid
heb je

mijn broer. Samen met mijn schoonzus
ben ik naar Collega's gegaan." Het bleek
een ui¡komst.,,Fietstochten, wandelingen,
etentjes. Bijna elkeweekeinde is erwel

natuurlijk nooir"

Rianne en Gerard doen hun verhaal in
hethuis van Rianne in Den Dungen. Een
huis dat zelf eenverhaal heeft. Rianne's
overleden man Henkverbouwde het flink.
]aren na zijn o.verlijden wilde Rianrie een

een activitei¿ En iedereen zit in hetzelfde

forsere woonkamer. onder leidingvan
Gerard -toen nog een goede kennis- kwam
die totstand. Daarvoor moest\Ã/atvan het

je doormaak. Ik heb er naast Gera¡d echte
vrienden aan over gehouden. Betere wienden soms dan diegenen die ik voor die tijd
aJs wiend besdrouwde. Erzijn mensen die
afhakeû omdat ze niet met ie verdriet om
kunnen gaan-"
Gerard kwam zes jaar geleden voor het
eerst na:lr de tweemaande.lijkse bijeenkomstvan Collega's inVinkel.,,Milnvrouw
fosé was in zoor oveileden TWeejaar
daarvoor was ze succewol behandeld teçn
longkanker. Maar het kwam ærug. .Anderhalve Ìveek ladat voor de tweede keer de
diagnose was gesteld is ze overleden"
Gerard belandde in een diep gac,,Ik heb
twee zonen maar die zitten ook met hun
verwerkinçproces. Die wil je niet steeds
lastig valìen met ¡'e problemen."
Via ziin werkgever belandde hij bij een
psycholoog. ,,Die verwees me naar een
rouwverwerkinggroep. Daar leerde ík pra-

schuitje."
Collega's opendevoor Rianne de deur
naa¡ een nieuw leven,,Je leert nieuwe

ineruen kennen, die precies begrijpen wat

door Henk gemaakte werk wiiken. Rianne:
,,Ook al moest hetgeslooptworden, Gerard
demonteerde het zonder het te vernielen"

Ge¡ard:,,Achterafbleek dat Rianne's
dochter Caroline dat erg op prils stelde.
Toen ik later een relatie kreeg met Rianng
zei Caroline: 'Je ging met respect om met
de spullen die mijn vader gemaakt had. Dat.

Rianneil-enGeE
(¡tlDe lotgenotengroep
naareen nieuw leven,

opênde voor de deur
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vond ik frjn'."
De verbouwingvan het huis betekende

het begin van iets mooís tussen Gerard en
Rianne. Gerard werk bii de gemeente Veghel. Rianne kreeg de vergunning niet rond,
waama Gerard aanbood haa¡ hiermee te
helpen. ,,We zagen elkaarvaak. Hetvoelde
goed en vertouwd. Tijdens een wandeling
heb ik haar mijn gevoelens veneld."
Rianne koesterde al langergevoelens voor

'Mensen kunnen
niet met
verdriet omgaan'

ten over mijn verdrie¿ Eén van de deelne
mers zatbij Collega's. Ik heb eerstYvonne
Knssenburg gebeld, waarbij ik meteen een
goed gevoel kreeg. Met bonzend han ben
ik veruoþens naar een bijeenkomst gegaan.
Daa¡ trofik veel luisterende en begripvolle
mensen."
Ookvoor Gerard was dat het begin van
een nieuwe periode.,,Collega's biedt veel
mogelijkheden. Je hoeft niet meer alleen te
zitten in je wije tiid. Voordat ik nau Collega's ging nam ik elkweekeinde een stapel
werk mee naarhuis, om de tijd maar door
te komen. Dat \vâs nu niet meer nodig."
Aan een nieuwe relarie dacht hit totael niet.
,,Ikwilde alleen mijn leven weer op de
rit krilgen en opnieu\.v leren genieterl Ik
durÍÌle niet eens ergens iets te gaan drinken
in mijn eentje, Bang dat de mensen het
vreemd zouden vinden."
Tiid heeltwonden, ookbij Rianne en
Gerard.,,Na een tijdje besefie datle niet
meer terug krijgt wat je had", aJdus Rianne.
,,Vanaftoenging het met mij iets beter."
Hoewel Gerard, Rianne en hun kinderen
gelukkig zijn met hun nieuwe leven, is Gerard in Veghel blijven wonen. Henk en José
maken nog altijd een beìangrijk deel uitwan
hun lwen. ,,Hun verjaardagen herdenken
we elkiaarweer. Met hun families hebben
.We
we intensief contact
hebben nu vier
families."
Er zijn ook dagen, vertelt Rianne, dat het
verdriet even teÍug komt. ,Joen Caroline
aßtudeerde en toen haar dochter Etuma
geboren werd. Toen dacht ik wel: Wat had
Henk dit ûjn gwonden" Emma heeft met
Gerard toch een zuperopa.,,Zo
voelt het
echt, voor ons allemaal,"

uet bègin vànhui ielatie Èêtèkende niet
het einde van het lidmaatschap van Collega's. ,,Daarvoor þebben we er teveel aa¡ te
danken. Bovèndien hebben we er een hoop

yrienden en kennissen Nee, bij Collega's
bliiven we gewoon komen."

'

