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Inleiding Strook
Dit nummer van de Strook gaat over rouwen maar vooral ook over leven. ‘Grief is not a
condition to be cured, but a natural part of life’, zeggen Louise Hay en David Kessler in hun
nieuwe boek: You can heal your heart (Hay House, Inc. 2014).

In de nazomer van 2013 op een hoog terras met uitzicht over de stad Utrecht tref ik, Ingrid de
gastredacteuren van deze Strook: Alice Altink en Esther Cohen. Ik ontmoet hen niet alleen fysiek,
maar vooral in Intimiteit; wij delen, herkennen en voelen met elkaar mee. Rouw is onderdeel
van het leven en laten we ons richten op het leven, de liefde, waar plaats is voor vreugde en voor
verdriet, en voor hechten en verbinden. Als Strookredactie zijn wij hen zeer dankbaar voor deze
bijzondere Strook en danken hen voor de fijne samenwerking.
In dit nummer combineren zij hun eigen soms heftige persoonlijke rouwervaringen met TA door
middel van hun onderlinge briefwisseling die zij de afgelopen jaren hebben gevoerd. Zij stellen
zich kwetsbaar op om op deze manier het thema rouw concreet te maken waardoor de verbinding
met TA beter inzichtelijk wordt. Na de briefwisseling volgt een theoretisch overzicht van de
verschillende visies over rouwen en het rouwproces.
Kort na de verschijning van dit nummer wordt op onze artikelensite, welke verbonden is met de
Strook, aanvullende artikelen en gedichten geplaatst over dit thema.Een aantal studenten van de
Hanzehogeschool Groningen geven als vertegenwoordigers van de jonge generatie hun ervaringen
met dit thema weer. Ook een verslag van een boeiend interview met Herman de Mönnink door
Alice Altink. Hij is traumapsycholoog en rouwtherapeut en schreef o.a. het boek Verlieskunde
(5e druk 2013). Als redactie willen wij graag deze site onder de aandacht brengen. Mis het niet!
Deze site is: http://transactioneleanalyse.wordpress.com
Enige tijd geleden heeft u een bericht gekregen over huidige vacatures bij de redactie van de
Strook. Het is verheugend dat wij momenteel met twee mensen in gesprek zijn. Maar heel graag
staan wij nog steeds open voor verdere ondersteuning van dit zeer leuke en leerzame redactiewerk!
Schroomt u niet om zich te melden. De tijdsomvang wordt in onderling overleg bepaald.
Als redactie wensen wij u een leerzaam nummer toe waarbij wij beseffen dat het soms dichtbij
komt. Het juninummer gaat over trainen en superviseren in TA. Gasthoofdredacteuren zijn Anne
de Graaf, Matti Sannen en Henk Tigchelaar.
Namens de redactie van de Strook
Ingrid Schaafsma & Rob Hallegraeff
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Een briefwisseling over hechten, verliezen, rouwen en verbinden
Alice Altink en Esther Cohen

Alice Altink is Individueel, Systeem- en Groepstherapeut en Supervisor. Zij werkt in eigen praktijk samen met haar
partner Joop Wolﬀ. Zij is BTA, Gecertiﬁceerd Lichaamsgericht RouwTherapeut en Gevorderd EFT Therapeut (Emotionally Focused Therapy). Ze is zangeres en publiceerde het boek ‘Gedeeld Verlies’ (Intro, 1991) en de CD’s ‘The Gift’ (2001),
‘I Will Be Gentle’ (2009), ‘Heel je Hart’ (2010) en ‘Hold on to let go’ (2010). Zij geeft de workshop ‘Heel je Hart’ waarin ze
de kracht van zingen verbindt met het thema verlies. rouwen, helen en vieren. Zij schreef eerder in dit blad onder meer
artikelen hierover. Ze is moeder van twee zoons, een dochter, een bonusdochter en oma van zes kleinkinderen.
Esther Cohen is een ervaren en professioneel opgeleide coach en rouw begeleider. (HBO sociale pedagogiek, CTAcounselling en post HBO omgaan met verlies.) In 1996 heeft zij samen met haar echtgenoot Peter Dros het bureau
Dros & Cohen coaching en consult opgericht. Peter Dros overleed onverwachts in 2005. Dit heeft er o.a. toe geleid
dat zij zich, naast coaching aan professionals met persoonlijke leervragen, is gaan toeleggen op coaching bij verlies.
Zowel individueel als in groeps- en teamverband. Zij begeleidt o.a. vrouw in rouw groepen. Onlangs verscheen in het
vakblad voor contextuele therapie het artikel ‘Veranderingen: loslaten, rouwen, eren en opnieuw hechten’ van haar
hand. Zij is moeder van 3 dochters en oma van een kleine kleinzoon.

Een nieuwe Strook ligt klaar om gelezen en gevoeld te worden.
In ons leven heeft de TA veel goeds gebracht. Mooie concepten, verbindende inzichten, aanmoedigende
aanzet tot autonomie, liefde voor onszelf & de ander en..? Het bracht ons, Alice en Esther bij elkaar. Een
klik vanaf de eerste ontmoeting! Allebei van hart tot hart, professioneel en persoonlijk vervuld van Leven
met alles wat er is.Verlies en Rouw, Winnen en Vieren, Hoofd en Hart, Zon en Maan...
Omdat in ons allebei een Vrolijk en Rebels Kind leeft, vonden we elkaar in het aandacht willen geven aan
Rouw en Verlies op een voor de Strook ongewone wijze.
Nu geen pagina’s met bolletjes en pijlen, geen theorie over de theorie. Maar wel intiem de theorie gekoppeld aan hoe wij deze in het leven van onszelf en anderen herkennen. Best spannend en kwetsbaar
ook. We hopen vooral dat we je meenemen in onze aanpak en we je aanraken, zodat het je kennis brengt
in hoofd en hart.
Alle goeds!
Alice Altink & Esther Cohen
Alice Altink per email: maw@altwolff.nl
Esther Cohen per email: esther@dros-cohen.nl
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Hallo lieve Alice,

13 maart 2011

Wat was het fijn om je afgelopen zaterdag 5 maart, op de ledenvergadering van de NVTA te ontmoeten en
wat een geweldig idee van je om met elkaar, al heen en weer schrijvend, een levendig artikel over ‘Rouw en
TA’ tot stand te brengen.
Ik heb zelf ook de behoefte om meer aandacht te genereren voor rouw en verlies.Wat zou het mooi zijn als
rouw en verlies een expliciete net zo vanzelfsprekende plaats zou krijgen als vieren en winnen.
Ik heb veel over verlies en mijn persoonlijke rouw geschreven.
Schrijven over rouw in een TA context is tot nu toe binnen 2 alinea’s gestrand. Binnen no-time springt er
een hard kwakende kikker op de schouder van mijn Kritische Ouder.
Die kwaakt alsof het hartje zomer paartijd is: “Weet je wel zeker of je de theorie juist verwoordt?” Kwaak: “Klopt
die interpretatie wel?” Kwaak: “Laat je de nuance en diepere lagen wel tot hun recht komen? Wat zullen de TAprofessionals er wel niet van vinden dat we het anders gaan doen?” Kwaak...
Kortom heel wat TA in de vorm van mijn eigen script. Dank je daarom voor deze vorm, een vorm die mijn
Vrij Kind de ruimte geeft, waarin ik met Permissie mijn Potentieel kan inzetten en die Protectie biedt. Laten we elkaar, heel dichtbij onszelf, persoonlijk, feitelijk en theoretisch over rouw schrijven. Dichtbij onszelf
omdat rouw ook altijd dichtbij, op en onder de huid zit.
Dan kunnen we op het geschrevene naar elkaar reageren als een hardop denken en meevoelen. Zodoende
kunnen we er dan TA concepten als strooks en script aan koppelen.
Wat vind jij? Met dit stukje als inleiding begonnen? Ik kijk uit naar jouw vervolg.
Liefs, Esther.

Lieve Esther,

4 november 2011

Ik weet niet hoe ver je inmiddels bent met jouw artikel over rouw, maar ik ben er door diverse omstandigheden niet aan toe gekomen. Aanvankelijk was ik zeer geïnspireerd om je terug te schrijven. Vooral je
creatieve manier van naar je script en je egoposities kijken voelt heerlijk vrij en tevens ‘to the point’.
Ego-posities
Ik denk dat ik net als jij ineens last kreeg van het gekwaak van die kikker op de schouder van mijn Kritische Ouder en daardoor in een soort verlamming gelanceerd raakte. Heel snel reageert mijn Rebelse Kind:
(Schop, Schop...) “Daar heb ik geen zin in hoor. En dan al dat gepluis weer in de theorie.” (Hak Hak in ‘t zand...)
Dan komt ook nog eens dat angstige Aangepaste Kind in me schuchter om de hoek kijken om vervolgens mijn hele TA-schors te vullen (geen plek meer voor welke andere ego-positie ook maar, schuld van
de amygdala: Oh Jee, Oh Jee...) “Wat zullen de anderen wel zeggen en dat gaat me niet lukken, waar moet ik in ‘s
hemelsnaam beginnen, ik ben al een keer megavreselijk afgegaan bij mijn CTA examen.” “Nou overdrijf je wel weer
behoorlijk!” zegt Kwaak meteen en Schop Schop reageert daarop tamelijk impulsief: “Nou zo voelde het anders
wel, ik ben wel behoorlijk afgegaan.” Maar dan gaat Oh Jee, Oh Jee weer met me op de loop, want dat behoor
ik toch niet te zeggen en de angst komt vetter dan vet terug, hoewel, “come to think of it...” was ie wel weg
dan? Heeft mijn amygdala er niet al voor gezorgd dat ik beschermd werd voor al die ‘TA gevaren’, door
jou gewoon maar niet meer te antwoorden en het ergens achter in mijn bewustzijn te stoppen? Nu begint
mijn Volwassene toch wel jeuk te krijgen (Hum Hum) “Laten we eens kijken wat hier toch speelt en wat heeft
dit alles met rouw te maken?”
Ooit deed ik CTA examen in Maastricht en kreeg ik een deferral, dat deed pijn en het was een gevoelig
verlies. Hoewel ik natuurlijk wel een traan liet om dit verlies, was ik ook dapper en begon onmiddellijk aan
mijn ‘comeback’. Ik werkte me suf aan bandjes opnemen, transcriberen en afluisteren, supervisie hier en
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supervisie daar. Kwaak werd alleen maar groter en niet alleen die van mij, ook die van mijn supervisoren.
Ik vond hierdoor mijn werk steeds minder leuk. Het leek of ik steeds ongeschikter werd. Het anders altijd
aanwezige Yippie gevoel (VK) dat diep in mij me had gemotiveerd voor mijn vak was met de Noorderzon
vertrokken. Totdat een zeer verstandige supervisor tegen mij zei: “Zeg, luister eens: ik ken iemand die echt
een crack is op TA gebied. Hij weet theorie en praktijk uitstekend aan elkaar te koppelen, maar die lijkt
zijn praktijk maar niet vol te krijgen. Van jou hoor ik dat je vier groepen per week doet, individueel en
relationeel samen met je man uitstekend werk doet. Je hebt een fraai boek geschreven over rouw, maar er is
steeds geen stukje band dat aan de criteria voor het examen lijkt te voldoen. Moet je dat nog wel willen?”
Kwaak had zich ineens koest gehouden en daar kwam eindelijk de missing link naar voren: Mijn accepterende Voedende Ouder (Toe Maar) die me door deze interventie toestemming gaf om van het hele examen
en de daarbij horende lof en accreditaties af te zien, hetgeen nog steeds een beetje als verlies voelt, maar
me wel gelukkiger in mijn vak heeft doen zijn. Ik ben andere opleidingen gaan doen zoals hynotherapie
en lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. Ik ben kort geleden begonnen met de verdiepingstraining voor
Emotionally Focused Therapy (EFT). We zijn nu twintig jaar verder.
Rondje Rouw
Het eerste weekend van de EFT-training bereidde ik zorgvuldig voor: ik had een videoband en zocht daar
een kwartier werk uit, dat ik transcribeerde. Oh Jee en Kwaak waren zeer prettig afwezig, omdat Toe Maar,
Hum Hum en Yippie in toenemende mate door de jaren heen mijn leven verrijkten. Ook was de uitnodiging om bandjes te tonen doorspekt met door de opleider geformuleerde geruststellingen, Toe Maars en
toestemming om fouten te maken. Op het moment suprême, kwam natuurlijk Oh Jee, Oh Jee’ nog wel
een paar seconden op de proppen. Maar toen de band werd afgedraaid hoorde ik meer en meer bewonderende kreten slaken. De opleider was vol bewondering over de goede transscriptie en zulk goed werk, er
werd geapplaudisseerd en de tranen begonnen vanzelf uit mijn ogen te lopen. Ik was diep geraakt. Target
strooks! Ik koppelde dat meteen aan de pijn van het verlies van de TA-erkenning. Tranen van verdriet, van
blijdschap, van dankbaarheid en van overweldigd zijn vulden mijn gemoed en daar zat ik dan bijna twintig
jaar later nog een rondje rouw te beleven. En het was goed. Ik voelde het verdriet om wat er nooit meer
gekomen was, de blijdschap van het behaalde resultaat en de dankbaarheid dat mijn zo fantastisch gedegen
TA-opleiding me nog steeds zoveel ondergrond bood dat ik mijn métier op deze manier kon en nu ook
weer durfde tonen.
Rouw is niet besmettelijk
En nu de apotheose van mijn verhaal: net als jij maak ik me al jaren sterk voor
wat jij noemt het rouwen een plaats te laten krijgen naast het vieren. In ieder
geval dat er erkenning is voor verdriet en dat het er net zo mag zijn als blijdschap en geluk! Herinner je je trouwens nog die mooie reclame van SIRE?
Rouw is niet besmettelijk, ook niet op het werk? Want is het immers niet zo
dat verdriet nu juist het ultieme bewijs is van de liefde die we voelden voor
dat wat we verloren? Als het verdriet er mag zijn, gewoon in allerlei situaties,
als we verdriet net zo kunnen omarmen als blijdschap, beide een kant van dezelfde medaille van de liefde, dan kunnen heling en groei ook hun eigen weg
bewandelen.
Ik ben er heilig van overtuigd dat acceptatie van dat wat er is, van wie we zijn met al onze kwaliteiten en
beperkingen in relatie met voor ons belangrijke anderen, ons verder helpt en uiteindelijk gelukkiger maakt.
Maar ook dat we in het leven rouwen in rondjes, dat het een cyclisch gebeuren is en dat we het beste gedijen op liefdevolle aandacht (strooks en permissie). Dat we door moeten gaan met leven en daarin steeds weer
tegen zullen komen wat pijn doet. Als we dat mogen delen in liefdevolle acceptatie van de ander en vooral
van onszelf, zal er steeds weer ruimte komen voor verandering, voor Physis, zoals Berne dat noemt. Zie ook
het mooie artikel van Richard Erskine in de Strook (oktober 2011, The challenges of change and growth).
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Hierbij wil ik trouwens nog wel even vermelden dat ik met dit verhaal juist iedereen die bezig is met zijn
CTA of welk ander examen dan ook, een hart onder de riem wil steken om vooral door te bijten in de
soms bittere pil van de voorbereiding ervan. En jullie vooral heel veel succes wensen!
Lieve Esther, ik ben me bewust van de lengte van mijn antwoord en misschien gaan we besluiten om elke
maand twee brieven in te leveren voor de Strook om er uiteindelijk een mooi boek van te maken. Ook ben
ik me bewust van het feit dat mijn voorbeeld over rouw mogelijk van alles bij je los kan maken over hoe
‘peanuts’, luttel of onbenullig dit voorbeeld wel is in het licht van jouw grote verlies van je levenspartner
en vader van je kinderen. Maar leed is leed en er is groot leed en klein leed en daar is ongetwijfeld een
soort hiërarchie in te benoemen waar we het met z’n allen over eens zijn. En al wil ik absoluut niet aan
leedcompetitie doen, het leed, ontstaan door het verlies van een partner is immers veel intenser, scherper,
ontwrichtender, alles overheersender dan het leed van een nooit behaald examen en de daarbij horende
erkenning. Maar daarom juist wil ik het noemen. Omdat er ook veel leed is dat niet of nooit erkend wordt
en dat daar ook ruimte voor mag zijn. Met name natuurlijk in ons vak en gewoon in het leven van alledag.
(Kwaak zegt nu dat ik me niet zo moet aanstellen, maar Toe Maar roept haar gelukkig tot de orde).
Ik zie uit naar je antwoord, met een warm en liefdevol hart je groetend, Alice

