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Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door

de dood, maar ook bij een verlies door echtschei-

ding, van werk, gezondheid of een ideaal.

Riet Fiddelaers-Jaspers is deskundige bij uitstek

op het gebied van omgaan met verlies en rouw.

Christine Beenhakker, NLP Master Coach/coun-

sellor is met Riet Fiddelaers in gesprek gegaan

over de reis van mensen door het rouwlandschap

en de onlosmakelijke verwevenheid van rouw

met liefde. Dit artikel zal een NLP-inspiratiebron

zijn voor het effectief kunnen omgaan met je

eigen rouw of van degenen die je in

verliessituaties wilt ondersteunen. 

‘Ik ben opgegroeid in een gezin met een rouwende

vader en een rouwende moeder’, zo begint Fiddelaers

haar betoog. ‘Mijn moeder had een zusje verloren en

mijn vader werd geboren nadat er al twee broertjes

overleden waren. Mijn moeder sprak regelmatig over

haar zusje, echter in het gezin van mijn vader werd

niet meer over zijn overleden broertje gesproken, dat

ook nog dezelfde naam had als hij. Door middel van

systemisch werk heb ik ontdekt dat daarin mijn fasci-

natie voor rouw en de zuigkracht van het thema ont-

staan is.’ 

Christine Beenhakker

Jongeren en rouw 
‘Jongeren worden door hun eigen gedrag vaak niet

gezien als ‘rouwenden’, omdat het puberale gedrag de

rouw min of meer maskeert. Ze wenden hiermee voor:

‘met mij gaat alles goed, niks aan de hand, aan mij

hoef je geen aandacht te besteden’. Terwijl ze diep van

binnen ontzettend rouwen, maar ze laten dat niet zien

door dat masker. Ze zetten hun stekels op, ze trekken

zich terug als een schildpad in hun schild, trekken een

muur op of gaan de clown uithangen. De clown is het

meest effectieve masker, dan gelooft niemand meer

dat je rouwt.

Niet anders willen zijn en er toch bij willen horen, wil-

len uitgaan, jong willen zijn, wat dikwijls niet begrepen

wordt: het lijkt zo in tegenspraak met elkaar. Thuis,

zonder dat het gezegd wordt, nemen deze jongeren

toch vaak een rol op zich van de zorg voor een jonger

broertje of zusje of voor de ouders. Als er iets is dat

jongeren en kinderen doen, is het de ouders bescher-

men. Vroeger werd vaak gezegd: papa is dood, jij bent

de oudste zoon, jij bent nu de man in huis. 

Een jongere vertoonde lastig gedrag op school en werd

vaak de klas uitgestuurd. Toen hij mij vertelde dat hij

naar hockey ging om langs de lijn zijn broertje te zien

spelen, veranderde hij helemaal. Trots als een vader

vertelde hij daarover, je zag die rolverwisseling. 

Veel problemen op het relatievlak ontstaan in de

puberteit, voortkomend uit de verlieservaring. Een

pubermeisje dat haar vader had verloren nam als kleu-

ter een kinderlijk besluit: ‘Niemand komt ooit meer zo

dichtbij, want als die persoon vertrekt, doet het zo’n

pijn’. Een driejarig kind kan dat besluit onbewust

nemen, en dat heeft consequenties als hij of zij in de

puberteit komt en relaties aangaat. Want dan lukt het

niet om een verbinding aan te gaan, ze gaan het con-

tact uit de weg of ze vlinderen van de een naar de

ander.’ 

Rouw in het gezin
‘Gezinnen zijn vaak eilandjes van verdriet, mensen wil-

len elkaar beschermen en elkaar niet kwetsen. Ouders

verbergen hun tranen voor hun kinderen, en omge-

keerd. Jongeren zeggen dan bijvoorbeeld: ‘mijn moe-

der is de laatste naar wie ik toe ga als ik verdrietig

ben. Ik geef ontzettend veel om mijn moeder, maar zij

heeft al genoeg verdriet’. Kinderen zijn vooral bang om

de ander nog meer pijn te doen. 

De kring om kinderen en jongeren heen is zo ontzet-

tend belangrijk. In het gezin is de steun niet altijd

mogelijk omdat iedereen zo rouwt, maar de buur-

vrouw, de voetbaltrainer, tantes en ooms, moeders van

vriendjes, of de leerkracht op school: als die aandacht

hebben voor de kinderen is dat de belangrijkste steun,

dat is uit onderzoek ook gebleken. Rouwende kinderen

zijn niet ziek, het zijn gezonde kinderen. Ze hebben

alleen een moeilijke levenservaring en groeien meestal

op tot fantastische volwassenen. De verlieservaring

heeft wel veel invloed op hun leven. Dat is echter iets

anders dan zielig zijn en niet krachtig zijn, integendeel:

ze beschikken juist vaak over veel veerkracht. 

