een dag gelukkig zijn?’ En dat antwoord is altijd: ‘Ik geloof erin. Sterven is een moment. Het verlies overleven duurt een hele tijd en het gemis zal nooit echt overgaan. Maar ooit zullen de herinneringen aan
het leven van je geliefde dat moment van sterven en verdriet overstijgen’.
3. Verdriet geeft ook verbondenheid: Dood en verlies
zijn altijd in mijn leven geweest. Toen ik zeven was, lag
mijn grootmoeder op sterven. Ik herinner me nog dat
we als klas langs haar huisje liepen om voor haar te
bidden. Zij vroeg: ‘Kunnen jullie voor mij bidden dat ik
snel mag sterven? Ik heb een goed leven gehad’. Ik
vond dat als kind heel vreemd: hoe kun je dat nu vragen? Later ging ik als misdienaar tientallen keren met
de pastoor mee naar mensen die op sterven lagen. In
al die huizen zag ik zoveel verdriet, maar ook ontzaglijk
veel verbondenheid. Daarna liepen we samen terug
en vertelde hij wat hij had gezien en vroeg uitgebreid
wat ik ervan vond. Door die ervaringen ben ik nooit
bang geweest voor verdriet.

Opdracht 8

a. Leg uit, waarom je als nabestaande niet veel hebt aan een uitspraak als “Je mag me altijd bellen”,
hoe goed bedoeld het ook kan zijn?
b. Kun je reageren op de laatste twee zinnen van Karins tekst?
c. Wat is je reactie op de levenslessen van Manu Keirse?