Lieve Alice,

10 maart 2013

Bijna anderhalf jaar verder pak ik de briefwisseling weer op. Het doet me goed dat mijn af laten weten van
vervolg geven aan ons project bij jou niet geleid heeft tot het verbreken of opgeven van het geloof in het
onderwerp ‘TA en rouw’ noch in het ‘opgeven’ van mij.
Het uitblijven van de draad oppakken was een regelrecht gevolg van een nieuwe fase van rouw in mijn
leven. Rouw doet dat hè?! Het vraagt zoveel energie en zet de noodzakelijke overlevingsmechanismen in
werking. Als vanzelf vallen er aandachtsgebieden af. Dit overlevingsmechanisme komt later in onze briefwisseling vast nog wel vaker aan de orde, met een koppeling naar miskennen en script.
Met je geduldig wachten en af en toe eens checken hoe het er mee staat, modelleer je precies wat omstanders van rouwenden ook te doen staat maar wat vaak zo enorm lastig is. Bij het terugtrekken in zichzelf van
de rouwende, het leven kleiner maken tot een behapbaar en overzichtelijk postzegeltje, val je als omstander
soms buiten het postzegel plaatje en lijkt het alsof je er niet meer toe doet. Het gedrag van de rouwende
kan zo, in TA termen, lokaas zijn. Wanneer dat drukt op een zwakke plek in de omstander zou daarmee het
begin van een spel geboren kunnen zijn.
De rouwende heeft het te verduren en daarmee eigenlijk ook de dierbaren, mensen of zaken daarom heen.
Daarover wellicht later meer, nu eerst een reactie op jouw persoonlijke verslag. Jouw verslag over rouw en
TA & een Rouwproces beschreven in de ‘TA wereld’.
In de eerste plaats wil ik je zeggen blij te zijn dat je, met het delen van je persoonlijke rouwproces rondom
het CTA-traject direct een platform biedt voor de verschillende rouwgebieden. Inderdaad is het goed om
geen wedijver van leed te houden. Ik weet dat toen ik een half jaar na Peter zijn overlijden weer aan het
werk ging cliënten aangaven zich te generen om met hun huis-tuin-& keukenleed aan te komen.
Ik begreep dat wel. Ik weet uit eigen ervaring dat er fases in de rouw zijn waarin er soms weinig ruimte is
voor andermans leed of plezier. Maar het aanbrengen van gradaties zet je als rouwende, als degene die lijdt
aan zijn verlies, altijd buiten de deur. Vergelijken brengt altijd ‘plus - min’ met zich mee en gaat daar niet
ook één van de basis concepten van TA over? Ik ben ok - jij bent ok, met alles wat er is.
In jouw voorbeeld speelt het verlies zich in het levensgebied af van opleiding en werk. Dat klinkt minder
indrukwekkend als de dood maar verlies in elk levensgebied kan je raken in je existentie.
Verlies op verschillende levensgebieden
Herman de Mönnink (GGZ psycholoog verlieskunde) noemt de belangrijkste levensgebieden:
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Lichaam, Psyche, Relaties, School/werk, Ouderschap, Huis en haard.
In al die levensgebieden kun je verlies lijden. Bij verlies gaat het niet alleen om het feitelijke verlies van een
persoon, een voorwerp, status of relatie maar ook om het verlies van perspectief.
Het heeft daarmee ook gevolg voor de betekenis die je aan jezelf, de ander of -het- toekende.
Ik vind dat je dat heel helder beschrijft.Verlies raakt je in je kern en schuurt allerlei onaangename overtuigingen over wie je bent en de wereld om je heen open. Ik ben wel ok maar jij niet, of ik deug vast niet,
maar jij wel, of ‘life sucks!’, jij noch ik zijn ok!
Wat mooi, Alice, dat je dit hele proces doorgegaan bent en hier over je eigen proces schrijft. De essentie van
ik ben ok - jij bent ok, heb je bewaard of hervonden. In ieder rouwproces kom je het tegen, boosheid, angst,
verdriet en allemaal emotionele kikker kweekvijvers om jezelf of de ander als niet ok te ervaren. Ik heb het
in die vijver als werkelijk waar gevoeld dat ik zelf niet ok ben. Bijvoorbeeld omdat ik mezelf een slechte
moeder vond omdat ik het niet kon opbrengen om mij in het schoolwerk van mijn dochters te verdiepen.
Ik voelde mij intens alleen in mijn rouw. Ik was in niemandsland. Negatief scriptgedrag was helpend als
vorm van overleven en uithouden in de pijn. Wat in de TA het wrekerig deel genoemd wordt hielp af en
toe.Volkomen ongenuanceerd vond ik anderen uitermate stom. Zoals onschuldige stellen die ik duf en truttig vond omdat ze gearmd aan het winkelen waren. Ook schuurde mijn rouw eerdere verlieswonden open.
Voordat Peter overleed had ik persoonlijk werk gedaan in tal van supervisies, workshops en leertherapie.
Ik had inzicht in mijn eigen script, herkende mijn drivers en stoppers. Het trauma van dit verlies legde als
een chirurgische incisie diepere lagen open. Ik ervoer het alsof ik tot op mijn bot open lag. Mijn gevoelens,
gedachten en gedragingen waren hun logisch vertrouwde patroon kwijt. Alles buitelde over elkaar en dwars
door elkaar heen naar buiten, naar binnen, naar ik weet niet waar. Mijn zenuwstelsel leek ontploft en mijn
ziel was achter Peter aan.
In deze tot op het bot-fase was het vaak niet uit te houden zo pijnlijk. Ik schoot daarvan weg, een kwestie
van overleven. Hoe ik dat deed leek geen keuze, maar meer zoals ik hierboven beschreef. Basis overlevingshandelingen vergat ik. Zoals bijvoorbeeld eten en drinken. Ik at niet meer tenzij iemand mij iets gaf. Kauwen kon ik nauwelijks opbrengen. Ik dronk thee met honing of soep. Enerzijds gaf ik me als een baby over
aan de zorg van anderen. Anderzijds was ik heel erg gefocust, bijv. hoe het met mijn kinderen was, bij wie
ze waren of ze bij mij wilden zijn of juist niet. Mijn hersens draaide op een bepaald niveau overuren om
het allemaal maar ‘goed’ te doen. Script boodschappen als ‘doe anderen een genoegen’ kwamen dan weer
wel, dan weer niet voorbij. Zo bleef ik heel beleefd allerlei mensen en zaken over de vloer dulden.Vragen
om wat ik nodig had of wilde bleek een heel diep in mij vast geklonken verbod. Ik schreeuwde het niet uit
terwijl ik dat best graag had willen doen.
het is stil.
de kinderen zijn gaan slapen.
de vaatwasser en tv
zijn uitgezet.
het huis
behoort aan mij.
jouw plek is net
door mij bezet.
voluit te kunnen huilen
languit alleen in bed
de vaatwasser en tv
zijn uitgezet.

het is zo stil.
mijn god
niemand
het is stil
de kinderen zijn gaan slapen
ik drink nog een glas wijn
en huil om mezelf
en huil om hun vader
ik kijk in de nacht
wolken drijven
en ik ben bang
zal het zo stil blijven?
Esther Cohen, juni 2005

Lieve Alice, ik merk dat het nog niet gemakkelijk is om de theorie en de praktijk logisch te presenteren.
Theoretisch over rouw schrijven is wat we niet wilden, omdat het een thema van het hart is, maar onze
lezer meenemen in het parallelproces van ‘door de bomen het bos niet meer zien’ is ook niet de bedoeling.
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Kortom even een pas op de plaats van mijn kant. En dus samenvattend: Betekenisvol verlies is indringend.
Het dringt letterlijk in. Het wordt een onderdeel van wie we zijn.Vanuit een sterke neiging om te overleven, zetten we het deel waarin het verlies ons raakt (verlies deel) opzij en schuiven we ons overlevingsdeel
er voor, zodat we ‘gewoon’ verder kunnen leven en werken. We doen dit met de bedoeling om de pijn te
vermijden. Om te overleven is dit een waardevol mechanisme. Als het verlies te pijnlijk is kan dit samen met
het overlevingsdeel, wat altijd gelijk zo groot is, het gezonde deel gaan overheersen. Het overlevingsdeel
gaat controleren en of compenseren en of fantaseren.We splitsen onszelf onbewust op.We tasten onze ‘heelheid’ aan. In werksituaties gaan mensen bijv. heel hard werken (compenseren) of domineren (controleren).
Ik verloor beurtelings het contact met mijzelf, de
Verliesdeel
Overlevingsdeel
ander en of de situatie. Franz Ruppert (Symbiose en
Autonomie, 2010) geeft in een model het verliesdeel
-het overlevingsdeel- en het gezonde deel als volgt
weer (zie figuur hiernaast).
Dit is m.i. in andere taal beschreven hoe het script
in ons zelf ontstaat. Gelukkig is rouwen een proces
en niet statisch.
Het doorlopen van het rouwproces, het kunnen en
mogen beleven van negatieve gevoelens en gedachten en het daarin uithouden totdat de tijd rijp is om
te accepteren, te vergeven en betekenis te geven,
Gezonde deel
mondt uit in de ik ben OK en jij bent OK basispositie! In hoeverre mij, jou, anderen het lukt om
de hele rouwcyclus met bovengenoemde ‘taken’ te
doorlopen hangt sterk samen met wat je van huis uit aan basis hebt meegekregen.
Permissie, Protectie en Potentie, wat en hoe je in je leven eerder verlies hebt kunnen en mogen doorleven
en aan wat je in je rouw in je omgevingswereld aan strooks hebt ontvangen.
Samengevat kan ik zeggen dat erkenning en aandacht mijn reddingsboeien zijn geweest in de dalen van de
rouw. Strookschaarste had ik in mijn diepste rouw niet overleefd.
Ik trok mezelf regelmatig als een gewond dier terug. Ik ben dankbaar dat er op mijn uitreiken en ook toen
ik dat niet kon opbrengen er onvoorwaardelijke positieve strooks zijn blijven komen.
Ik lees dat ook in jouw verslag hierboven; hoe onvoorwaardelijke strooks en ook voorwaardelijke strooks
van je supervisor en kwalificatie in een ander opleidingsgebied je geholpen hebben.
Lieve Alice, hoe jij TA als een onderdeel van je persoonlijke en professionele leven erkent en hoe je het
verlies van het CTA perspectief hebt geïntegreerd, laat mij zien hoe jij Ik ben ok en jij bent ok leeft!
Wordt vervolgd! Liefs Esther

