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Erwinhadgeenbriefje achtergelatenof een
ander spoor. Frederiks concludeert daaruit dat
het geen vooropgezet planwas. ‘Ergensnadat
hij oppadwas gegaan, is bij hemhet licht uitge-
gaan. Andershadhij ookwel voorzorgsmaatre-
gelengenomen.’

Frederiks schootnaar eigen zeggenmeteen
indedoemodus. ‘Dat ken ik vanmezelf; als het
moeilijkwordt,word ikdoortastend.’ Ander-
zijds liet zehaar zonende zevendagen tot de
begrafenis precies doenwaar ze zin inhadden.
‘Als ze ophunkopwillen gaan staannaast de
plekwaarErwin lagopgebaard, had ikdat ook
goedgevonden. Ikweet vanuitmijnprofessie:
Iedereen rouwtop zijn eigenmanier.’Hond
Flipmochtmeenaardebegrafenis, ‘want ook
huisdieren rouwenenmoetenafscheidkunnen
nemen.’

Nadebegrafenis stortte Frederiksniet be-
paald in. Ze voeldedat graven inhet verleden
haar vooral energie kostte, die zebeter konge-
bruiken voorhaar kinderen enhaarwerk. ‘Je
mag verdrietig zijn, enboos,maar jemóétwel
snel eenplan voor je toekomstmaken.’ Ze ging
al snel verdermethaar praktijk voor coaching
en loopbaanbegeleiding.

VEEL TEGENWERKING
Veel begrip voorhaar aanpakkwamzeniet te-
genbij familie enkennissen. ‘Diehaddenken-
nelijk eenanderbeeld vaneen rouwendewedu-
we. Ikheb veel tegenwerking ervaren.’

Elkemorgengaat Frederiks eenpaar kilome-
ter lopenmethondFlip. ‘Dan reflecteer ik op
mijn leven. Flip ismijn redding.’ Enaf en toe
slaat het verdriet onbarmhartig toe, dan voelt
ze ‘het gemis vandemandiede liefde vanmijn
levenwas. Eens inde zoveel tijdmoet ikme
opnieuwuitvinden, danga ik eenpaardagenal-
leenweg. Veel schrijven, veel lezen, endankom
ikals herboren terug.’

Frederiksbegon inhet jaar 2013haar loop-
baanals professionele coach. Zekondaarbij
ruimputtenuit eigen ervaring, ook alwasdie
vaneen tijd geleden. Van1986 tot 2001werkte
ze als vrouwvan inde twintig indefinanciële
wereld. Eerst kort bij deOptiebeurs, daarnabij
zakenbankenalsBangert Pontier enTheodoor
Gilissen. Zedeedmarketing, private banking
enhandeldeopdebeursvloer. ‘Ik vonddedyna-
miekopde vloer leuk. Datwasbest vooruitstre-
vend voordie tijd.’

Aande loopbaan indefinanciële sector kwam
eeneindnahaar tweede zwangerschap. Frede-
riks ging een tijd voordekinderen zorgenen
schoolde zichomtot coach.

Nadedood vanErwinadviseerde eenoude
vriendhaar zich te specialiseren in rouwbege-
leiding. ‘Ikhadmijnbedenkingen, het leekme
heel zwaar allemaal.’ De twijfels verdwenenech-
ter nadat ze eenbijeenkomsthadbezocht over
rouw.Het gehoorwas eenbomvolle zaal,met al-
lemaal geteisterde gezichtenen somberepraat.
‘Ikheb toen tegendie zaal gezegddat dedood
ookeen reden is omde slingers op tehangen,
als je bedenkthoezeer deoverledene je leven
heeft verrijkt.’

ROUWBEGELEIDING
Sinds2015heeft ze rouwbegeleidingopdewerk-
vloer opgenomen inhaar coachingsprogram-
ma. Frederikswordt voor ietsmeerdandehelft
vanhaar tijd ingehuurddoorbedrijvenomafde-
lingenof individuelewerknemers te coachenna
het verlies vaneencollegaof eennaaste. Zeheeft
twee voornameargumentenwaaromeenbedrijf
haar zoumoetenengageren. Allereerst is er het
menselijke aspect, de zorgplicht van eenwerk-
gever.Maardaarnaast is er eenkeihard com-
mercieel belang.Rouwendewerknemers, aldus
Frederiks, zijn gemiddeld goed voor 170dagen
ziekteverzuim. ‘Met goedebegeleidingkun je
datmet 30% tot 40% terugdringen.’

