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Kruisdrager zijn 

In de periode van Pasen,  hebben we in één van 

jaargroepen gezocht naar antwoorden op de vraag 

“Wat is de zin van het menselijke lijden”. Dit omdat een 

ieder die doelbewust aan zijn/haar innerlijke 

ontwikkeling werkt, zich ook bewust wordt van het 

eigen lijden, ja, soms zelfs forse tegenwerkingen, die 

onvermijdelijk deel uitmaken van die ontwikkeling. Zo 

groeide het inzicht dat we allemaal een bepaald 

levenslot, soms al een leven lang, met ons meedragen. 

Een levenslot, dat niet zomaar ter zijde is te schuiven, 

maar dat ons innerlijk nieuwe krachten schenkt 

wanneer we het gaan zien als ‘het kruis dat we zelf te 

dragen hebben’.   

Eén van de deelnemers, Jeannet Appel, werd in deze 

periode getroffen door het lezen van het boek “De zin 

van het bestaan” van Viktor Frankl. Dit inspireerde haar 

tot het schrijven van het onderstaande boeiende 

artikel, waarin ze ons ook vertelt wat de zoektocht naar 

de zin van haar lijden haar heeft gebracht.     

Walter de Zeeuw 

 

Je kruis (leren) dragen   
Door Jeannet Appel 
 
Het zal je maar gebeuren; je wordt 
getroffen door een zwaar levenslot; 
scheiding, ziekte of dood. Je succesvolle 
leven van vroeger bestaat niet meer. 
Evenals je idealen. Het leven is voor jou 
zinloos geworden. Je hebt de moed en de 
hoop verloren. Is dit kruis nog te dragen? 

In 2014 kreeg ik een zware burn out, 
waardoor in alle hevigheid een chronische 
ziekte zich kon openbaren. Ik werd volledig 
stilgelegd en was tot niets meer in staat. Ik 
kon niet meer zorgen voor mijzelf, laat staan 

voor mijn gezin. Dagenlang, urenlang lag ik 
alleen, me af te vragen hoe het zover had 
kunnen komen en me zorgen te maken over 
de toekomst. Ik nam niet deel meer aan het 
leven. Ik vond dat mijn leven zinloos was 
geworden. Op een dag was het duister in 
mij zo groot geworden, dat ik de liefde niet 
meer kon voelen en op dat moment kon ik 
begrijpen waarom mensen anti-depressiva 
slikken of zelfs dood willen gaan. 

Onlangs las ik het boek van Viktor Frankl; 
“de zin van het bestaan”. Frankl is een 
overlevende uit Auschwitz en hij beschrijft 
zijn zoektocht naar de zin van het bestaan in 
het kampleven. In deze zoektocht herken ik 
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mijn eigen worsteling om de zin van mijn 
leven, mijn ziekte te begrijpen. Zonder het 
enorme leed in het kamp te willen 
bagatelliseren, kan je het leven in het kamp 
zien als een metafoor voor de huidige mens 
die lijdt. Lijden als gevolg van ziekte, 
werkloosheid, dood en noem maar op. 
Hieronder beschrijf ik een aantal ervaringen 
uit het kampleven dat mijns inziens ook van 
toepassing is op de lijdende mens van nu.  

De kampgevangene  
Eén ding kan de mens niet worden 
ontnomen: de allerlaatste menselijke 
vrijheid - de keuze zijn eigen houding te 
bepalen, zijn eigen weg te kiezen. 

Zelfs onder de moeilijkste psychische en 

fysieke omstandigheden heeft de mens een 

keuze hoe hij zijn lot, zijn lijden aanvaardt. 

De wijze waarop hij zijn kruis draagt, geeft 

hem de kans om een diepere betekenis te 

geven aan zijn leven. Hij kan moedig, 

waardig en onzelfzuchtig blijven. Maar hij 

kan ook zijn menselijke waardigheid 

vergeten in de verbitterde strijd om 

zelfbehoud en afdalen tot het niveau van 

het dier. In het laatste geval is alle aandacht 

op hem zelf gericht (egoïstisch, 

slachtofferrol) en is er geen oog meer voor 

zijn medemens. Gevangenen die hun 

innerlijke greep verliezen op hun morele en 

spirituele ik, bezwijken tenslotte onder de 

degenererende invloed van het kamp. 

Hieruit leidt Frankl af dat niet de psychisch 

en fysieke oorzaken verantwoordelijk waren 

voor de innerlijke staat van de gevangene, 

maar dat de vrije besluitvorming bepalend 

was. De innerlijke kracht van de mens is in 

staat hem te verheffen boven zijn uiterlijk 

noodlot. Maar waaruit bestaat deze 

innerlijke kracht? 