Ha, Esther,

10 maart 2013

Heerlijk om nu ook al een reactie van je te ontvangen. Ik beraad me erop en ben nu al enthousiast over je
TA vervlechting. Wel zou ik graag nog iets gehoord hebben van wat je heeft geraakt, want dat is wat er in
je Kind heeft plaatsgevonden, daar moet absoluut ook ruimte voor zijn, vind je niet?
Ik reageer zo snel ik kan, veel liefs, Alice
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Lieve Alice,

11 maart 2013

Dat vraagt om soul searching. Misschien is wat mij in mijn Kind geraakt heeft absoluut niet wat jij verwacht,
gehoopt of verdiend hebt. Wat dat laatste betreft heb je vooral veel lieve, meelevende strooks verdiend. Wat
heeft me geraakt? Wat heeft er in mijn Kind plaats gevonden?
Je vraag roept een kakofonie van stemmetjes in mijn hoofd op, allemaal een ander stukje Kind.
Allereerst voelde mijn Kind zich door het anderhalf jaar uitblijven van een reactie nederig.
Ik heb dat stuk opgepakt door het te koppelen aan rouw en de O.K. Corral levensposities.
Jouw beschreven proces rond het willen behalen van de gecertificeerde TA status en de rouwpijn die jaren
met je professionele zelfvertrouwen is meegereisd, heeft mij tijdens het lezen van je verhaal zeker geraakt.
Ik ben op mijn kinderfietsje daar hard trappend aan voorbij gegaan.
Als ik ruimte maak om echt te voelen wat je woorden me doen/deden kan ik voelen dat ik er buikpijn
van kreeg. Een gevoel waar ik niet naartoe wilde. Ik herken uit mijn eigen CTA proces de worstelingen
en botsingen met mezelf en ook met hen die mij beoordeelden. Zonder alles wat er gebeurd is te willen
beschrijven kan ik zeggen dat ik in een Spel zat.
Het is een pijnlijk en noodzakelijk proces geweest waar ik veel over mijn eigen script ben gaan inzien. Ik
heb behalve de theorie geleerd ook aan den lijve ervaren wat het betekent om uit het Spel te stappen. Hoe
het is om mijn Volwassene in te schakelen en het verlangen om erkenning voor mijn gelijk los te laten. Of
beter gezegd, niet het verlangen om erkenning los te laten, maar het gemis aan erkenning te (ver)dragen,
te troosten, te accepteren, te vergeven... en betekenis te geven. Jawel daar is tie weer!... uit het Spel stappen
vraagt ook om het doorlopen van een rouwcyclus.
Dat jij nu jouw proces in de TA wereld aan het licht brengt schuurt mijn eigen wond, in die tijd rauw aan
de oppervlakte gekomen, een beetje open.
Hup: Miskennen en flink op de pedaaltjes van het kinderfietsje! Ongelooflijk hoe snel zo’n mechanisme
gaat. Ik heb door de jaren geleerd dat die wond er zit. Die wond zit er al minimaal vanaf dat ik een klein
meisje van 3 jaar was en mijn moeder mijn vader en vaderland verliet. Ik heb heus geleerd dat die wond
open schuren kan en dat ik er zacht voor kan zijn en... Miskennen is zo gebeurd! Ik heb door niet naar mijn
Kind te luisteren ook jou alleen laten staan. Begon ik niet zo mooi in mijn stukje over het mee uithouden?
Dat wat de omstanders van de rouwende te doen staat? Hier een staaltje van hoe lastig dit kan zijn als eigen
wonden, script, vrees etc. aangeraakt worden. En? Gebeurt dat eigenlijk niet haast altijd?
Jéé Alice, wat zal jij je eenzaam in dat proces gevoeld hebben. Wat een pad! Sorry dat ik door mijn miskenningen je er weer alleen mee liet.
Liefs! Esther

Lieve Esther,

12 maart 2013

Hartelijk dank voor je lieve woorden, ze doen me goed! Wat ben je lekker in de flow gekomen, zeg! Ik
was aangenaam verrast en kan nu middenin de nacht helemaal niet slapen van wat er allemaal loskomt aan
gedachten en reacties. Mijn Kind is opgewonden en geënthousiasmeerd! Wat mij dan altijd helpt is meteen
maar even achter die heerlijke machine kruipen en mijn gedachten alvast aan het beeld toevertrouwen.
Wat heb jij toch een heerlijk creatief en sprankelend Kind in je! Ik kan glimlachen over je beschrijvingen
en leuke ingevingen en mijn Kind en mijn Volwassene worden geprikkeld en uitgedaagd. Ik herken zoveel
in je en zie ook hoe verschillend we invalshoeken hebben gevonden om het leven te begrijpen.
Wat me meteen opvalt is dat je zo goed de theorie weet te verbinden aan de praktijk. Dat was altijd meer
mijn handicap, waar ik onder andere ook tijdens mijn examen over ben gestruikeld.
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Eenzaamheid versus morele steun!
Toch wil ik, voordat ik je enkele van mijn gedachten deel over de ontstaansgeschiedenis en het verband met
rouwen of niet rouwen, nog even reageren op je liefdevolle en kwetsbare tekst.
Ten eerste vind ik het lief van je om te denken dat ik me eenzaam heb gevoeld, maar dat was toch niet
helemaal zo.Wel op de momenten dat ik heftig verlangde om bij de gecertificeerden te horen, (ik hoorde er
immers vaker in mijn leven niet bij, door alle verhuizingen en het wonen in verschillende landen. Dat heeft
me vaak eenzaam doen voelen.) Maar ik voelde me eigenlijk heel erg gesteund en geholpen door mijn
supervisor in dat rouwproces tijdens de vele supervisie-uren die ik na het examen met hem doorbracht.
Veel gesnotterd bij hem, hetgeen ik bij mijn eigen vader nog nooit gedaan had (zie hier de correctieve
ervaring met een belangrijke hechtingsfiguur in positieve overdracht). De schaamte voorbij en ook mijn
‘wees sterk’ voorbij! Ik durfde meer aan te nemen van de opleiders en zodoende kreeg ik meer zicht op wat
ik nodig had en durfde ik er steeds meer om te vragen. Daarnaast ben ik heel verrast en ontroerd geweest
door mijn liefdevolle sponsor. In een professionele groep van Emily Ruppert (TSTA, gaf twee keer per jaar
een doorgaande professionele werkgroep waarin supervisie, persoonlijk werk en groepswerk. Zij is helaas in
2012 overleden) waaraan wij beiden deelnamen, vroeg zij zich af wat haar aandeel in mijn zakken voor het
examen kon zijn geweest. Ik had nog nooit meegemaakt, dat iemand voor mij, zijn of haar eigen gedrag aan
een onderzoek onderwierp. Mijn ouders hadden eigenlijk nooit enig vermogen tot zelfreflectie getoond.
Dit was een groot geschenk en beide ervaringen zijn voor mij zeer corrigerend geweest om mijn negatieve
scriptovertuigingen te herzien.
De winst van het verlies
Zeker herken ik ook je verhaal over in het spel zitten. Ik heb dat ook gedaan door te miskennen dat ik te
weinig over theorie wist en slecht prioriteiten kon stellen. Daar meer hulp bij nodig had. Maar uiteindelijk
heeft die ervaring me vervolgens ook heel veel gebracht. Zo heb ik daardoor ook nog veel beter kunnen
kijken naar het verleden met mijn tweede vader die in de Bersiaptijd in de oorlog in toen nog Nederlands
Indië waarschijnlijk wel een oorlogstrauma heeft opgedaan. Ik denk dat hij veel angst gekend heeft. Hij
heeft ze overschreeuwd met impulsieve driftbuien, die misschien ook wel de grondslag vormden van mijn
faalangst. In ieder geval heeft dat mij weer een nieuw interesse- en specialisatiegebied opgeleverd over
tweede generatie, of wel transgenerationele problematiek.
Maar je noemt ook iets essentieels in je reactie op mijn schrijven, waar ik ook wel meer van zou willen
weten in het licht van rouw: je moeder die jouw vader en haar vaderland verliet. Liet ze jou daarbij achter
of nam ze je mee? Drie jaar was je toen, vertel je wat meer? Wat heeft dat voor jou in je latere rouw betekend? Wat bijzonder om te horen dat die leeftijd voor jou dus net als bij mij ook cruciaal is geweest voor
de rest van je ontwikkeling.
Nagekomen reactie
Maar wat me vooral heeft geraakt is jouw verhaal over het verlies van Peter en hoe ontredderd je bent
geweest. Hoe strooks in de vorm van aandacht en erkenning essentiële overlevingsbehoeften waren. Hoe
belangrijk het is dat de omstander uitreikt omdat je dat als rouwende vaak niet kan. En verdomd als het niet
waar is, ook hier is er weer sprake van een parallelproces:
Ik heb de eerste keer als reactie helemaal daar niet op gereageerd en ook ik heb je misschien wel alleen
gelaten met dat verhaal. Ook ik ben me nu gaan afvragen waarom.
Maar daar heb je nu niets aan. Ik ben blij dat ik het heb opgemerkt en wil je alsnog laten weten dat ik het
dapper van je vindt om te schrijven over wat eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Ik moest ook denken
aan Karin Kuipers die haar verlieservaring beschrijft in haar boek: Je kunt me altijd bellen. Ook zij beschrijft
daarin hoe moeilijk juist dat bellen of uitreiken is, als je bezig bent met overleven na de dood van je man
en dan ook nog met kinderen. Ik hoorde kritiek op haar als zou ze teveel in haar Slachtofferrol hebben
gezeten. Maar ze was ook echt slachtoffer met een kleine letter s! Als het een ramp betreft komen ze met
pannen soep en jaar in jaar uit met voedselpakketten maar als je ‘slechts’ één dierbare verliest moet het al
gauw over zijn en moet je gauw doen alsof het over is. En dat is het niet. Soms denk ik wel eens: “het gaat
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nooit over!” Maar dat is ook weer niet zo. De herinnering gaat niet over, het leven gaat wel verder zonder die
dierbare. Je relatie met de dierbare is onderhevig aan verandering, ook al zie je hem nooit meer. En ook jij
verandert. Het gaat wel en het gaat niet over dus!
Meeleven of Redden?
Ik ben blij voor je dat je het ergste hebt gehad, maar ben me er ook pijnlijk bewust van dat het bij elke belangrijke gebeurtenis weer de kop op kan steken. Ik weet nu ook dat je nu wel aan de bel kunt trekken als
je iets nodig hebt, maar het kan geen kwaad dat wij omstanders meer bewustzijn hebben over de impact die
zo’n verlies op je kan hebben. En niet alleen op jou, maar ook op je kinderen en daardoor weer op jou. En
op je schoonouders en ouders en daardoor ook op jou. En op je leefomstandigheden en daardoor ook op
jou! In het begin een niet te overziene catastrofe, die je nu voor een groot deel lijkt te hebben gemanaged.
Wat een dappere prestatie! Je leven weer vorm geven, je kinderen koste wat het kost opvoeden en dan een
kleinkind krijgen en dat niet met je zo lang gekoesterde lief kunnen delen en opnieuw dat rondje rouw.
Ik weet niet of het nu een teken des tijds is, of onder andere aan de TA-filosofie ligt dat we zo streng zijn
geworden in het absoluut niet mogen Redden van een ander die in nood is. Is het de ontkerkelijking? Is
het vanuit de Amerikaanse oorsprong van de selfmade man dat we ons minder mogen bekommeren om
een ander? Of is het puur egoïsme?
Ik zal je met het schaamrood op mijn kaken maar bekennen dat bij mij dat nu zeker het geval is. Ik was zo
enthousiast over mijn eigen denkproces, dat ik vergat met mijn hart naar je te luisteren. Dat spijt me. En
als ik iets voor je kan betekenen hoor ik dat graag! Als goede luisteraar zal ik dan ook af en toe bij je aan
kloppen en vragen of dat het geval is, als je weer in zo’n rondje zit. OK?

