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vroeg ze zich af. Ik pro-
beer hen mee te geven:
’Papa heeft jullie veel ge-
leerd, jullie weten heel
goed wie hij was, dus pro-
beer de antwoorden in je-
zelf te vinden.’ Volg je in-
nerlijke hartje, is een les
van Marc waarop ze altijd
kunnen terugvallen.”

Vertrouwen
„Natuurlijk had ik mijn

meiden deze ervaring lie-
ver bespaard, maar ik heb
ook wel vertrouwen dat ze
het aankunnen. Veel
kinderen maken op jonge
leeftijd traumatische
dingen mee, of dat nu het
verlies van een ouder is,
een scheiding of een ziek-
te. Tegen Anne en Lieve
heb ik gezegd: ’Jullie heb-
ben een zware rugzak te
dragen, maar daar krijg je
wel spierballen van. En als
je in je leven dan een ande-
re tegenslag krijgt, weet je
nu hoe je die moet op-
vangen’.”

Van een zware
rugzak krijg
je spierballen

De vraag leidde tot het
boek Niet alleen op de
wereld, waarvoor Dorien
tien jongeren (onder wie
haar eigen kinderen) inter-
viewde die een ouder verlo-
ren. Vandaag, op Allerzie-
len, overhandigt ze het boek
aan burgemeester van
Utrecht Sharon Dijksma,
wier vader overleed toen ze
10 was.

Ook Marc Buijsrogge ver-
loor zijn vader jong: hij was
18. „Ik ontmoette hem twee
jaar later en zag wat het met
hem deed”, vertelt Dorien.
„Er waren vaak momenten
waarop het verdriet weer
actueel werd, bijvoorbeeld
toen hij zelf vader werd, of

wanneer hij voor belangrij-
ke keuzes in zijn werk
stond. Hij realiseerde zich
dat hij zijn vader alleen ken-
de vanuit het perspectief
van een kind, dat hij niet
wist wie hij écht was. Toen
Marc zo onverwacht over-
leed, dacht ik meteen: het
zal toch niet gebeuren dat
zijn eigen kinderen dat later
ook over hém zeggen?”

In het boek beschrijven
Anne en Lieve – inmiddels 18
en 16 – Marc als een slimme,
grappige, liefdevolle vader
die, ondanks zijn drukke
baan, altijd tijd maakte voor
hockeywedstrijden en ker-
mismiddagjes. „Toen de kin-
deren jong waren, was hij

vaak weg”, zegt Dorien.
„Maar, mede door het over-
lijden van zijn eigen vader,
ging hij steeds meer naden-
ken over wat hij écht belang-
rijk vond in het leven. Dat
was zijn gezin. Hij was zelfs
– op aandringen van mij –
een dag minder gaan wer-
ken. Achteraf heb ik me
daar schuldig over gevoeld.
Uitgerekend op zijn vrije
dag kreeg hij die hartstil-
stand. Als hij in het zieken-
huis was geweest, hadden
collega’s hem meteen kun-
nen reanimeren. Misschien
had hij dan nog geleefd. Hij
was dag en nacht bezig om
anderen te redden en op het
moment dat hij zelf hulp

nodig had, was er niemand
voor hem. Nu, tweeënhalf
jaar later, kan ik het geluk-
kig genuanceerder zien. Ik
geloof dat Marc gewoon heel
veel pech heeft gehad. En
het leven kan nu eenmaal
heel hard zijn.”

Coronacrisis
De eerste periode na de

dood van Marc waren Do-
rien en haar dochters puur
aan het overleven. En net
toen ze langzaam probeer-
den het normale leven weer
op te pakken, brak de coro-
nacrisis uit. „Even was die
lockdown best fijn. We kon-
den veel samen zijn en hoef-
den geen dingen te doen
waar we nog niet aan toe
waren. Aan de andere kant
werden we daardoor min of
meer gedwongen om conti-
nu het verdriet op te zoe-
ken. Ik had af en toe behoef-
te aan afleiding: even naar
de film of ergens koffie drin-
ken. Ik ben van nature een
optimistisch persoon, maar
het lukte me nauwelijks
meer om de lichtknop in
mijn hoofd te
vinden.”