Hun verliesverhaal moet zich als het ware invoegen bij

het levensverhaal, ik vergelijk het wel eens met het

inweven in een tapijt. Dat heeft tijd nodig. Vanaf een

bepaald moment kom je zover dat het tapijt weer

geheeld is. Vervolgens struikelt iemand over een hoek-

je en dan liggen de knopen weer even boven. Een ver-

lieservaring kan gedurende je hele leven opnieuw ge-

triggerd worden. Als een meisje dat haar moeder heeft

verloren rond het eindexamen een galajurk gaat kopen

en andere meisjes in de winkel samen met hun moe-

ders ziet, voelt zij het gemis weer, het gaat nooit over.

Maar het is iets anders dan ongelukkig zijn.’ 

Terugroepen van je Ziel
Tussen welkom heten en afscheid nemen

Riet Fiddelaers-Jaspers
(foto: Max Bredschneyder)

Het gaat niet om loslaten... 
maar om anders vasthouden.



Verliescirkel
‘Omdat liefde en rouw onlosmakelijk met

elkaar verbonden zijn, kan het één

niet zonder het ander. Als je

van iemand gaat houden,

heeft dat onvermijdelijk

tot gevolg dat je ooit

zult rouwen. Dit is

uitgewerkt in de

zogenaamde ver-

liescirkel.

Je begint met

het welkom in

het leven. Bij

dat welkom ligt

er eigenlijk al een

taak voor jou

klaar. Als kind kun

je niet anders dan

de taak die bij je

geboorte voor je klaar-

ligt accepteren en je best

doen om deze waar te maken.

Bijvoorbeeld: een vrouw krijgt een

zoon, Jonas. Na vijf dagen zegt haar

man: ik heb de geboorte afgewacht, ik heb een

andere vriendin, ik vertrek nu. Jonas moet dan leren

leven met het feit dat zijn vader uit zijn leven vertrok.

De vraag waarmee hij het leven instapt is: ‘Ben ik niet

lief genoeg om voor te blijven?’ De ervaring van het

welkom die je als jong kind opdoet, neem je je hele

leven mee.

Na het welkom ga je je hechten. Een kind moet zich

hechten om te kunnen overleven. Hechting is de uit-

wisseling van liefde en hoe die door het kind, dat zoekt

naar emotionele en fysieke zorg en veiligheid, wordt

ervaren. Hechten is in feite de andere kant van rouw,

het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als jij je

hecht, voelt het rouwen ook veel heftiger. Soms wordt

ook wel gezegd: rouw is de prijs van liefde. Het drieja-

rige meisje, dat zich aan haar vader gehecht had,

wilde die rouw niet meer voelen. Dus besloot zij: ‘ik ga

mij niet meer hechten, niemand komt meer zo dicht-

bij’. Aan het hechten zit de stap van “intimiteit”

gekoppeld. 

Als je je hecht, komt er altijd weer een moment van

afscheid nemen, en kinderen leren dat al heel jong,

bijvoorbeeld als het konijn doodgaat. De pijn van het

verlies heeft te maken met het gevoel van hechting.

Dit is het proces dat bij rouw rond de dood ook het

beste geritualiseerd is. Maar wie ritualiseert echtschei-

ding? Het wordt niet gemarkeerd. Afscheid

nemen bij een echtscheiding wordt

vaak achterwege gelaten om

pijn en verwijten te vermij-

den omdat mensen niet

weten hoe ze dat moe-

ten aanpakken. Bij

rouwgroepen en lot-

genotengroepen

voor kinderen

rondom echt-

scheiding wordt

daarom vaak een

echtscheidings-

kaart gemaakt,

een z.g. ‘ont-

trouwkaart’.

De volgende stap is

rouwen. Rouwen

raakt elke vezel van je

lijf, dat doe je met alles

wat in je zit: in gedachten, in

gevoelens, in je lijf, in de waarne-

ming van de wereld om je heen en op

identiteitsniveau. Door te rouwen kijk je het ver-

lies aan en ga je ermee aan de slag, op jouw manier. 

Tijdens dit proces sta je voor een aantal taken. De eer-

ste taak is het besef tot je laten doordringen dat het

verlies realiteit is: het erkennen van het verlies. De

tweede taak gaat over het omgaan met de gevoelens

die het verlies oproept: het herkennen van je rouw. De

derde taak gaat over het verkennen van de voor jou

veranderde wereld en je veranderde zelf. Jij kijkt niet

alleen terug op hoe het is geweest maar probeert je

ook weer met de toekomst bezig te houden. In de vier-

de taak ga je opnieuw verbinden: met jezelf, de wereld

en de mensen om je heen. 