Hoi, Esther,

5 oktober 2013

Nog even verder met waar ik mee bezig was, ik wacht je reactie daarna weer af. Jouw reactie bracht me
associatief bij gedachten over mijn moeite met het verbinden van theorie en praktijk en hoe die mogelijk
is ontstaan. Ik ben namelijk niet dom en toch heb ik daar intens mee geworsteld. Nu ik dat wel beter kan,
zie ik ook dat ik daar toch heel selectief in ben en daar anders mee omga dan de meesten. De oorsprong
daarvan ligt, zoals ik dat zie, in nog een kant van rouwen die vaak onderbelicht is.
Verlies en rouw tijdens de ontwikkeling van een kind
Mijn vader overleed toen ik drie jaar was en mijn moeder en ik verhuisden al snel met een nieuwe vader naar Indonesië. Een land dat zich net had losgemaakt van zijn koloniale moeder. Dat zich nog volop
in zijn Rebelse Kind afzette tegen die moeder, met onrust en geweld als gevolg. Een onveilige basis dus.
Tel daarbij een verwarring zaaiende moeder bij op. Een kakafonie aan talen, vele verhuizingen binnen en
buiten de continenten en vele verliezen van relaties en je hebt een aardig recept voor een verliezersscript.
In ieder geval van een niet normale ontwikkeling.
Ik denk hierbij aan concepten uit de TA: De ontwikkelingstheorie van Pamela Levin en aan de tekeningetjes met de blokkendozen uit het artikel Maarten Kouwenhoven, (Cathexistheorie, inleiding in Transactionele Analyse in Nederland deel II, Therapeutische toepassingen,1985). De blokkendozen gaan over hoe er
scheefgroei kan ontstaan in de ontwikkeling van een kind als de voor die ontwikkelingsfase specifieke taken
niet konden worden uitgevoerd. Als de specifieke behoeften in die ontwikkelingsfase niet werden bevredigd
en als problemen die zich in die fase voordeden niet adequaat werden opgelost.
Kouwenhoven beschrijft in dat stuk dat als een kind in een bepaalde ontwikkeling blijft steken, de kans
groot is dat het in de daaropvolgende fasen evenmin in staat is om de nieuwe taken te leren. Het is slechter
toegerust en het heeft minder psychische energie beschikbaar voor nieuwe taken.
In de praktijk komt het natuurlijk zelden voor dat iemand in een bepaalde fase volledig is blijven steken,
maar de scheefgroei, die ongezond is en de gecompenseerde ongezonde ontwikkeling zorgen ervoor dat de
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eenmaal volwassen geworden persoon met deze voorgeschiedenis minder stress kan verdragen dan iemand
met een gezonde ontwikkeling.
stress

stress

stress
symptomen

symptomen
VI
V
IV
III
II
I

VI
VI

V

V

IV

IV
III

I

II

stoornis

III
II
I

stoornis

De Romeinse cijfers staan
voor de egoposities en
de fasen waarin deze zich
ontwikkelen. I = K1, II = V1, III
= O1, IV = V2, V = O2, VI = K,
V, O vanaf ongeveer het 12e
jaar. Zie ook Pamela Levin
hieronder. De linker kolom
is de gezonde ontwikkeling,
de middelste de ongezonde
en de rechtse de gecompenseerde ontwikkeling.

Ongezonde ontwikkeling
In mijn geval was er veel stress tussen mijn derde en vijfde levensjaar. Hierdoor konden de bewuste taken
die bij de ontwikkelingsfase van een kind van die leeftijd horen, niet voldoende worden uitgevoerd. Mijns
inziens is dat onder andere niet gebeurd omdat er, naast het doormaken van de ontwikkelingstaken, geen
plek was om te rouwen. Als kind rouwen om de vader die ik was verloren, het land en de vertrouwde omgeving en de verwarring die ontstond in een wereld waarvoor mijn brein nog niet was toegerust.
Verwarring is heel lang de leidraad van mijn chaotische leven geweest, ik was immers niet voor niets naar
Alice in Wonderland vernoemd! Over script gesproken! Het leidde ertoe dat mijn negatieve script zich later
in mijn leven voltrok doordat ik voortijdig zwanger werd en tien jaar later ging scheiden van de vader van
mijn kinderen.
Na de scheiding van mijn man ben ik in therapie gaan bij een TA therapeute, wijlen Joke van der Keuken,
een ontzettende liefdevolle vrouw, waar ik al een aantal correctieve ervaringen opdeed. Daar begon ook
mijn proces van het doorwerken van mijn Verlate Verdriet om mijn biologische vader, dat door de scheiding
zich ineens een weg door mijn bewustzijn begon te wroeten.
Joke en ook mijn toenmalige supervisor Mineke Zwarts, stimuleerden me de opleiding in TA te doen en
dat is eigenlijk het beste wat ik ooit voor mezelf heb kunnen doen. Het heeft het begin van een helingsproces ingeluid voor me.
In mijn opleiding deed ik leertherapie bij Marijke Arendsen Hein en in die tijd heb ik een doorgaande
groep gevolgd bij George Kohlrieser, die regressietherapie, theorie over verlies en rouw, hechtingsproblematiek, lichaamswerk en Bonding in zijn workshops aanbood. Zijn verhaal over hechting, verlies en rouw
kwam voor mij als een geschenk uit de hemel vallen. Ik was net bezig met een worsteling met mijn scriptie
voor de VO Maatschappelijk Werk en wilde hierover schrijven: Hij gaf me de theorie en de praktijk op een
presenteerblaadje. Ik heb veel ervan bewerkt voor mijn boek Gedeeld Verlies (Intro, 1991).
Maar buiten dat geweldige geschenk heb ik daar, in de dagdelen waarin we regressiecontracten doorwerkten,
ongelooflijk veel geleerd over mezelf en veel van mijn belangrijke levens- en rouwthema’s doorgewerkt. En
veel van mijn spelen, script en favoriete dramadriehoek-rol en het daarbij horende gevoel ontdekt.
De ontwikkelingsfasen van Pamela Levin
Pamela Levin onderscheidt zeven ontwikkelingsfasen van het kind en daarmee de mens in zijn geheel.
Ze onderscheidt de eerste fase waarin de pasgeboren baby de kracht ontwikkelt om te mogen Zijn (0-6
maanden), de tweede om te Doen (6-18 maanden), de derde om te Denken (18 maanden tot ± drie jaar),
de vierde, die van het ontwikkelen van een Identiteit en Power (± 3-6 jaar) de vijfde, die van het leren van
Vaardigheden en het vormen van een Innerlijke Structuur (± 6-12 jaar), de zesde, het weer doormaken van
alle fases met meer hersencapaciteit, het ontwikkelen van een Seksuele Identiteit en die van de Individuatie/Separatie (tussen ± 12 en 19 jaar) en de zevende fase, waarin de jongvolwassene zijn Evenwicht zoekt
in zijn of haar behoefte aan Competentie, Intimiteit en Differentiatie. Waarin de jonge mens de beweging
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van afhankelijkheid naar ‘interdependence’, wederzijdse aanhankelijkheid maakt. (Een behoorlijk woord
voor ‘interdependence’ heb ik tot nu toe nog niet gevonden. Het betekent veilig gehecht zijn.Waar er plaats
is voor wederzijdse steun en er voor elkaar kunnen zijn. In vreugde en in pijn of kwetsbaarheid. Naast gedifferentieerd, krachtig, flexibel en zelfstandig zijn).
Deze fase vindt plaats vanaf je 19e levensjaar. Deze fase houdt ook in dat je gedurende je hele leven omissies
of ontwikkelingen alsnog kunt helen, corrigeren of aanleren. Dat kunnen taken zijn, die je niet of gebrekkig
hebt doorgemaakt en/of behoeftes, die niet zijn tegemoetgekomen in andere fases.
Graag deel ik nog de twee fases die Jean Illsley Clarke eraan toevoegde, die ze ooit in een workshop deelde.
De fase van het je voorbereiden op je geboorte en de fase van het je voorbereiden op je dood. Hoewel alle
fases in het leven van een kind en van ons mensen een overgang in houden, is die laatste een hele specifieke
overgang, waar ook rouw een grote rol speelt.
Aanpassing als overlevingsstrategie oftewel script
Even terug naar mezelf, want met voorbeelden kunnen we meestal de theorie wel het beste illustreren, vind
je niet? Ik was dus net drie jaar en zat nog middenin de fase van het leren Denken. Het nee kunnen zeggen en het begin van het ontwikkelen van mijn power en mijn identiteit. Toen stierf plotseling mijn vader,
mijn moeders, maar ook mijn grote liefde. Ik mocht niet mee naar de begrafenis en herinner me nog een
behoorlijke scène waarin ik de boel bij elkaar geschreeuwd heb, omdat ik mee wilde en dat niet mocht. In
die tijd gold nog dat kinderen beter niet in aanraking konden komen met de dood en alles daar omheen.
Gelukkig is dat concept weer losgelaten, want het heeft lange tijd tot nare dromen en fantasieën geleid die
erger waren dan de ware gebeurtenissen. Daarna heb ik steeds vaker eieren voor mijn geld gekozen en heb ik
me angstig aangepast, want het leek wel of ik iedereen verloor als ik mijn kracht voelde! Mijn vader, mijn lievelingstante en oom (de cartoonist van het volgende artikel), daarna mijn vaderland en vriendjes en vriendinnetjes. Dat ging zo maar door totdat ik me op mijn 33e levensjaar eindelijk heb durven settelen en hechten.
Maar niet alleen koos ik voor de aanpassing als overlevingsstrategie, in de aanpassing werd het mij ook
duidelijk dat je over je verlies niet sprak, laat staan daarover huilde. De genomen injunctie laat zich raden.
In de jaren vijftig was het heel gebruikelijk om je verdriet zoveel mogelijk opzij te zetten en zo goed en
zo kwaad als het kon door te gaan en verder te leven. Je werd zelfs geprezen als je geen traan gelaten had
bij een begrafenis van een geliefde. Zo droeg het meisje dat ik was, een kleurrijk, spontaan en enthousiaste
deerne van buiten, diep van binnen voortdurend een blok beton van verdriet en boosheid met zich mee.
Een voortdurende uitgestelde reactieve gemaskeerde depressie zou je kunnen zeggen. Je zult allicht begrijpen dat er liters water uit mijn ogen zijn gestroomd en vuur uit mijn neus en oren is gespoten tijdens het
helingsproces dat ik doormaakte in de workshops van Kohlrieser. Niet altijd gemakkelijk maar uiteindelijk
opluchtend en voor mij ook scriptveranderend en opbouwend.
Van de droogte naar een tranendal
Naast het rouwen om mijn vader en het protest over hoe mijn leven was verlopen tot dan toe en het rouwen over mijn kindertijd, heb ik vele corrigerende ervaringen opgedaan. Hoewel je je leven nooit over
kunt doen, kon ik wel door die ervaringen leren om het van toen af aan anders te doen dan ik het had
gedaan en daar moest ik behoorlijk voor in de rouw. Daardoor kwam er ook weer ruimte om dat wat vast
was gaan zitten in mijn ontwikkeling los te weken en opnieuw te leren. En zoals jij al schreef, daar was
de nodige aandacht en steun voor nodig. Die heb ik uitgebreid gekregen van mijn therapeuten en medegroepsgenoten en daar ben ik hen nog altijd dankbaar voor.
In het boek ‘De kunst van het Rouwen’ (Corien van Zweden, 2008) laat de schrijfster op inzichtelijke
wijze zien hoe het in de vijftig- en zestiger jaren gebruikelijk was om liever niet over je rouw te praten,
laat staan te huilen of je protest en angsten te delen (Jacqueline Kennedy en haar kinderen werden toen
ook uitbundig geprezen om hun sterke, tranenloze aanwezigheid bij de begrafenis van hun dierbare man en
vader, eigenlijk om te huilen, vind je niet?). Omdat men toen dacht dat de pijn dan sneller over zou gaan.
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Niets lijkt minder waar.
Zij denkt ook verband te zien tussen de ingehouden cultuur van die tijd en het omstandige rouwgedrag
van vandaag naar aanleiding van het verlies van bekende mensen. Dat begon met het leggen van bloemen
en beertjes en het branden van kaarsen bij Kensington Palace bij de dood van Lady Di. Een schijnbaar
overdadige compensatie, die ook naar Nederland is overgewaaid.
Lieve Esther, het is weer een behoorlijk epistel geworden maar het ‘Such is Life’! Ondertussen hebben we
bijna een afspraak met Ingrid Schaafsma om ons voor te bereiden op het verschijnen van onze schrijfarbeid
in de Strook. Enig en spannend!
Jouw email daarover, dat je me tussendoor nog even schreef, plak ik hier meteen maar aan vast, omdat het
ook hoort bij ons proces. Ik hoop dat mijn stuk jou weer aanmoedigt om met een zeker enthousiasme verder te gaan, want je hebt gelijk: Rouw is een proces, niet te vangen in statische begrippen. Het is cyclisch
en van sommige pijn kun je wel helen, maar littekens blijven, zeker als de hechting heel innig en diep is
geweest. Jij hebt dat zo mooi verwoord in het beeld van de scherven, waar je weer een mooi nieuw geheel
van kunt maken. Hoe ben je daar trouwens opgekomen? Je bent sowieso nogal beeldend in je schrijven,
heel prettig, maakt snel helder, grappig en licht!
Ik verheug me op onze ontmoeting en heb er vertrouwen in dat we een schitterende Strook gaan maken
met zijn drieën.
Met een warme groet, Alice

Lieve Alice,

1 oktober 2013

Weet je nog hoe enthousiast we elkaar vonden in onze gedrevenheid een bijdrage te willen leveren aan aandacht voor rouw! We besloten elkaar te gaan schrijven en zo een artikel of wellicht zelfs een vaste rubriek
voor in de Strook te laten ontstaan. In de afgelopen 2 jaar hebben we met intervallen elkaar geschreven...
het materiaal ligt opgeslagen in onze computers. Nu is het dan zover dat er een hele Strook gewijd gaat
worden aan Verlies - Rouwen en TA. We hebben onze eerste redactie overleg afspraak staan. Het gaat gebeuren! Super!
Afgelopen zaterdagnacht kon ik niet goed slapen. Ik lag te mijmeren en de vraag hoe ik Verlies en Rouw
wilde gaan koppelen aan TA-concepten kwam voorbij... Toen gebeurde het: Weerstand! Een enorme golf
weerstand! Die heb ik toen, toch wakker, eens onder de loep genomen.
Faalangst? Doet mee. Denkt vooral mijn Kritische Ouder. En er is nog iets anders dat zich meldt... Iets wat
Rouwen niet in modelletjes wil stoppen, zelfs geen TA modellen. Rouwen is het proces dat volgt op een
betekenisvol verlies. Dat is de officiële definitie. Dat klopt! Alles wat wij er nog over gaan schrijven en linken aan TA concepten klopt hopelijk ook.... En: het gaat over mijn hart, mijn ingewanden, mijn ziel, mijn
liefde. Het gaat over iets wat voorbij de woorden gaat en dat wil niet in een model. Dat wil zuiver, uniek en
heilig verklaard. Bij deze! Even een bladblazer om het pad schoon te blazen zodat ik me er op kan begeven.
Zo! Nu ben ik zover om de verbinding te gaan maken met hart en hoofd. Praktijk en theorie!