Een ervaringsverhaal: Rouw op mijn dak
“Op de dag dat mijn man overleed, veranderde mijn
leven voorgoed. In één klap was het anders dan ik had
gedacht, anders dan ik had gewild. Opeens had ik een
leven van vóór zijn dood en een leven van daarna. Het
voelde alsof mijn tijd stil was komen te staan. Ik mocht
niet verder op de oude manier en had geen idee wat dan
mijn nieuwe manier moest zijn. Ik wílde niet, maar moest
wel. Alsof ik in een slechte film was beland.”
De echtgenoot van Margot van Rijn overlijdt op 4 november 2011 door zelfdoding. Totaal onverwacht. Niemand
wist dat het niet goed met hem ging. Hij laat geen afscheidsbrief achter en nabestaanden kunnen geen afscheid meer van hem nemen. Margot blijft achter met
hun twee kinderen van 4 en 2 jaar.
“Ik had geen idee wat me te wachten stond. De eerste
dagen en weken functioneerde ik op de automatische piloot. Ik deed wat ik moest doen, zorgde voor de kinderen,
maar voelde me vooral heel leeg. Het besef dat ik er
vanaf dat moment alleen voor stond, drong langzaam tot
me door. Allerlei gevoelens vochten om aandacht. Ik had
verdriet, was wanhopig, maar voelde ook veel boosheid.
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Ik was boos op alles en iedereen. Op mijn man, mezelf en het leven. Zelfs op de kinderen. Want hoezeer
ik ook van hen hield, ik vond het afschuwelijk dat ik nu alleen verantwoordelijk was voor hen. Ik moest
van mezelf een perfecte moeder zijn, nu ze hun vader al moesten missen…”
Wat is rouw eigenlijk? Margot vroeg het zich vaak af, vooral als mensen wilden weten hoe het met haar
ging. Ze wist het zelf vaak niet eens! Het ene moment voelde ze zich best goed, het andere moment
kon alles haar gestolen worden. Grillige en onvoorspelbare rouw. Het verdriet was als een roofdier dat
continu op de loer ligt. Het slaat onverwacht toe, steeds weer. En op de momenten dat het je met rust
lijkt te laten, ben je onbewust op je hoede voor een volgende aanval. Margot zocht naar houvast. Ze
wilde weten hoe lang deze rotperiode zou duren. Wanneer zou het weer beter met haar gaan? Wanneer
zou ze weer blij kunnen zijn? Maar al snel werd haar duidelijk: voor rouw staat geen tijd. En bovendien,
iedereen rouwt op zijn eigen manier.
“Ik legde de lat heel hoog voor mezelf. Ik moest er vooral voor mijn kinderen zijn. Ik mocht niet falen
als moeder. Maar tegelijkertijd voelde ik me verschrikkelijk alleen en was ik boos op elke nieuwe dag. Ik
worstelde me door de dagen heen
en vroeg me ’s avonds af hoe ik
het weer voor elkaar had gekregen.
Ik vond het moeilijk mezelf rust en
ruimte te geven. Lange tijd deed ik
hard mijn best het leven te laten
verlopen zoals het was toen mijn
man nog leefde. Op een gegeven
moment realiseerde ik me dat dit
een onmogelijke opgave was. Ik
moest erkennen dat het nooit
meer zou worden zoals het was.
Een pijnlijk, maar eerlijk besef.”
De jaren die volgden verliepen met
vallen en opstaan. Een warboel
aan gevoelens kwam voorbij. Er is
geen boek waarin staat hoe je
moet rouwen en dat vond Margot
soms knap frustrerend. Maar stap
voor stap kwamen stukjes van
haar verdriet aan bod en leerde ze
hier haar weg in vinden. Margot vond ook steun bij andere jonge weduwen. “De herkenning en erkenning
van vrouwen die in een soortelijke situatie zaten, gaf me het gevoel dat ik niet alleen was”. Wat Margot
ook leerde was dat rouwen niet alleen betekent dat je huilend in je bed ligt en je overgeeft aan je verdriet.
Rouwen houdt ook in dat je bezig bent met herstel, met het vinden van afleiding en het doen van leuke
dingen. Fulltime verdriet hebben is onmogelijk, dat houdt geen mens vol. En dat hoeft ook niet! Je mag
jezelf fijne momenten gunnen en op zoek gaan naar dingen waar je blij van wordt.
“Mijn omgeving is me tot steun geweest. Maar tegelijkertijd heb ik me vaak enorm eenzaam en onbegrepen gevoeld. Want dat ik weer leuke dingen deed, wilde niet zeggen dat ik geen verdriet meer had.
Of dat het opeens veel beter met me ging. Leuke momenten werden juist vaak opgevolgd door diep
verdriet, omdat ik na het plezier weer thuiskwam in een leeg huis en mijn geluk niet meer kon delen
met mijn geliefde. De slingerbewegingen tussen lachen en huilen, tussen afleiding en verdriet, waren
enorm intens. Ik vond het heel moeilijk dat mensen na verloop van tijd niet meer door leken te hebben
dat ik nog steeds veel verdriet had.”
Het is een misvatting dat rouw een eindpunt kent. “Zoals de liefde voor mijn man eindeloos is, zo is
ook mijn rouw om zijn dood eindeloos”, zegt Margot. Mensen zeggen vaak dat het eerste jaar het moeilijkst is, omdat dan al die moeilijke dagen voor het eerst voorbij komen. Zijn verjaardag, de kerst, de vakantie enzovoort. Maar na dat eerste jaar is het niet voorbij. Ook de tweede, derde en vierde keer zijn
lastig. “Zijn sterfdag zal voor altijd een dag zijn waarop mijn wereld weer even stil lijkt te staan.” Voor
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buitenstaanders is het soms lastig in te schatten wat een rouwende nodig heeft. “Maar blijf alsjeblieft
vragen, blijf langskomen en onthoud dat je geen oplossing hoeft te geven voor het gemis”, zegt Margot.
Gemis vraagt liefdevolle aandacht. Het vraagt geduld en moed om die machteloze toehoorder te zijn.
Maar het is zo waardevol als je er voor iemand kunt
zijn. Met of zonder woorden, op jouw eigen manier.
“Inmiddels geniet ik weer volop van het leven. Mijn
verdriet zal nooit verdwijnen, het hoort bij mij. Maar
ik voel me weer een gelukkig mens en draag mijn
herinneringen vol dankbaarheid bij me. Op sommige
momenten is het gemis er opeens weer, bijvoorbeeld
als de kinderen bijzondere dingen meemaken. Dan
mis ik hun vader als getuige van hun ontwikkeling.
Als trotse vader die hen steunt en troost. Maar de
zwaarte van het gemis is veranderd. Ik ga er niet
meer dagelijks onder gebukt. Ik ben weer blij met elke nieuwe dag. Dankbaar voor alles wat ik heb en
mag zijn.”
Margot van Rijn (zie www.verliesenleven.nl)

Opdracht 9

a. Noteer 2 zinnen die je hebben aangesproken.
b. Noteer een opmerking waar je meer over had willen weten.
c. Wat zegt de tekst van Margot van Rijn je over rouwen?
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