Tenslotte kom je bij betekenis geven aan het feit dat

dit verlies in jouw leven heeft plaatsgevonden. Je hebt

betekenis kunnen geven aan het verlies en neemt de

verlorene op jouw manier mee in je hart en bent weer

in staat om zin te beleven en het leven weer op te

pakken. Weer zin te beleven aan je leven hoewel dat

ook een zware opdracht kan zijn. Kinderen doen dit

door bijvoorbeeld een spreekbeurt te houden of teke-

ningen te maken. Betekenis geven door iets positiefs te

doen is de drijfveer van velen die bijvoorbeeld de Alpe

d’HuZes opfietsen. Ze zetten op deze manier hun

onmacht om in kracht. Als je betekenis kunt geven,

kun je weer anderen in je leven welkom heten.’ 
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Terugroepen van je ziel
‘Bij rouwen reist een deel van je ziel mee met die

ander die je verloren bent. Eigenlijk is rouwen: het

terugroepen van je ziel. De ziel is gekwetst en heeft

krassen en scheuren opgelopen, en zoekt een manier

om met de pijn om te gaan. Rouw helpt ons alsnog de

reis terug te maken en de verbinding te maken.

Wanneer we ons verlies kunnen omarmen, komen ver-

langen en lijden samen. Het deel van onze ziel dat is

meegereisd met de verlorene kunnen we dan weer

thuisbrengen. Verlies heeft ook invloed in de relatie. Ik

ken een voorbeeld van een man die zijn broer verloren

had als kind. Hij zei: een deel van mij is verbonden

met mijn broertje dat er niet meer is, en dat deel kan

ik in de relatie niet geven. Zijn partner heeft dus altijd

te maken met concurrentie in de relatie, omdat er

iemand anders is die belangrijk voor hem is, en waar-

mee hij zich verbonden heeft, over de grenzen van de

dood heen. 

In begeleiding van rouwenden maak ik regelmatig

gebruik van systemisch werk. Die ander is daar, die is

waar hij nu moet zijn, en jij hebt hier je taak nog te

doen. Dat kun je letterlijk in de ruimte uitzetten en

iemand in enkele minuten laten ervaren, daar kan

geen gesprek tegenop. Dan laat ik de cliënt omdraaien,

en juist in dat omdraaien gebeurt het: dat je die ander

dáár moet laten en dat deze toch achter je blijft staan.

Zo kun je ervaren dat iemand die dood is een steun

voor je kan zijn in je leven. 

Dat omdraaien, die fysieke beweging, heeft veel

impact. Dat is ook een stukje van het terugroepen van

je ziel. Hier heb je het te doen,maar dat betekent niet

dat je die ander moet vergeten.’

Verduren
‘Je hebt het te verduren, dat is een woord dat ik vaak

gebruik omdat het zo’n pijn doet. En de omgeving

heeft het te verduren. Want dat is vaak wat er

gebeurt: dat mensen rouw, welke soort rouw het ook

is, niet kunnen verduren, ze willen het weghalen. Als

iemand op een bepaald moment in een training ineens

vreselijk gaat huilen en je voelt de spanning in de

groep: laat maar gaan. Je hoeft geen zakdoeken aan

te reiken, je hoeft ook niet vast te houden. Als iemand

vastgehouden wil worden kan hij of zij dat vragen. Het

houdt vanzelf op, blijf er maar gewoon bij. Dat is ook

een opgave: mensen voelen de spanning, hoe het ver-

driet hen triggert. Je wilt dat wegnemen, het is moei-

lijk te verduren. Maar in feite is dat het probleem van

de groep of de therapeut.

Laatst belde iemand mij op: mijn zus heeft een zoon

verloren, een jongen van rond de twintig. Het is nu

een jaar geleden en ze is nu nog steeds aan het rou-

wen. Heb je een boek voor haar, waarin ze kan lezen

hoe ze hiermee om kan gaan? ‘Denk je dat ze een

boek nodig heeft’, vroeg ik hem. Toen ging hij vertel-

len, hij kwam uit een grote Brabantse familie met veel

broers en zussen, die heel liefdevol om zijn zus heen

stonden. Maar nu wisten ze gewoon niet wat ze moes-

ten doen, ze konden die rouw niet meer verduren.

Toen ik vroeg: ‘heb je haar ooit gevraagd wat ze van

jou nodig heeft?’ werd het stil. ‘Weet je’, zei hij, ‘dat ik

mij dat nooit gerealiseerd heb? Wij proberen met zijn

allen van alles op te lossen, maar er heeft nog nooit

iemand aan haar gevraagd wat zij nodig heeft.