Allerliefste Alice!

12 november 2013

Ik vind je bovenstaande stuk prachtig!
Het raakt me. Zowel je persoonlijke geschiedenis als de ontwikkelingsfases van Pam Levin die je erin behandelt als wel hoe bedding geven aan rouw, door de tijdcontext beïnvloed is.
Mij heb je heel duidelijk gemaakt hoe rouw in verschillende ontwikkelingsfases het script beïnvloedt.
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Chapeau!! Bovendien gaf je me een dikke liefdevolle omhelzing in woorden. Dank je wel.
Wel toevallig hè dat we allebei in ons 3de levensjaar te maken hebben gekregen met een groot verlies?!
Je vroeg mij over het plaatje op de voorplaat van deze Strook en de slogan: Heel is inclusief Kapot. Het is
de verbeelding en verwoording van mijn proces van de laatste jaren:
Ik ben geboren in Wenen. Mijn Nederlandse moeder is een dochter van een Joodse vader en niet-Joodse
moeder. Zij trouwt 10 jaar na de oorlog met een Oostenrijker, mijn vader. Daarbij is zij niet lang voor het
geplande huwelijk verliefd geworden op een Joods Nederlandse man. Hij zal later mijn pedagogische vader
worden en ik draag zijn naam.
Mijn Oostenrijkse vader was een buitenechtelijk en enig kind dat door zijn pedagogische vader zolang als
dat kon voor de Hitler Jugend en mobilisatie beschermd werd. Zijn biologische vader heeft hij nooit gekend. Zijn moeder was op haar beurt weer verwekt door een onbekend iemand aan het Oostenrijkse hof
en is in schande groot gebracht.
Zie hier alle ingrediënten voor een roman met een geschiedkundig tijdsbeeld. Een mozaïek van verhaallijnen vol trauma, angst en onmacht.
In dit mozaïek kom ik ter wereld. Mijn moeder verlaat mijn vader als ik
3 jaar ben, daarmee verlies ik in één keer mijn vader en vaderland. Beiden
zal ik pas 10 jaar later weer ontmoeten, maar dat weet ik dan nog niet. Met
zoveel oorlog, honger, ontheemd en onthecht zijn in het bestaan van mijn
(voor)ouders heb ik heel jong in mijn leven het idee gekregen dat mijn eigen
gevoelens van verweesd zijn potsierlijk waren.
Jaren heeft het geduurd voordat ik de aanwezige pijn, of te wel rouw in mijn
middenrif erkende en tot op de dag van vandaag is het een thema om mijzelf
er mee te verbinden. Ik doopte het “mijn Zadkine” naar de kunstenaar die
het monument voor de stad Rotterdam maakte. Een man die zijn armen en
lege handen wanhopig naar de hemel keert met in zijn lijf een groot gat. Het
symboliseert het leed van de mensen en het weggebombardeerd hart van
Foto De verwoeste stad, Zadkine
Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog.
Ook bij mij heeft het CTA proces en met name de confrontatie tijdens een Mock examen in Duitsland de
wond opengelegd. Mijn kennis en mijzelf tonen in een taal die opnieuw niet de mijne was, verweesd, want
weer los van mijn huis en haard, verlamde me.
Tot dan toe was het me ondanks leertherapie, supervisie en scholing gelukt om de diepte en omvang van
mijn angst en behoeftes te miskennen.
Voor het eerst in mijn leven maakte ik mee wat een black-out was en heb ik me voor het eerst bewust
verschrikkelijk verlaten en verloren gevoeld.
Ik schrijf bewust, want tot dan toe had ik wel weet van mijn angst, boosheid en verdriet maar het was op
een ander niveau. Het lukte mij niet meer om mezelf te vermannen. Mijn Wees Sterk en mijn Doe Anderen
een Genoegen waren uitgerangeerd. Ik was er ziek van.
Aandacht vragen en aandacht geven aan wat er in mij allemaal ontploft was bleek een verschrikking voor
mij. Dit was het dus! Dit werd er dus bedoeld met script doorbreken en verboden overtreden.
Ik zat in een ronddraaiende carrousel naarstig te zoeken naar hoe de deksel weer op de pot en de geest
weer terug in de fles moest. Want alleen als ik Sterk was, Niet nodig had en paradoxaal al mijn script issues
opgeruimd waren dan was ik O.K. en... CTA waardig.
Nu ruim 10 jaar later kan ik zien hoe ik voor een belangrijk stuk met mijn script, mijn script te lijf wilde
gaan... en ook gegaan ben. Ik ben heel flink en sterk mijn flink en sterk zijn te lijf gegaan.
Mijn hemel wat ben ik Sterk en mijn hemel wat ben ik Bang.
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Foto Esther 3 jaar in Oostenrijk

Mijzelf verbinden met het eenzame verweesde Kind in mij
betekent mijzelf met mijn angst verbinden. Mijn Kind is getraumatiseerd tot op cel niveau door wat ik van mijn (voor)
ouders heb mee gekregen en is getraumatiseerd door het verlies van mijn vader in mijn 3de levensjaar en van alles wat me
bekend, geliefd en vertrouwd was.
Ieder kind op de wereld met dit verhaal zou ik op schoot
nemen en liefdevol willen beschermen. Maar dat met mezelf
doen blijkt nog niet zo eenvoudig.
Ik heb een hekel aan mijn angst en de pijn in mijn middenrif.
Ik wil het niet. Het moet weg. Al die jaren opleiding en therapie... het moet toch ooit wel eens geheeld en klaar zijn, zo
kwaakt dan de kikker. Scriptboodschappen zoals drivers en
de stoppers zijn overlevingsmanieren om alle gevoelens die
bij verlies zich aandienen te hanteren.

In die zin heeft de dood van mijn man en het verliezen van de veilige basis die ik/wij gecreëerd hadden,
mij geholpen dit onder ogen te zien. De angst liet en laat zich niet wegstoppen. Het brult, met voorliefde
voor in de nacht, als mijn Volwassene en Ouder slapen, zijn lied. Hij laat zich horen. Je bent alleen en staat
er alleen voor.
De pijn in mijn middenrif die ik al ken vanaf mijn jongste jeugd heeft een stem gekregen. Ik heb ervan geleerd dat rouwen betekent dit brullende Kind op schoot nemen.Wiegen, omarmen, beschermen, begrenzen
en niet alleen in het donker laten. Al wil mijn Kikker en soms Kikkers van anderen me anders doen laten
geloven: Alleen dan kan ik Heel zijn. Met alles wat er is. Heel is inclusief kapot.