Een mens die de moed opgeeft omdat hij 

geen toekomst meent te hebben, gaat 

geheel op in herinneringen in het verleden. 

Hierdoor lijkt het heden met al zijn 

verschrikkingen minder reëel. Het gevaar is 

dat hij de positieve mogelijkheden, die er 

altijd zijn, over het hoofd ziet. Hij kan 

hiermee de grip op zijn leven verliezen. De 

(kamp)problemen beschouwt hij niet als 

een uitdaging om zijn innerlijke kracht te 

bewijzen. Integendeel, hij schuift het 

(kamp)leven minachtend van zich af. Hij 

sluit zijn ogen voor de realiteit en wil liever 

in het verleden leven. Het leven is zinloos 

geworden. Er is een nauw verband tussen 

de geestelijke gesteldheid van een mens - 

zijn moed en hoop, of zijn gebrek hieraan - 

en de graad van lichamelijke immuniteit. 

Plotseling verlies van hoop en moed kan 

dodelijk zijn. 

Nood leert bidden 

De meest demoraliserende factor in het 

(kamp)leven is de onzekerheid. Niet weten 

wanneer je wordt overgeplaatst en waar 

naar toe. De tijdsduur van gevangenschap 

cq lijden is onbekend. Elke seconde van elke 

dag kan van alles gebeuren, inclusief 

executie. Met opzet wordt bij de gevangene 

grote onzekerheid geschapen. Men denkt 

hem zo murw te krijgen. Maar deze 

onzekerheid kan ook een uiterst krachtige 

stimulans zijn om door geloof zijn innerlijke 

kracht te vergroten. Als alles en iedereen je 

ontvallen zijn, grijp je vanzelf naar de enige 

oer-zekerheid: Gods Aanwezigheid. 

De innerlijke kracht van een kampbewoner 

kan tevens vergroot worden, wanneer hij 

zich kan richten op een toekomstdoel. Dit 

kan een persoon zijn of een ding, bijv. het 

http://www.walterdezeeuw.nl/


 
Het is toegestaan de inhoud van dit artikel uitsluitend in zijn geheel te kopiëren en onder vermelding van: 

Walter de Zeeuw - De Innerlijke Werkplaats - www.walterdezeeuw.nl  Lezingen, workshops en individuele begeleiding 

 
 

schrijven van een boek. Een mens die zich 

bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid 

ten opzichte van een ander of van een 

onvoltooid werk, heeft een reden om te 

blijven leven en kan daardoor bijna alle 

levensomstandigheden verduren. 

Frankl concludeert vervolgens: Een 

drastische verandering in onze houding 

tegenover het leven is dringend 

noodzakelijk. Het doet er niet toe wat wij 

van het leven verwachten, maar wat het 

leven van ons verwacht. Leven betekent 

verantwoordelijkheid nemen om de juiste 

oplossingen te vinden voor onze 

levensproblemen. Om de taken te vervullen 

waarvoor het leven ieder mens voortdurend 

stelt. Wanneer een mens ontdekt dat zijn 

lijden zijn lot is, zal hij dit lijden moeten 

opvatten en aanvaarden als zijn unieke 

levenstaak. Niemand kan hem van zijn lijden 

verlossen of in zijn plaats lijden. Het unieke 

is de wijze waarop hij zijn last draagt. De 

mens die de betekenis van het lijden 

eenmaal heeft begrepen weigert de 

kwelling van het (kamp)leven te 

onderschatten of te verlichten door ze te 

negeren, valse illusies te koesteren of een 

kunstmatig optimisme tentoon te spreiden. 

Lijden is een levenstaak geworden die hij 

niet van zich af wil schuiven. Hij heeft de 

verborgen prestatiemogelijkheden ontdekt 

die in dit lijden schuilen. Bijvoorbeeld het 

doorstaan van de beproevingen, niet 

opgeven, tevredenheid beoefenen, zorg en 

aandacht voor zijn medemens, vergeving… 

Het leven van een mens - zelfs onder de 

gruwelijkste omstandigheden - verliest 

nooit zijn betekenis. Deze betekenis omvat 

tevens lijden, sterven, ontbering en dood. 

Het offer wat hij brengt heeft betekenis. 

Helaas wordt dit offer in de normale wereld 

- de wereld van de materiële successen - 

vaak als zinloos beoordeeld. Maar in 

werkelijkheid is dit offer (meer) 

betekenisvol. Het is een overwinning van 

het licht op het donker.  