Je kunt niet vermijden dat de vogels van
het verdriet komen overvliegen
maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten
in je haar maken.

Chinees gezegde

‘Jij slaat af, ik ga verder’, een kaartenset met gedichten

van jongeren die achterblijven na zelfdoding. 

www.indewolken.nl 



Tenslotte nog een goede raad: ook al kun je jouw

grenzen als counsellor of therapeut goed bewaken, al

die emoties van de ander doen ook iets met jou. Het is

dus heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en te

zorgen dat die emoties kunnen afvloeien, juist als pro-

fessional.’ 
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Misschien wil ze wel wandelen of dat iemand het gras

voor haar maait. Het ontroert mij als ik merk hoe zo

iemand tot het inzicht komt.’

Verliestrauma
‘Bij mensen met een verliestrauma gebeurt er iets, dat

zo ingrijpend is dat het voor het leven ook dingen ver-

andert. Dan moeten mensen van binnen iets doen om

te overleven. Bij een trauma kun je zeggen dat de her-

innering niet netjes maar zeer slordig is opgeborgen

waardoor bij wijze van spreken het deksel van je

geheugenkoffer niet meer dicht kan en er voortdurend

ongewild beelden, gedachten en geluiden uitkomen.

Een mogelijke reactie hierop is dat mensen een stukje

gaan afsplitsen. Dat ene stukje is het traumadeel waar

alle gevoelens inzitten, alle pijn, maar ook alle herinne-

ringen, de mooie dingen. Ze schermen dat af door er

iets voor te zetten, het overlevingsdeel, een soort

schildwacht. Daar had ik het straks al over toen ik het

had over het masker van jongeren, maar je ziet het

net zo goed bij volwassenen. Dan zie je ineens een

strak gezicht, een muur, of inderdaad de grapjas. Die

splitsing moet je heel goed in de gaten hebben als

rouwtherapeut. Ze komen naar jou toe voor therapie

vanuit hun gezonde deel, want het gezonde deel weet

dat er iets moet gebeuren. Maar als jij emotioneel te

dichtbij komt, springt het overlevingsdeel, de schild-

wacht ervoor. Dat zet ik ook vaak uit in de ruimte, met

drie stoelen of blaadjes papier op de grond: wie is er

nu aan het woord? Is dit jouw gezonde deel of de

schildwacht die het traumadeel beschermt? 

Je moet er eerst voor zorgen dat het overlevingsdeel

dat vertrouwen krijgt, eigenlijk moet je het eerst

bedanken. Want het heeft heel goed werk gedaan. En

dan pas, heel langzaam, kom je bij dat traumadeel.

Zelfs bij mensen die heel graag geholpen willen worden

springt, voordat je het weet, de schildwacht er weer

voor. 

Het is niet gemakkelijk bij dat traumadeel te komen,

daar zit alle pijn maar daar liggen ook alle schatten

begraven zoals mooie herinneringen. Mensen kunnen

pas weer ten volle leven als ze daar weer bij kunnen.’ 

Kiezelsteentjes
‘Juist de kleine dingen waar mensen mee aan de slag

gaan zijn zo waardevol. Ga op zoek naar de kracht in

die ander en vraag je af: wat heeft die persoon nodig?

Dus minder doen en de kiezelsteentjes oprapen die ze

zelf strooien. Bij die ander blijven, er werkelijk zijn,

veel met stilte werken, ontvouwen wat die ander zelf

zegt en daarmee aan de slag gaan. Dat is belangrijk.

Dat vraagt veel van jezelf, om volledig bij die ander te

zijn en niet met je eigen spinsels bezig te zijn, om het

intense verdriet maar ook de boosheid of wat er ook is

te verduren en er alleen maar bij te blijven. Daarvoor

moet je jezelf blijven voeden door bijvoorbeeld super-

visie te nemen. In onze opleiding is dat de kern: jij

bent het instrument en je moet je eigen verliezen goed

kennen om met die van een ander bezig te kunnen

zijn.
Christine Beenhakker
(foto: Max Bredschneyder)

Op Slot
Je kan niet zien
Hoe ik me
Van binnen voel
Dat kan gewoon niet
Je kan niet zien
Wat ik droom
Ik kan het wel vertellen
Maar dat doe ik 
Lekker toch niet

Kevin
Uit: jij slaat af, ik ga verder

Woorden
Ik vind ze niet
Ze zijn er wel
Maar ik zie ze niet
Zoveel wil ik zeggen
En toch …
Kan ik het niet
Wil ik het wel?
Kan ik het wel?
Ik mis jou
Dat is al.

Wouke
Uit: jij slaat af, ik ga verder

(foto: Max Bredschneyder)