Lieve Esther,

17 november 2013

Wat een aangrijpend verhaal, ik krijg er kippenvel van! Het is razend complex en toch weet je het kort te
verwoorden, waanzinnig vind ik dat. Het geeft me allerlei associaties die ik graag aan je voorleg.
Maar allereerst wil ik je laten weten hoe ik met je meeleef en hoe mijn hart naar je uit gaat en hoe ik
je ook wel vast zou willen houden als je zo met je angst en pijn worstelt in de nacht. En niet alleen dan
natuurlijk, maar de nacht is zo donker en kaal en lijkt een beetje op de dood soms, vind je niet? Zoals je
beschrijft dat je jezelf wilt wiegen en omarmen, op schoot nemen. Het doet me denken aan het liedje
‘I will be gentle With Myself ’ dat ik ooit opnam op CD. Het bezingt zo treffend de liefdevolheid waarmee
een mens zichzelf kan bejegenen.
En dan heb je nog niet eens uitgebreid verteld over wat alleen al het verlies van je geliefde betekent, de vader van je kinderen, die ook weer hun eigen rouw hebben en op hun beurt misschien ook weer last zouden
kunnen hebben van jouw geschiedenis in hun Ouder.Was het immers niet Berne zelf die vond dat een kind
nooit haar ouders mocht verliezen voor haar 18e jaar en dat een kind nooit eerder mocht gaan dan zijn
ouders? Dat alleen al is goed voor een paar hoofdstukken in de roman die je hierover zou kunnen schrijven.
Ik word nog benieuwder naar de verhalen in je geschiedenis. De geschiedenis van Heel is Inclusief Kapot,
het is misschien wel precies de goeie titel voor dat boek. Fijn dat het plaatje in kleur op het voorblad staat.
Het plaatje verbeeldt juist door de kleuren hoeveel schakeringen en diepten zitten in deze ziel, die heeft
geleden en het leed heeft gedragen van haar ouders en voorouders. Een gerijpte doorvoelde ziel, een wetende, bewuste ziel, transparant in alle facetten van leed maar ook van vreugde en vooral liefde. Want de
kleuren zijn blauw en groen als van water, land en lucht. De spiraal geeft het steeds weer terugkerende weer
van zowel de liefde als het leed, de kringloop van het leven, van afbraak en opbouw.
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The Unknown Known
Je laat hiermee uitstekend zien hoe een recent verlies ingrijpt op de oude wonden, zeker als je net als ik
een zo kwetsbare jeugd hebt gehad met verliezen en ervaringen waar je de reikwijdte toen nog niet van
kon begrijpen. Gloria Noriega noemt dat The Unkown Known (TA Journal no.34/4). Mooi gevonden!
Het niet bewuste weten overvalt je op cruciale momenten zoals bij jouw CTA examen, net als bij mij
overigens. Alles waar je van dacht dat je het al in therapie, supervisie en intervisie tot in den treure had behandeld en doorgewerkt blijkt ineens een nog diepere laag te bevatten die je van binnen ergens wel kende
maar ook weer niet. Een laag die nog niet geëxploreerd bleek te zijn, de geheime laag van weggestopte
ervaringen en bijna niet te verdragen pijn van de ouders, dat je ook in je meedraagt.
Je raakt daaraan met de geschiedenis van je ouders en voorouders vol trauma, honger en oorlog, angst en
overleven. Op celniveau, schrijf je. En dat is ook zo! In de epigenetica wordt steeds duidelijker aangetoond
dat de ervaringen van jezelf, je ouders en voorouders zowel als ernstige omgevingsfactoren invloed kunnen
hebben op de expressie van je DNA.
Ik vind het altijd nogal bruut om te spreken van het doorgeven van pijn, of scriptovertuigingen zoals: “als jij
nu ziek of gek wordt of jezelf gaat doden dan hoef ik dat niet te doen”. Zoals dat bij de theorie over het episcript
wordt genoemd. Geen enkele ouder wil zijn pijn bewust doorgeven, hoogstens is de pijn voor de ouder
ondraaglijk en heeft hij of zij overlevingsmechanismen ontwikkeld, die delen van zijn Kind uitsluiten, dat
weer voelbaar wordt voor het nageslacht. Laten we daar de tijd waarin dit alles plaats vond niet uitsluiten,
wederopbouw na de oorlog gaf geen plaats aan rouwenden. Er moest weer opgebouwd en brood op de
plank.Wij zijn echter van de generatie die niet alleen maar brood maar ook rozen wilde. Daarvoor moesten
we dus ook de doornen voor lief nemen en bewerken voor ze in de vaas kunnen pronken.
Transgenerationele Transmissie of Episcript, het dragen van de koffer
Ik volgde ooit eens een lezing van Prof. Dr. D.J. de Levita, Bijzonder Hoogleraar Transgenerationele oorlogsgevolgen, Katholieke Universiteit Nijmegen, over transgenerationele transmissie en 2e en 3e generatiekinderen. Hij introduceerde het concept van het dragen van de koffer door de kinderen van door de oorlog
getraumatiseerde ouders.
Niet zoveel later zag ik de prachtige film ‘Left Luggage’ van Jeroen Krabbé over hetzelfde onderwerp. Hij
zei dat ouders die verschrikkingen, dreiging of heftige verliezen in of buiten de oorlog hebben meegemaakt,
soms zo zwak en kwetsbaar geworden zijn, dat ze hun koffers niet meer durven opendoen, laat staan kunnen dragen. Koffers vol herinneringen, die beter kunnen worden weggestopt omdat het onverdraaglijk is
de pijn nog eens onder ogen te zien of te herbeleven. Of zoveel emoties teweeg brengen dat het hen zal
overspoelen. Bang om hun familieleden te belasten, althans naar hun idee en verwachtingen. Hun kinderen
echter, hebben al dat leed niet meegemaakt, zijn daardoor sterker en kunnen meer aan. Hij vond het dan
ook wijs dat kinderen een poos met die koffer zeulden. Maar als het hen in hun eigen leven en groei ging
belemmeren, raadde hij ze aan om toch uit te vinden wat er eventueel in de koffer zat. Hem terug te geven
of te begraven en een beslissing te nemen om lichter verder te leven. Zo gaat het misschien ook wel met
het jezelf omarmen, wiegen en het temmen van de demonen die je angstig en verdrietig maken. Als je het
eruit laat komen en je kunt je in tegenstelling tot je ouders mogelijk ook laten troosten, wordt het hopelijk
ooit lichter.
Gecompliceerde rouw
Op celniveau schrijf je. Ja en nee. Mijn ervaring hiermee zou eigenlijk nog niet op celniveau plaats hebben
kunnen vinden, want het betrof mijn tweede niet biologische vader en toch...
Mijn ervaring bij mijn CTA examen bracht me bij pijn van martelingen, van oorlog, van drift en angstige
bedreigingen, die allemaal te maken hadden met mijn tweede vader waarmee ik in Indonesië heb geleefd.
De avond voor het examen droomde ik de allang niet meer steeds terugkerende nachtmerrie van martelingen bij een verhoor en gevangenschap, waarbij ik geweren en pistolen en angstschreeuwen hoorde.
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Zelf zat ik vastgebonden op een stoel en kon niet meer
los. De angstkreet om hulp, die gesmoord nauwelijks uit
mijn keel kon komen, krijste me wakker!
Op het examen zelf raakte ik in een akelige overdracht
met een van de examinatoren, hij leek zelfs bijna uiterlijk
op mijn tweede vader en ik kon mijn zenuwen haast niet
meer de baas.
Door deze ervaring heb ik me heel erg verdiept in hem en
zijn oorlogsverleden. Heel lang had ik niets van hem willen weten omdat hij de plek van mijn eigen biologische
Foto Alice, 4 jaar met gedood wild zwijn in Indonesië.
vader had ingenomen zonder hem ooit te noemen of te
Aangepast lach ik voor de foto, terwijl ik het eigenlijk aleren. Ik moest wel alles doen om nog te bewaken dat ik
lemaal heel eng en erg vind.
een eigen vader ook had. Dus “hoepel op met die kerel”
was mijn innerlijke protest, al hadden we ook onze goede momenten.
Ik kon hem in 1993 helaas niets meer vragen want ook hij was vroeg overleden. Maar oude fotoboeken van
die tijd en een film over vijf veteranen van de KNIL van Tom Verheul (Tabee Toean) deed mij de schellen
van de ogen vallen. Mogelijk had deze vader toch meer angsten moeten trotseren dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Hij had mijn vraag of hij ooit mensen had vermoord nooit ontkennend noch bevestigend
beantwoord. Was dat dan een ‘wie zwijgt stemt toe’-situatie?
Mijn hele vroege scriptbesluiten om hem buiten te sluiten en hem niet echt als mijn vader te aanvaarden
werden helemaal overhoop gegooid. Ik kreeg meer begrip voor hem en met terugwerkende kracht ben ik
om hem gaan rouwen en om de gemiste kansen tussen ons. Op mijn eigen wijze eer ik hem tegenwoordig,
door hem vaak te noemen en mijn waardering uit te spreken voor wat hij voor mij heeft gedaan aan positieve zaken, zonder onze worstelingen met elkaar te miskennen.
Alweer een staaltje van Verlaat Verdriet. Een zeer passende term voor volwassenen, die jong ouder verlies
hebben meegemaakt. Bedacht door Mieke Ankersmid als gelijknamige titel voor haar boek (2002).
Van disfunctioneel of ongezond naar levensreddend en overleving
Hoe kan het dat script ook doorgegeven wordt of aangenomen wordt door het kind, zelfs als het kind niet
door die ouder verwekt is? Ik vind dat uitermate interessant. Fanita English beschrijft het als het doorgeven van de ‘Hot Potatoe’. Moniek Thunissen en Anne de Graaf beschrijven het in hun prachtige leerboek
Transactionele Analyse als ‘donoren’ die een kwetsbare ‘ontvanger’ zoeken voor het destructieve script van
de ouder. Zij beschrijven ook fraai het gedachtengoed van Erskine en Cornell over script. Erskine: “De
vorming van het script vindt plaats binnen een complex netwerk van zenuwbanen dat teruggevonden wordt in gedachten, affecten, biochemische en fysiologische reacties, fantasieën, relationele patronen en het vermogen tot zelfregulatie.”
Aha! Vandaar dat celniveau ook bij mij!
Cornell schrijft over de veerkracht die mensen hebben om op elk moment in hun leven hun script te kunnen veranderen door nieuwe ervaringen op te doen. Meestal zijn dat helende ervaringen die in contact met
een ander belangrijke medemens plaatsvinden. Dit betreft allemaal het script van de ontvanger, in ons geval
jij en ik. Maar de ‘donoren’ dan? Moeten we ze kwalijk blijven nemen dat zij hun pijn hebben ‘doorgegeven’, of moeten we ook verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat we die pijn hebben overgenomen,
die hebben trachten te verzachten ten koste van onze eigen behoeften? In het kader van TA en het zelf
verantwoordelijk zijn voor je script, je gevoelens, gedachten en handelingen is dit natuurlijk een prima hypothese ook voor de ‘donor’, maar ik waag het om het om te buigen naar een mildere nuancering.
Moeten we onze ouders ter verantwoording roepen over iets dat ze hebben gedaan of gelaten, zonder
werkelijke bewuste redenen? Soms met de beste bedoelingen ook al is dat schadelijk gebleken voor ons
eigen script? Omdat ze zo kwetsbaar waren dat ze het niet aankonden. Of omdat de tijd noch de cultuur
er niet naar was om naar eigen navel te staren en omdat er brood op de plank moest komen of er gered
moest worden wat er te redden viel? Wat te denken van de shock (vanuit de oorlogen het fenomeen shell
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shock) waardoor gedachten en gevoelens lange tijd verlamd kunnen zijn, de bevriezing die dat met zich
meebrengt? Of het niet eens weten waar het over ging, omdat je uit een gezin van tien kinderen kwam en
moeder echt niet met elk kind die ‘fine attunement’ kon hebben die nodig is voor een gezonde ontwikkeling. Dat je al blij bent dat je je eigen kinderen niet slaat zoals jij of je broers en zussen zijn geslagen?
Een gezonde dosis woede en verdriet hierover, misschien toch ooit nog erover kunnen spreken met je ouders kan de remedie zijn. Als het maar geen ouder ‘blaming’ wordt! Dan is er weer sprake van Spel en neem
je als volwassene van deze tijd niet voldoende verantwoordelijkheid voor je eigen pijn en de zoektocht naar
heling!
De notie van Brené Brown (De Kracht van Kwetsbaarheid en De Moed van Imperfectie) in haar TED talk:
“Blame is a way to discharge pain and discomfort” is een interessante en altijd het onderzoeken waard. Dus bij
verwijten en beschuldigen vanuit de Aanklagersrol is het zaak de onderliggende pijn bloot te leggen!
Eigenschappen en omstandigheden voor Episcript
Wat ik mooi en herkenbaar voor ons beiden vind van het artikel van Gloria Noriega is dat als het gaat om
episcript, er bepaalde omstandigheden of eigenschappen zijn van de kinderen van ouders die een negatief
of destructief script hebben. Zij noemt het begrip codependence. Met name betreffende het spel van de
verslaafden. Het gaat over parentificatie van het kind en de disfunctionele symbiose van de tweede orde.
Een benaming waar ik niet helemaal gelukkig mee ben.Want is deze symbiose niet juist ontstaan als levensreddende actie en overlevingsproces voor beide betrokkenen? Het alternatief is de benaming ‘ongezonde’
symbiose. Dat lijkt weer meer op een oordeel, terwijl niet het oordeel maar juist de mildheid helend is.Wat
vind je van overlevingssymbiose? Uit onderzoek van Gloria Noriega kwam een aantal bijzonder kenmerken naar voren die deze codependence zouden kunnen genereren. Ik voeg er meteen een aantal aan toe
die Professor de Levita noemt:
Kenmerken
Het gaat meestal om het oudste kind. Dat kind focust op de zorg voor een of beide ouders, die behoeftig en
onvaardig of ziek en/of rouwend zijn, of PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) hebben. Het kind raakt
daardoor geparentificeerd. Het zorgen voor die ouders geeft een gevoel van inadequaat zijn, je kunt immers
nooit echt de ouder van je ouders zijn. Een altijd aanwezige overtuiging dat je het nooit goed genoeg doet
maakt zich van het kind meester. Dit kan weer effect hebben op de latere partnerrelatie van het volwassen
geworden kind. Het zorgt er ook voor dat de eigen behoeften worden gediskwalificeerd. Het kind moet
zwijgen en meedoen aan de ‘conspiracy of silence’. Eigen leed is onbelangrijk, nooit zo erg als dat van de
ouder. Het kind kan zichzelf niet zijn, het moet onbewuste doelen nastreven die voor de ouders van belang
zijn. (Een jongetje dat alles goed zou maken, Ischa Meijer, 1996). Het moet het verlies goed maken en de
bestaande wereld in stand houden door niet te veranderen. Het voelt zich meestal ernstig ingeperkt en kan
last krijgen van angststoornissen en/of depressies. Het kan nachtmerries hebben of dromen over wat er
gebeurde met de ouder. Het kan zich nergens bij thuis voelen, zich niet gelukkig durven voelen en alles
willen doen om de ouder uit de depressie te halen.
Codependence, parentificatie en de overlevingssymbiose
Jij beschrijft zo duidelijk hoe je ervoer dat door jouw geschiedenis jouw gevoelens van verweesd zijn potsierlijk leken. Dit is typisch voor kinderen van de tweede of derde generatie getraumatiseerde ouders. Jouw
pijn kan niet zo erg zijn als de pijn van je ouders, dus moet je die gaan miskennen en daarbij ook je eigen
behoefte aan troost of aandacht en erkenning daarvoor.
Noriega beschrijft hetzelfde proces: dat het kind deze positie alleen kan handhaven door de eigen behoeften
te miskennen. Hierdoor maakt het een incomplete ontwikkeling door, onderdrukt het de eigen emoties en
ontwikkelt het een Redders-oriëntatie naar andere mensen.
Zij heeft het ook over de correlatie tussen codependence, de overlevingssymbiose dus en mogelijk de
volgende stressfactoren: 1 vroeg emotioneel verlies zoals dood, verwaarlozing, separatie of een scheiding, verlating door de ouders, en/of een chronische ziekte van een van de gezinsleden, allemaal voor het
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twaalfde levensjaar; 2 huiselijk geweld, lichamelijk, seksueel of emotioneel; 3 familiegeschiedenis van
alcoholmisbruik; 4 een partner verslaafd aan alcohol; 5 een misbruikende/mishandelende partner en 6
onderwerpend vrouwelijk gedrag ten aanzien van de partner.
Volwassenen die als kind al vroeg geparentificeerd zijn en dus de ‘Ouder van de ouder’-rol op zich hebben
genomen, zijn vaak angstig gehecht en hebben veel steun, toestemming en Toe Maars (P., P., P.) nodig om
te helen en weer kind te mogen zijn. Wat een geschenk dat we in de TA community zoveel positieve steun
en strooks aan elkaar geven en ook vaak aandacht aan de activiteiten van het Kind in ons besteden!
Praktijk
In mijn praktijk vraag ik altijd door naar de geschiedenis van de ouders van mijn cliënten en zelfs soms naar
die van de grootouders als er in die eerste lijn niets te vinden is. Er zijn mensen die in nood bij me aankloppen en niet weten waar ze het zoeken moeten, de depressie is evident, maar de oorzaak niet. Natuurlijk
moeten we altijd ook uitzoeken of die niet van biochemische aard is, maar het lichaam heeft zo zijn eigen
wegen om om te gaan met dat wat we misschien wel ‘het onbewuste weten’ zouden kunnen noemen in
navolging van Good Old Gloria.
In het therapieproces op reis naar de eigen autonomie neem ik bij de cliënt vaak een Ouderinterview af
(TA in Nederland deel II, Therapeutische Toepassingen, 1985). Wie weet schrijf ik daar later nog eens wat
uitgebreider over.
Facebook en wie kan er tegen zijn verlies?
Ik zag op facebook je blijdschap over het uitbrengen van je folder ‘Wie kan er tegen zijn verlies?’ Prachtige
titel! Volgende bericht was dat je de volgende dag je trouwdag had met daaronder “Kan jij tegen je verlies?”
Wat een dubbele en schrijnende betekenis. Het doet dan ook mij pijn, of liever, ik kan daardoor jouw pijn
nog meer voelen zonder dat je het met zoveel woorden zegt. (Goed ontwikkelde spiegelneuronen, hè?)
Fijn om te merken dat je meteen liefdevolle reacties krijgt, troostende strooks voor het gemis!
Maar, hoe ingebakken is het niet om je kinderen te leren om tegen hun verlies te kunnen als het om een
spelletje gaat? Moet je er ook tegen kunnen als het om het levensspel gaat? Ik dacht het niet. Maar je moet
wel weer door kunnen leven en hoe doe je dat? Wat vond jij trouwens van het boek van Karin Kuipers over
het verlies van haar man, ‘Je Kunt Me Altijd Bellen’? Is het juist goed om te laten weten dat je na zoveel
jaren nog steeds je partner mist of onrechtvaardige gedachten hebt over zijn dood? “Gaat het nou nooit
eens over?” denkt menigeen. Moeten we nog steeds aandacht en erkenning voor dat wat heel ingrijpend is
geweest of kan het ook ietsje minder? Is dat nu niet juist de dood in de pot? Hoe minder het mag hoe nijpender de schreeuw! Toch? Hoe meer geïntegreerd het benoemen van de pijn en het gemis, hoe gewoner.
Het is nooit een kwestie van over of niet over. Het is gewoon wat het is, punt uit!
Wat het is
Het is onzin
zegt het verstand
Het is was het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is niets dan pijn
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnig
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried “Es ist was es ist. Liebesgedichte,
Angstgedichte, Zorngedichte”, Berlin 1996
Vertaling Roel de Boer
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Trouwens, alles wat we nu doen roept ook weer vragen bij me op. Waar is leed te opdringerig of exhibitionistisch? Is wat wij doen niet ook een beetje teveel van het goede? Of kunnen we beter de casussen
inbrengen van onze cliënten zodat wij gevrijwaard zullen worden van kritiek die op haar beurt weer leed
kan voortbrengen: het leed op leed verschijnsel? Of betreden we in de wereld van ons tijdschrift De Strook
nu een niet zo bekend gebied en is dat een beetje spannend maar ook fris en vernieuwend?
Ik ga mezelf daar nu niet mee plagen. Ik hoor wel wat je reactie is en zie er met gretigheid naar uit!
Met een liefdevolle groet, Alice

Ha lieve Alice!!

