MIJN LEVEN

Vier jaar geleden verloor Lique Fredriksz (50) haar broertje Bryce (23)
en zijn vriendin Daisy (20). Zij zaten aan boord van vlucht MH17.
Lique vertelt hoe ze door dit verlies de grip op haar leven kwijtraakte.
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“Ik dénk er niet iedere ochtend meer aan
als ik wakker word, maar ik vóel het nog
iedere dag. In het begin was de ramp 24
uur per dag aanwezig, elke seconde, elke
ademhaling. Ik was in shock, ik stond ermee op en ging ermee naar bed.”

Twilight zone
“Na de ramp ging ik iedere dag vanuit mijn
woonplaats Den Haag naar mijn familie in
Rotterdam. Ik kom uit een grote Indische
familie; bij mijn vader was het maandenlang een enorme drukte in huis. Samen
eten, samen drinken, samen rouwen.
De eerste anderhalf jaar leefde ik in een
twilight zone, in een andere dimensie.
Lange tijd heb ik geen nieuws willen kijken en ik wilde ook pertinent niet met
de media praten. Ik had al mijn energie
nodig voor mijn kinderen, mijn familie
en mijn werk. De dag na de ramp werd ik
aangenomen voor een nieuwe baan, dus
ik probeerde uit alle macht me te blijven
focussen. Ziek zijn kwam in mijn woordenboek niet voor.
Ik heb maar één keer gehuild. Dat was
in Eindhoven, toen de eerste kisten aankwamen met die twee vliegtuigen. Het
was muisstil, het trompetgeschal, de
windgong op de achtergrond. In de grote
hal met andere nabestaanden kon ik voor
de allereerste keer mijn emoties tonen. Ik
raakte echt over mijn toeren. Dat was kennelijk ook op televisie te horen, hoorde ik
achteraf van anderen. Daar schrok ik wel
van, maar ik besefte daar in Eindhoven
ineens dat Bryce en Daisy in één van die
kisten zouden kunnen liggen en dat ik ze

écht nooit meer zou zien. Ik hield zo veel
van die twee. In de 23 jaar dat Bryce mijn
broertje was, is er tussen ons nooit één
onvertogen woord gevallen. Mijn zoon en
Bryce schelen maar een jaar, ze trokken op
als broertjes, en ook mijn dochter was dol
op Bryce en Daisy. Het intense familieleven zoals ik het kende, is weg.”

Zware depressie
“Steeds maar doorgaan bleek mijn overlevingsmechanisme. Mijn verdriet uitte
zich in agressief en teruggetrokken gedrag. Toen ik op een gegeven moment de

“Ineens besefte ik
dat Bryce en Daisy in
één van die kisten
zouden kunnen liggen”
deur niet meer uitkwam, me niet meer
aankleedde en donkere gedachtes kreeg,
ben ik eind 2016 in therapie gegaan. Ik
probeerde om ondanks mijn verdriet overeind te blijven, maar toen ik vorig jaar april
geopereerd moest worden, ging bij mij
het licht uit. Ik bleek een complexe Post
Traumatische Stress Stoornis en een zware
depressie te hebben.”

Hart en intuïtie
“Ik ben altijd heel rationeel geweest, maar
die kant van mij heeft me niet geholpen
bij het begrijpen waarom het leven me bepaalde dingen geeft, zoals de ramp met de
MH17. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat

wél helpt. Ik heb geluisterd naar wat mijn
hart en mijn intuïtie me ingeven en ben
daardoor beter in staat om mijn verdriet
onder ogen te komen. Ik schrijf therapeutisch en ik ga de confrontatie aan – exposure therapy heet dat – door bijvoorbeeld
weer naar het nieuws te kijken, al vind ik
dat nog heel moeilijk als het over de MH17
gaat. Ik ervaar het als een mooi proces om
bij mezelf naar binnen te gaan en daardoor
sterker te worden. Ik kan nu bijvoorbeeld
ook genieten als ik naar mijn lieve kleinzoon kijk. Dat lukte me hiervoor niet. Ik
kon het nauwelijks voelen.”

Toekomstplannen
“Ik ben er nog niet, maar maak wel al plannen om naast mijn werk iets met mijn ervaringen te doen. Zo wil ik er bijvoorbeeld
over gaan spreken, zodat ik een voorbeeld
kan zijn voor anderen die iets traumatisch
hebben meegemaakt. Hoe verdrietig en
pijnlijk het soms nog steeds is, ik heb nu
de drive gevonden om door te gaan, mede
voor mijn kinderen en kleinkind.”

PS
Op 17 juli 2014 overleden alle 298
inzittenden van de Boeing 777 van
Malaysia Airlines nadat het toestel
was geraakt door een luchtdoelraket. 193 inzittenden hadden de
Nederlandse nationaliteit.
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De broer van Lique
zat op vlucht MH17
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