Doordat ze
altijd samen
thuis waren,
had ze het ook
lastig met haar
eigen emoties.
„Ging de school
maar weer
open, dacht ik
soms, dan kon ik tenminste
een keertje ongemerkt een
potje huilen. Maar al heel
snel heb ik voor mezelf de
keuze gemaakt om mijn ver-
driet niet weg te stoppen.
Dat zou niet eerlijk zijn naar
de kinderen, die dat toch
wel feilloos aanvoelden. Het
is goed om wat van jezelf te
laten zien, maar zonder je
kinderen er zodanig mee te
belasten dat ze denken dat
ze het voor jou moeten op-
lossen.”

Kunnen Anne en Lieve
nog opgroeien tot gelukkige

volwassenen? Dorien ge-
looft van wel. De gesprek-
ken voor haar boek hebben
daaraan bijgedragen. 

„Al voelt dat dubbel, want
door de verhalen van andere
jongeren besefte ik ook dat
rouw nooit klaar is. Hoe lang
het ook geleden is, er komen
altijd dagen waarop de
wond weer gaat trekken of

een stuk van de korst wordt
afgerukt. Bij alle jongeren
die ik sprak, zag ik een
bepaalde volwassenheid.
Ook bij mijn dochters. Ik
heb bewondering voor ze,
maar vind het ook pijnlijk.
Want als ouder gun je het je
kind om zo lang mogelijk in
de bubbel van de onbezorg-
de kindertijd te blijven. Die
bubbel is vroegtijdig door-
geprikt en dat is pijnlijk.”

„Aan de andere kant is het
een geruststelling om te
weten dat je aan rouw niet
ten onder gaat – anders was

de mens allang uitgestor-
ven. Naarmate ze ouder
worden en de tijd verstrijkt,
merk ik dat mijn dochters
op een andere manier met
hun verlies bezig zijn. Ze
zijn druk met allerlei dingen
waar hun leeftijdsgenoten
ook druk mee zijn, zoals kle-
ding en uitgaan. Dat vind ik
een teken van herstel: ze
missen hun vader heel erg,
maar het zijn óók gewone
pubers.”

Zelf lukt het Dorien ook
steeds beter om het leven
weer op te pakken. „Al blijft
er altijd een onderstroom.
En dat is maar goed ook,
denk ik. Ik zou het heel raar
vinden als ik op een dag
wakker werd en Marc niet
meer zou missen. De mei-
den en ik praten gelukkig
veel over hem en halen fijne
herinneringen op. Op die
manier houd je iemand
symbolisch in leven, ook al
moet je diegene fysiek losla-
ten. Er zullen periodes ko-
men in ons leven waarop het
heel duidelijk is dat hij er
niet meer is om advies te ge-
ven. Toen mijn oudste doch-
ter er afgelopen zomer voor
koos om geneeskunde te
gaan studeren, bijvoor-
beeld. ’Wat zou papa daar-
van gevonden hebben?’,

’In de lockdown
kon ik niet
ongemerkt een
potje huilen’

Een bevlogen hartchirurg, maar ook een betrokken vader en een liefde-
volle echtgenoot: dat was Marc Buijsrogge. Op 29 januari 2020
overleed hij – wrang genoeg aan een hartstilstand. Weduwe Dorien

Verloop (49) bleef achter met dochters Anne en Lieve, destijds 15 en 13 jaar.
De vraag die vrijwel meteen opkwam: konden zij nog opgroeien tot geluk-
kige volwassenen, of zouden ze voor altijd getekend zijn door dit verlies?
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De man van Dorien Verloop
was hartchirurg en overleed
thuis aan een hartstilstand.
„Als ik niet had aangedrongen
op een vrije dag, had hij
misschien nog geleefd.”
FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

door Marion van Es

(advertentie)

Hoewel het weer nog heel mild
is, is het toch echt al herfst en
daar hoort nieuwe mode bij. Om
deze zeven trends kunt u komend
seizoen niet heen. Klaar om te
shoppen?

Minirok
Dat mooie weer komt best goed uit,

want de minirok is korter dan ooit. De
microrok was er al in de afgelopen
zomer en is sindsdien een blijvertje,
hoewel deze nu vooral in leer en
tweedmateriaal is uitgevoerd, gedra-
gen met stoere boots en fluffy truien
om de nette stijl te doorbreken. Com-
bineer dit met een grote riem en het
plaatje is compleet! Ook hoge lies-
laarzen staan leuk onder een minirok
en ze houden de benen meteen warm,
mocht het plotseling toch kouder
worden.