27 december 2013

Eindelijk weer tijd om te schrijven. De dag na kerstmis. Op facebook zit ik in een besloten clubje genaamd:
Sterke weduwes. Iemand daar noemde het: ‘Kerst-mis-je!’
Eerste Kerstdag vierde ik samen met de familie van mijn man. Allemaal Drossen, stuk voor stuk, mooie,
blonde Hollandse-Texelse hoofden. Compleet zijn we altijd zo verschrikkelijk incompleet!
Gevalletje Kerst-mis-je dus.
Je vroeg me wat ik vond van het boek ‘Je kunt me altijd bellen’ van Karin Kuiper, de weduwe van Karel
Glastra van Loon. Overigens is zij de oprichtster van de Sterke weduwes.
Ik heb heel wat kritiek op haar boek gehoord. Dat ze te boos of slachtofferig is, maar ik hoorde dit niet vaak
van collegae weduwen. Ik vind het wel lekker wat ze doet. Beetje recht door het midden van zich af aan
het schrijven en aandacht aan het schreeuwen. Niet genuanceerd, niet correct. Net als de dood. Ook nogal
recht door het midden, niet genuanceerd. Beetje dood bestaat ook niet hè?!
Ik denk dat men graag een mening over goed en fout rouwen heeft omdat het dan in een hokje te stoppen
is. Daarmee zou er een goeie, logische route bestaan die afgelopen dient te worden.
Als je behept bent met een dominante Kritische Ouder en een Aangepast Kind zoek je ook als rouwende
houvast aan dergelijke regeltjes. Schijn-houvast, want je blijkt het nooit volgens ‘de richtlijnen’ te doen.
Rouwen kun je -volgens mij- niet verkeerd doen. Het is wat het is. Iedereen zoekt zijn eigen weg in een
onbekend landschap waar geen routeplanner van is. Iedereen moet zijn eigen weg daarin vinden... En elke
fase, gemoedstoestand of gebrek daaraan bleek noodzakelijk voor de volgende stap te zijn geweest.
Zou ik, als ik terug kijk op het stuk wat ik gegaan ben, het niet anders hebben willen doen en soms minder
brokken hebben willen maken? Zeker wel! Maar dan? Het is een Kikker vraag. Een vraag die niet helpt...
Es ist was es ist, sagt die Liebe (Wat een mooi gedicht overigens!)
Inderdaad vind ik in dat opzicht ‘overlevingssymbiose’ een mooier gevonden verwoording dan ‘ongezonde
symbiose’. Het is onmogelijk om in de rouw elkaar niet te besmetten. Ik heb heus met alles wat ik weet en
voelde goed voor mijn kinderen en hun rouw willen zijn. Daarmee deed ik het soms goed en soms goed
verkeerd. Een voorbeeld waarin ik, natuurlijk onbedoeld, mijn dochter(s) met een koffer van mij heb laten
zeulen is dat ik zo verschrikkelijk graag wilde dat het ze goed ging. Ik deed ontzettend mijn best om het
hen aan niks te laten ontbreken.
Mijn middelste kreeg last van paniekaanvallen en hyperventileerde. Ik was als een dolle aan het zoeken naar
de juiste hulp, de juiste aanpak, totdat zij mij toeschreeuwde: “Mama! Mag-ik-als-je-blieft- ongelukkig-zijn.”
Ik kan je nauwelijks beschrijven wat een orkaankracht dat in mij deed rond waaien. Het liefst had ik keihard: “NEE!” teruggeschreeuwd. “NEE! ...Dat kan ik niet ook nog aan, jouw en jullie verdriet!”
Tja...?
Hoe kun je niet ongelukkig zijn als je vader dood is? Hoe moet je verder met het trauma je vader onverwachts voor je ogen te zien sterven? De paniek vloog zo van haar terug naar mij. Ik heb ter plekke besloten
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dat ik mij, al mijn eigen pijn, zou toe-eigenen en haar de hare moet gunnen.
In woorden klinkt dat makkelijk.Toch, zijn we vanaf dat moment het pad anders gegaan en heeft zij nu o.a.
minder last van haar angsten. Het is ontegenzeggelijk een feit dat wij in een overlevingssymbiose geleefd
hebben... en soms is het voelbaar hoe die symbiose er weer inschiet, knelt of beschutting biedt.
Je had het eerder over gecompliceerde rouw. Dat is een term die volgens mij niet voor ons opgaat. William
J. Worden, de schrijver van het boek Verdriet en Rouw (1992), gaat ervan uit dat rouwen hard werken is
waarbij taken verricht moeten worden. Hij spreekt van 4 rouwtaken. Riet Fiddelaers, geïnspireerd door Petra
Penning en Annet Weijers, heeft daar een nulde taak aan toegevoegd. (Het leven duurt een leven lang, 2001).
Opvoeden in leven en dood
Deze 0de taak houdt in dat je in je opvoeding geleerd hebt hoe je om moet en kunt gaan met dood en
verlies. Mag je je uiten en je gevoelens tonen of moet je niks laten merken? In de praktijk komt het niet
vaak voor dat deze voorbereiding bewust plaats vindt. Het is natuurlijk ook met betrekking tot het omgaan
met verlies en rouw helpend als er in je jeugd een permissieve -je bent O.K.- en Strookrijke basis gelegd is.
Deze 0de taak is in jouw en mijn geschiedenis gekleurd door oorlog, dood en scheidingen. Je hebt dat heel
mooi theoretisch uitgelegd met het episcript. Echter ik geloof niet dat er daarmee bij ons sprake is van
gecompliceerde rouw. Hooguit dat onze jeugd het rouwen gecompliceerder maakt.
De volgende vier rouwtaken zijn:
1 De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien
De eerste taak is erkennen dat je de ander nooit meer zult zien. Hij of zij komt nooit meer terug en je leven
is voor altijd veranderd. De toekomst, zoals je die met die ander voorstelde, zal nooit bewaarheid worden.
Natuurlijk ‘wist’ ik dat Peter echt dood was en toch terwijl ik met vrienden en familie zijn 2de sterfdag
herdacht en enigszins troebel van wijn en emotie naast mijn stoel ging zitten, drong het bij de huilbui die
daarop volgde pas definitief tot me door. Waarom deed ik toch zo mijn best? Alsof er een beloning zou
volgen. Als ik het maar goed genoeg zou doen dan...? Alsof hij met een strik om als verrassing op een dag
zou staan wachten. Met mij viel het kwartje: “Hoe ik ook mijn best doe, hij komt nooit meer terug!”
De eerste taak volbracht ik op dat moment. Het innerlijk weten, tot op mijn bot, dat hereniging in dit leven
niet-nooit-never meer zou gebeuren. Nooit meer zien, nooit meer spreken, nooit meer voelen. In mijn
leven vind ik dat een groot verdriet, waar ik niet meer dagelijks mee leef. Als ik dat ‘weten’ opzoek dan
kan ik dat NOOIT niet te hebben verschrikkelijk vinden. Een toekomst zonder hem vind ik persoonlijk
makkelijker te dragen dan hem nooit meer zien-horen-spreken-voelen. Hoewel het zich natuurlijk wel laat
voelen bij mijlpalen als behaalde examens, successen van de meisjes, verjaardagen, 30 jarige huwelijksfeestjes
van vrienden, een eerste kleinkind... van ons.
De eerste keer een jurk kopen waar hij me nooit in zou zien was een top inspanning en alsof hij er bij was.
Zijn voorkeur kleur, zijn voorkeur model. Ik praatte, dacht en voelde met hem. Nu kan ik een jurk kopen
zonder bij hem stil te staan. De kleuren van toen staan minder goed bij mijn grijzer wordende haar. Ik word
oud, zonder hem. Maar de feiten zijn dat ik me voor de spiegel drukker maak om mijn oude nekje dan
dat ik erbij stil sta dat hij niet mee oud wordt. Zo is een toekomst zonder hem hebben na bijna 9 jaar een
gewone realiteit geworden. Soms wel een hele pijnlijke. Dat wel.

2 De pijn van het verlies ervaren
Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel hebt gehouden en daarbij geen pijn te voelen.
Er is dan ook geen weg om de pijn heen. Als de pijn niet wordt gevoeld, kan deze op een later moment
terugkomen. De pijn kan zich uiten in lichamelijke pijnen, in huilbuien, in lichamelijke klachten, slapeloosheid, gebrek aan concentratie, geheugenvermindering, of in agressie.
Ik had het eerder al over ‘mijn Zadkine’
De pijn komt tot leven in een scala van gevoelens. Niet alleen gevoelens van verdriet, maar ook angst, boosheid of blij of opgelucht zijn. Ook hier weer is het verduren van al die gevoelens en je weg er in vinden
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een hele opgave. Ook voor de omgeving.
Ik herinner me dat mijn moeder voorzichtig suggereerde dat ik toch iets rustiger en minder boos moest
doen. Ze kreeg de volle laag! Hoezo rustiger? Hoezo minder boos? Ze mochten allemaal blij zijn dat ze
niet in mijn schoenen stonden en dat ik niet de hele vulkaan tot uitbarsting liet komen maar alleen maar
af en toe een blubje lava spuugde! Zo had er iemand nog wat? Kom maar op. Zo boos dus, en dan weer
schuldgevoel, dan weer verdriet en dan bang. Ja, deze taak pleitte ik me ijverig van.
Zich aanpassen aan het leven zonder de overledene
De intensiteit van de band die je hebt met hem of haar die gestorven is wordt anders. Niet alle aandacht gaat
meer naar het verloren leven. Het gaat niet om loslaten, maar om anders leren vasthouden.
In de recente rouw-literatuur gaat men uit van een rouwproces waarbij voortdurend heen en weer bewogen wordt tussen twee contrasterende manieren van functioneren. Enerzijds gericht op het verlies. Intens
het hele scala van gevoelens ervaren en exploreren in een poging om daarvan de betekenis te vatten voor
het verdere leven. Anderzijds gericht op restauratie (zie elders Stroebe en Schut).
De rouwende richt zich op de vele externe aanpassingen waartoe het verlies noopt. Aandacht gaat naar
professionele en huishoudelijke aangelegenheden. Energie wordt gegeven aan de uitbouw en het onderhouden van relaties. Daarvoor worden tijdelijk de golven van de acute rouw ‘uitgeschakeld’. Deze komen
voortdurend weer terug. Met korte of langere intervallen. Je gaat als het ware heen en weer. Tussen intens
voelen en restaureren.
Het van tijd tot tijd ‘vermijden’ van de realiteit en alle gevoelens van het verlies kan helpen. Het kan worden ervaren als bemoedigend dat je toch vooruitgang boekt in het weer opbouwen van het dagelijks leven.
Dit laatste is echt zo’n gegeven waar anderen en jezelf een mening over kunnen hebben.
Soms zijn mensen blij dat het weer goed met je gaat of maken ze zich juist druk dat je niet genoeg rouwt. ...
Terwijl wat je aan het doen bent is aan het overleven op de golven van alle emoties en het man- of vrouwmoedig bouwen aan de restauratie.
Ik vond ook deze taak een proces wat me ‘gewoon overkwam’. Dan was ik zo blij dat de pijn letterlijk mijn
ingewanden even rust gaf. Dan dacht ik: “als het zo gaat, dan red ik het wel. Als die pijn maar af en toe verdwijnt.”
Dan kon ik autorijden, de muziek aan hebben en met mijn meiden in de kamer dansen. Dan kon ik nadenken over werk, over opruimen, over huishouden, de groene container aan de weg en zelf leren tuinieren.
3

4 De draad weer oppakken
Verwerken.
Ik heb een hekel aan het woord verwerken. Het impliceert dat het ooit klaar kan zijn. “Heb je het al verwerkt?” Eens liep ik bij AH een tennismaatje van Peter tegen het lijf en die vroeg me dat. Wat daarop te
zeggen? Bedoeld wordt vaak of ik verder kan leven met Peter in mijn hart, met voor hem een eigen plek in
mijn emotionele bestaan. Daar komt natuurlijk ook die zin: “Je moet het een plekje geven” vandaan. Ik dacht
als men mij dat zei: “Wijs mij even aan op welke plank in de kast dan?”
Men bedoelt het proces van accepteren dat het is zoals het is en het weer kunnen ervaren van levenslust.
Van overleven naar weer gaan leven.
Van weer verliefd worden..., van mezelf verbinden en ook weer durven verbreken, van keuzes op eigen
benen maken, van kunnen genieten van de zon op mijn huid. Kortom de draad weer oppakken en me daar
niet schuldig over voelen maar zin in hebben.