Frederikswil verder dediepte in. Ze is geïn-
trigeerddoorde vraag ‘wat rouw in eenbrein
bewerkstelligt.Waaromkomtde eenwelweer
overeind endeanderniet?Dat is deels gene-
tischbepaald,maarhet heeft ook temakenmet
wat er indehersenengebeurt.’

Haarhangnaar diepganggaat zo ver dat ze
graagwil aansluitenbijwetenschappelijk on-
derzoek vandeRijksuniversiteitGroningennaar
rouwverwerking. ‘Danneem ikhet onderzoek
opdewerkvloerwel voormijn rekening.’
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“
‘Jemag verdrietig
zijn, enboos,maar
jemóétwel snel
eenplan voor je
toekomstmaken’

Cv

. 1966 Geboren in
Bolsward. 1986Middelbare Tex-
tielschool Enschede
(niet afgemaakt). 1986Marketingmede-
werker bij de Optiebeurs. 1987-2001 Verkoop en
handel bij diverse zaken-
banken (Bangert Pon-
tier, Friesland Bank, Suez
Securities/SNS Securi-
ties en Theodoor Gilissen
Bankiers). 2000-2002 Eigen be-
drijf QuintusSence, in
marketing voor beleg-
gingsfondsen. maart 2013Oprich-
ting Coachingspraktijk.
com voor training en
coaching in rouw- en
loopbaanbegeleiding op
de werkvloer

E
en intelligente vermogensbeheerder
die zelf beleggingsfondsenbedacht,
eenwandelende encyclopedie.
Flamboyant,maar ookgevoelig en
af en toemet zichzelf indeknel: Er-
win, demanvanChantal Frederiks,

vond zich tweemaal terug in eenpsychiatrische
inrichting.

In november 2014 hadden Erwin en Chan-
tal (54) en hun kinderen Quintus en Xavier
net een therapie afgerond om eventuele suï-
cidale neigingen bij Erwin te neutraliseren.
Het gezin was in therapie gegaan, nadat Erwin
eerder dat jaar zomaar anderhalve dag was
weggebleven.

Eenmaandnaafronding vande therapie, op
eenmooiewinterse zaterdag, gingErwinwande-
lenmethondFlip, een4-jarigeHongaarseVizs-
la.Hij vroeg zijn jongste zoonnogofhijmeewil-
de,maardie bleef liever tv kijken. Frederiks kon
nietmeeomdat een tegelzetter zoukomenvoor
debadkamer. ‘Wehebbennogwel even tegenel-
kaar gezegdhoeveelwe vanelkaarhielden. Zoals
wedat zo vaakdeden.’

Erwin zouopde terugwegbroodmeenemen.

DEFINITIEF
Maarhij bleefweg.Datwasniet voorhet eerst
in zijn leven,maarna eenpaaruurbesloot Fre-
deriks vriendin Judith tebellen.Nahet gesprek
realiseerde ze zichdat de verdwijningdit keer
wel eensdefinitief kon zijn. ‘Ikhebopgelegd en
hardop tegenmezelf gezegd: “Ditwasdusmijn
levenmetErwin”.’

Met een iPhone-finder spoorde zeErwinop.
Ze ging erheenmethaar oudste zoon. Ze troffen
de auto aan inhet bos,metdaarinde telefoon
enhondFlip.

Een voorbijgangster hielp zoekenenkwamal
snel terug. ZehadErwingevonden, hij had zich
van zijn levenberoofd. Zebeldedepolitie en zei
Frederiksweg teblijven vandeplek. Frederiks
gehoorzaamde. ‘Ik durfdeniet. Ik denkdat het
mechanisme van zelfbeschermingmeteen in
werkinggezetwerd.’

T E G E N S L A G

‘Hij zou
brood
meenemen
op de
terugweg’
Chantal Frederiks had haar man Erwin,
bedenker van beleggingsfondsen, die ochtend
nog gezegd hoe blij ze met hem was. Hij ging
de hond uitlaten en kwam niet terug.

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

TegenslagTegenslag

Chantal Frederiks:
‘Ik ben niet gaan
kijken. Ik denk dat
hetmechanisme van
zelfbescherming
meteen in werking
werd gezet’
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