Acceptatie 

Uit eigen ervaring weet ik dat het keerpunt 

uit het diepe dal begint met een keuze. In 

mijn geval de keuze om mijn diepste 

angsten in de ogen te kijken en te 

accepteren. Acceptatie is het vermogen je 

leven te aanvaarden met alles erop en eraan 

- alle pijn, onvolmaaktheid en schoonheid. 

Je aanvaardt de onvermijdelijke frustraties 

en tegenslagen als onderdeel van je leven. 

De vraag is niet hoe je eraan kunt 

ontsnappen, maar hoe je ze als positieve 

ervaring kan gebruiken. Dit is geen vorm van 

berusting en verslagenheid maar je omarmt 

het leven op zijn voorwaarden, in plaats van 

je te verzetten tegen het feit dat het niet is 

zoals je zou willen. Want door dit verzet 

tegen mensen, dingen en situaties, blijf je 

namelijk vast zitten in oordeel, kritiek, 

wanhoop en soms zelfs in ontkenning en 

verslaving. En hou je je lijden in stand. Als je 

zo klem zit, is het voelen van levensvreugde 

onmogelijk. Door acceptatie verdwijnt je 

weerstand, kan je de dingen helder zien en 

ontspannen reageren. 

Compassie: de weg naar geluk gaat via de 

ander 

Compassie voor de ander begint met 

compassie voor jezelf. Het aanvaarden van 

jezelf inclusief je menselijke zwakheden. 

Erkenning dat je kwetsbaar en onvolmaakt 

bent, net als iedereen. Dit is niet makkelijk 
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in onze cultuur; we worden continu 

beoordeeld op prestaties, cognitieve 

vermogens, uiterlijk enz.. We passen ons 

aan, aan wat onze omgeving (ouders, school 

en maatschappij) van ons verwacht. We 

negeren onze lichamelijke behoeften zoals 

rust, eten, beweging en slaap. We vragen 

het uiterste van onszelf. Het kan altijd beter, 

meer, mooier... Hierdoor ontstaat het 

gevaar om ziek, angstig en depressief te 

worden omdat we altijd maar meer van 

onszelf eisen, het is nooit genoeg. Een 

gebrek aan compassie voor onszelf, uit zich 

in een verharde, oordelende en kritische 

houding. Compassie met onszelf betekent 

acceptatie, mildheid, zorgzaamheid, begrip 

en relativering. 

Teveel met jezelf bezig zijn is vragen om 

lijden. Zorg om het welzijn van anderen – 

compassie - is de weg naar geluk. Hoe meer 

je met jezelf bezig bent, hoe moeilijker je 

het zult hebben. Het wonderlijke is dat onze 

eigen pijn afneemt wanneer we nadenken 

over het verlichten van de pijn van een 

ander. Als je zegt: “wat kan ik voor jou 

doen?” ontstaat er iets magisch wat jouw 

pijn transformeert. Hij gaat misschien niet 

helemaal weg, maar hij wordt draaglijk. Dat 

is het ware geheim van geluk. 

Mijn zoektocht naar de zin van mijn lijden, 

heeft mij via de meest wonderlijke wegen in 

contact gebracht met bijzondere mensen. 

Deze mensen steunen, dragen mij en 

moedigen mij aan om mijn talenten op een 

nieuwe manier vorm te geven en dit is 

wederzijds. Hier is een mooie 

gedichtenbundel uit voortgekomen. Ik heb 

ervaren dat een krachtige gedachte me door 

de dag kan dragen. Iedere dag ben ik bezig 

om de kwaliteit van mijn leven te 

verbeteren. Om vrede te krijgen met mijn 

verleden. Om mijn toekomst met 

vertrouwen tegemoet te zien. Als 

kruisdrager is mijn lijden betekenisvol 

geworden. 

Wat er ook gebeurt in jouw leven, je hebt 

altijd een keuze. Ook in het lijden kan je een 

lichtend voorbeeld zijn, betekenisvol voor je 

omgeving. Het is geen makkelijke weg maar 

als je kiest om deze weg te gaan, zal je 

kracht, hulp en liefde ontmoeten. 

Jeannet Appel                                                                         

reageren:  inkontakt@hotmail.com  

 
Bronnen: 

Viktor Frankl, De zin van het bestaan 

Floris B. Bakels, Nacht und Nebel 

Dalai Lama en Desmond Tutu, Het boek van vreugde 

 

In 2017 gaf Jeannet een gedichtenbundel 

uit. Deze bundel is verkrijgbaar in onze 

webwinkel. Kijk hier voor meer informatie. 
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