Bruin
Een hoofdrol is dit seizoen wegge-

legd voor de kleur bruin: het nieuwe
zwart. Met deze tijdloze kleur kunt u
alle kanten op – van chocola en roest
tot crème, caramel en beige. Deze val-
len ook prima te combineren met op-
vallende kleuren, zoals rood, fuchsia
en zachtroze. Dat leren kleding weer
helemaal in beeld is, helpt ook mee,
want die is vaak in bruintinten. Deze
look is vaak een tikkeltje rebels, ruig
en stoer.

Kleur
Rood, oranje, paars, groen, oker,

jagersgroen, fuchsia, zachtroze,
babyblauw en turquoise: dat zijn de
koplopers qua kleuren dit seizoen.
Zeker in combinatie peppen ze elke
’saaie’ winteroutfit op. Opvallende

kleuren doen het ook goed als accent
in accessoires zoals schoenen, laar-
zen, tassen en sieraden.

Fluffy
Met zachte, fluffy items zit u goed

deze winter. Denk aan een riante jas
van nepbont waar je heerlijk in kunt
wegkruipen. Deze comfortabele
mode is een erfenis uit de corona-
periode, waarin we vooral gingen
voor superzachte kleding die een vei-
lig gevoel geeft. En dat blijft gelukkig
niet alleen bij die riante teddybeerjas,
ook sloffen, truien en tassen hebben
een hoog knuffelgehalte.

Gewatteerd
Om zeker te zijn dat we straks geen

kou hoeven te lijden met de kachel op
de bescheiden stand, zijn er volop
gewatteerde items voor deze winter.
Van de bekende ‘dekbedjas’ tot en met
een gewatteerde cargobroek, dubbel-
gestikte vesten, snowboot-achtige
laarzen en zelfs tassen waarin je spul-
len nooit kunnen bevriezen.
Ski-proof is deze look ook wel te noe-
men, want de items doen stuk voor
denken aan après-ski momenten.

XL-blazer
Oversized blazers zijn een must in

de kledingkast en meteen lekker
comfortabel. Omdat ze riant uitgeval-
len zijn, past er ook nog een sweater,
spencer of coltrui onder en dat geeft
de blazer meteen een iets minder offi-
cieel uiterlijk. Tip: draag een grote
riem om de blazer om de taille te
accentueren, dat creëert een vrouwe-
lijke look. En door de blazer te combi-
neren met een legging of jeans en hak-
ken of sneakers, kunt u kiezen tussen
gekleed of casual. Samen met een bij-
passende, ruimvallende lange broek
vormt de blazer een hip broekpak. 

Plateauhakken
Back to the seventies en goed nieuws

voor wie niet zo groot is: de plateau-
hakken zijn weer helemaal terug!
Met een flinke blokhak en aan de
voorkant een plateauzool, zodat u
ineens een stuk groter lijkt en niet
wiebelig op de benen hoeft te staan.
Er valt te kiezen uit enkellaarzen,
lieslaarzen en pumps, soms zelfs met
dubbele plateauzool. Hot zijn met
name de metallictinten, die bij vrijwel

elke outfit passen.

VAN MICROROK
TOT DEKBEDJAS

Minirok van Luisa Cerano

door Kim Querfurth

7 WINTERTRENDS OM NIET TE MISSEN

Jasjurk van Silvian HeachJurk van About You by Katy Perry

Tas van s.Oliver
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Tweeling samen zwangerCatherine Keyl is op vakantie
VANDAAG GEEN COLUMN

Ongeveer 6000
kinderen per jaar
krijgen te maken
met het verlies van
één of beide ouders.
Circa 1 op de 5 over-
komt dit voor hun 6e

levensjaar, de helft
is tussen de 12 en 18
jaar bij het overlij-
den. Dorien Verloop
vindt dat er te wei-
nig aandacht is voor
het stille verdriet
van achterblijvende
kinderen, daarom
schreef ze Niet
alleen op de wereld.
De opbrengst gaat
volledig naar de
EvE-foundation, een
stichting die jonge-
ren tussen de 14 en
24 jaar ondersteunt
in het rouwproces
na het verlies van
een ouder. Zelf is
Dorien psycholoog
en geeft ze verlies-
en rouwtherapie.
Ook zette ze in
Utrecht een EvE
groep op, waarvan
de eerste bijeen-
komst zondag start.

Kijk voor meer info
op dorienverloop.nl.

6000 kinderen
per jaar

Schoen van Steve Madden

Blazer van Silvian Heach

Bruin is het
nieuwe zwart

Slipper van Mexx