In de eerste week na Peters dood stond ik te tanken en toen voelde ik ook de zon op mijn huid. Weldadig
en ik schrok. “Hoe kon ik daarvan genieten terwijl mijn lief dat nooit meer kon? Terwijl hij nog maar een week dood
was...?” De eerste en tweede zomer lag ik vaak moe en uitgeteld in de zon. Ik lag als een plat geslagen vlo
te zijn.Vandaag de dag kan ik heerlijk en ontvangend genieten van dezelfde zon op mijn huid.
Dat ik alle taken heb uitgevoerd op mijn eigen wijze met voor mijn gevoel weinig bewuste invloed is volgens mij natuurlijk. Het is levenslust en levensdrift. ...En... ik heb aandacht, tijd, hulp, therapie, massages etc.
volop tot me genomen om de draad te vinden en weer op te pakken.
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Verwerken is niet vergeten. In de rouwliteratuur schrijft men dat het rouwproces ‘voltooid’ is als de vier
taken zijn vervuld. Het is onmogelijk een precieze tijdsduur voor een rouwproces te omschrijven.Twee jaar
is niet te lang en vijf jaar is een normale periode om het sterven van een kind of een partner te verwerken.
Een criterium van verwerking is dat men aan de overledene kan denken zonder steeds intense pijn te ervaren, hoewel iets van de pijn van het verlies een leven lang duurt.
Verdriet na verlies gaat met mensen mee gedurende hun verdere leven. Zoals de schaduw van een mens
hem overal vergezelt. Een geliefde uitspraak van mij is: “de dood duurt een leven lang!”
Het eindresultaat van verwerking is ‘integratie’ en niet ‘vergeten’.Vergeten is geen troost, het is ontkenning
van verdriet. Een goede afloop van het rouwproces is moeilijk te bepalen. Het bevat minstens de drie volgende aspecten, die nauw met elkaar in verband staan:
1
Men voelt zich de meeste momenten opnieuw goed in het leven en men kan weer genieten
van alledaagse dingen.
2
Men kan opnieuw de problemen van het leven aan.
3
Men wordt minder in beslag genomen door het verdriet.
Als ik mezelf tot deze 3 bulletpoints verhoud dan kan ik op alle 3 de punten “Klopt” zeggen.
Gecompliceerde rouw
De grote verscheidenheid aan gevoelens en gedragingen bij rouw maken het moeilijk vast te stellen wanneer gesproken kan worden van gecompliceerde rouw.
In het algemeen wordt er pas gesproken van gecompliceerde rouw bij ernstige problemen met aanpassing.
Alle eerdere beschreven lichamelijke, emotionele, existentieel getinte of gedragsreacties worden dan als zeer
ernstig of langdurig gekwalificeerd. Dat betekent dat ze de nabestaande ernstig in zijn sociaal of beroepsmatig functioneren beperken.
Een glijdende schaal dus. Want wanneer is iets langdurig en wat is in ernstige mate?
In de DSM-IV werd rouw uitgezonderd van ernstige depressies. Ofwel: wie depressief raakte door de dood
van een geliefde, viel niet in de categorie depressievelingen. In de DSM-5 wordt deze uitzonderingspositie
geschrapt, waardoor mensen die door rouw in een ernstige depressie raken een (betere?) diagnose kunnen
krijgen.
Een hele discussie. Ik vind het belangrijk om rouw niet te pathologiseren door het te presenteren alsof het
een ziekte is.Volgens veel cao’s hebben eerste-lijns familieleden hooguit recht op 4 dagen afwezigheid.Voor
meer afwezigheid moet je je ziek melden en ben je afhankelijk van compassie en kennis op dit gebied van
de bedrijfsarts.
Het is natuurlijk helaas zo dat een bevredigende reorganisatie van iemands leven niet altijd lukt.
Men kan op elk van de vier taken vastlopen, zodat de rouw ofwel duidelijk afwezig is, ofwel chronisch
wordt, of levensbedreigend.
Gecompliceerde rouw kan leiden tot psychiatrische problematiek, zoals depressie, angststoornissen of posttraumatische stressstoornis, tot misbruik van alcohol of geneesmiddelen of tot opleving van pre-existente
psychiatrische stoornissen.
Het begrip gecompliceerde rouw is aan discussie onderhevig en het ontbreekt aan overeenstemming tussen
experts over de terminologie en criteria. Er zijn verschillende verschijningsvormen van gecompliceerde
rouw beschreven, die kunnen helpen bij de herkenning van problemen met rouw. Bij chronische rouw
verminderen en of veranderen de waarneembare symptomen die bij de gewone rouw passen niet.
Alle symptomen zijn na bijv. 3 jaar nog even intens en dagelijks aanwezig als in de eerste maanden.
Als een rouwreactie uitblijft door langdurige ontkenning of het sterk onderdrukken van emoties, wordt
gesproken van ontkende rouw.
In plaats van een rouwreactie kan ook een veelheid aan lichamelijke klachten gepresenteerd worden,
hetgeen wijst op gesomatiseerde rouw.
Soms is er in de periode volgend op het verlies geen plaats voor een rouwreactie en wordt deze uitgesteld (uitgestelde rouw). Dat kan het geval zijn als de prioriteit ligt bij het opvangen van andere nabestaanden of bij verwerking van traumatische omstandigheden rondom het overlijden (getraumatiseerde rouw),
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maar ook als (onuitgesproken) gezinsregels over verliesverwerking iemand in het gezin verhinderen om op
eigen wijze te rouwen (systeemgeblokkeerde rouw).
Lieve Alice, dit laatste allemaal uit de rouwliteratuur geplukt. Niet specifiek gelinkt aan TA of vertaald naar
TA-theorie. Ik hoop dat het ondanks dat toch passend en interessant is in ons stuk.
Liefs Esther

Lieve Esther,

18 januari 2014

Wat was dat laatste stuk van jou, smullen, zeg! Hoe je je toch nog kan verlustigen aan verdriet, zou ik bijna
zeggen. En dat bedoel ik niet onrespectvol, maar juist dat je zo mooi betrokken en toch met afstand en
humor je pijnlijke proces beschrijft! Mooi en herkenbaar ook het proces met je dochter. Ken je het boek
van Daan Westerink, ‘Verder zonder jou’ (2010), waarin 25 jongeren vertellen hoe zij het verlies van een
ouder hebben ervaren? Daar moest ik aan denken. Paniek en angst als onderdeel van het rouwproces die
lijken te duiden op aspecten van posttraumatische stress, zoals ik dat ook regelmatig heb ervaren, met name
door de terugkerende nachtmerries.
Hoe zwaar moet het zijn om je eigen rouw te managen en dat van je dochter(s) erbij te voelen, want hoe
je het ook wendt of keert, het leed van je kinderen doet je altijd mee rimpelen als het water dat verplaatst
wordt door het vallen van die ene zware steen in de vijver. En zo rimpel ik ook weer een beetje mee met
jouw leed en dat van je dochter, hoe extra eenzaam moet je je dan voelen zonder je partner en zonder echt
de mogelijkheid om haar te steunen, al doe je wat je kunt. Alweer trekt mijn hart zich naar je toe.
Heel verhelderend ook hoe je Worden’s taken vertaald hebt naar je eigen situatie.
En die 0de taak! Wat een vondst, hè? Want dat is nu precies waar Bonnano (zie het artikel over hechting,
etc.) over schrijft: een goede strookhuishouding, een realistisch beeld van het leven en voldoende steun en
een sociaal netwerk. Wij zien natuurlijk veel mensen waarbij die 0e taak nooit is geleerd. Maar de meeste
mensen hebben die wel en dan verloopt een rouwproces eigenlijk normaal. Maar wel zonder routeplanner,
zoals je zo fraai zegt.
Illustrerend voor het verschil in ieders beleving is dat je schrijft dat je een toekomst zonder Peter makkelijker te dragen vindt dan hem nooit meer zien-horen-spreken-voelen. Toen ik was gescheiden zei mijn
moeder, die twee echtgenoten aan de dood had verloren, dat de dood haar gemakkelijker leek te dragen
dan een scheiding. Dit omdat je dan nooit eens echt klaar bent met elkaar, zeker als je kinderen samen hebt.
Je blijft je schuren aan die steen die des aanstoots was. En soms ook hopen dat het altijd misschien weer te
herroepen lijkt. De dood is bevrijdend onherroepelijk, zei ze daarmee. Maar ook hoe anders en ingewikkeld een rouwproces is als je scheidt. En omdat iedereen om andere redenen scheidt is ook dat proces weer
verschillend.
Jij beschrijft heel beeldend hoe je de blauwdruk die Peter op celniveau op je achter heeft gelaten bijna niet
kwijt kunt en dat eigenlijk ook helemaal niet wilt in het begin. Bij een scheiding wil je dat juist wel, je wilt
je juist herinneren wat er naar was aan je verbintenis, anders kun je het bijna niet verdragen dat je weg bent
gegaan en daarmee bewust een heel gezin en zoveel mensenlevens hebt ontwricht. En hoe anders is het als
je de eigenschappen van je overleden partner in je kinderen terugziet? Het kan pijnlijk vertederend zijn,
zelfs de irritante eigenschappen, maar het is nog een beetje hem, nog een bijna heilig relikwie van wat hij
was, in een ander jasje. Koesteren dus en erkennen!
Als je gescheiden bent en je ziet iets irritants aan je kind dat je doet denken aan je ex-partner is er niets
vertederends aan. Je wilt het weg hebben, maar het is onafscheidelijk een onderdeel van je kind. Probeer
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dan maar eens accepterend en vergevend te zijn. Lukt wel uiteindelijk, hoor! Als
je wilt. Er zijn vele verwarrende gevoelens rond een scheiding. Het je vastbijten
in kwaadheid is soms de enige manier om de scheiding te dragen. Omdat het
eventuele verzengende verlangen of het verterende verraad van je liefde en trouw
niet te dragen is. Omdat verdriet erover eigenlijk de relatie teveel zou eren tijdens
het proces van soms gedwongen moeten loslaten. Terwijl je met allerlei erfbelasting zit die steeds weer wordt onderhouden, vooral als je samen kinderen hebt.
Mijn dochter, Mayke Smit, die helaas ook gescheiden is, heeft van deze nood een
deugd gemaakt en geeft cursussen: ‘Sterker uit je scheiding’. Zij schreef ook het
boek ‘Los’, een roman, waarin ze het leven van Floor na haar scheiding beschrijft.
Hoe zij door het volgen van een cursus zichzelf ontdekt, terugvindt en weer heel
wordt. Als trotse moeder meld ik dit graag. Het boek komt begin april uit, hoe passend voor een nieuw
begin.
Geen last, geen lust, maar gegeven.
Jouw en mijn pleidooi is duidelijk: deel je verliezen, deel het proces dat leidt tot de integratie van het verlies
in je leven, met alle gevoelens en inzichten van dien. Zorg daarbij goed voor jezelf, wees aardig voor je zelf,
wees je eigen beste Voedende Ouder. Ga naar binnen en kijk naar wat je nodig hebt, voel wat er is. Ga naar
buiten en doe wat nodig is, zelfs als het soms even op de automatische piloot moet en je van achter glas
de buitenwereld beziet en er nog niet helemaal aan deel kunt nemen. Maak van je hart geen moordkuil
en wees met wat er is: verlies en rouw: het is een gegeven.Vertel over je ‘Je-kunt-me-altijd-bellen-gevoel’.
Je wilt niet hoeven bellen, je wilt gebeld, je wilt een kaartje, een bloemetje, een pan soep, een arm om je
heen, een luisterend oor, iemand die je huilbui ontvangen kan. En...zo vervelend om er om te moeten vragen. Maar zelfzorg is van het grootste belang: ‘I will be gentle with myself ’ zingen, tijd voor meditatie en
een warm bad. Mensen om je heen op gezette tijden, waarbij je je vertrouwd voelt en waarbij je de tranen
vrijelijk kunt laten stromen.
Eindgepruttel
Lieve Esther, de deadline begint in onze nekken te hijgen, we zouden wel door kunnen blijven schrijven
maar het pijnlijke proces van schrappen en herschrijven zal nu toch echt moeten aanvangen, ook altijd weer
een beetje verlies.
Er valt nog zoveel te vertellen: Zoals de vele soorten rouw en de verschillende manieren van daarmee
omgaan. De een begraaft zich twee dagen in bed en huilt en huilt, de ander huilt te pas en te onpas even
en lacht dan weer en dat soms tegelijk. En doorgaan, druk en droef zijn. Ook zijn er die eerst doorgaan en
later pas verlamd raken van verdriet. Ik las eens van een actrice die zeven maanden in een stoel bleef zitten
na het overlijden van haar man en dan het leven weer zachtjesaan liet aanvangen. Een heel boek zouden
we er mee kunnen vullen. Zo ook over anticiperende rouw, waarvan je zou denken dat het de rouw na het
werkelijke verlies minder zou maken. Is niet altijd zo.
Van vergif naar vergiffenis
Ik zou nog willen vertellen over het overlijden van mijn schoonmoeder, drie weken geleden. De versheid
van een nieuw verlies geeft ook weer nieuwe inzichten en ‘Ach-Ja-erlebnissen’ en oude beelden die weer
op het netvlies verschijnen en rondjes rouw over eerdere verliezen. Over het proces van unfinished business
waarbij zij, door het spuien van een hoop vergif naar mij, zichzelf ondanks zichzelf, wilde bevrijden van de
last van haar kwaadheid en giftige gedachten. Hoewel ik gekwetst was, kon ik haar vergeven. Ik heb naast
het delen van mijn gekwetstheid vooral met vergiffenis gereageerd, waardoor zij mij kon bedanken voor
het feit dat ze nu in vrijheid en vrede uit het leven kon glijden. Wat een ontmoeting zo op het laatst van
haar leven!
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Er valt nog zoveel te schrijven en misschien moeten we overwegen om dat ook te blijven doen.Want er zijn
nog vele transities en verliezen die onderling toch ook weer verschillen.
Wat te denken van het verlies van gezondheid of van een of meerdere lichaamsdelen? Hoe ga je daarmee
om? Door het gedicht ‘Ode aan mijn Borsten’, dat mijn dochter schreef werd ik nog eens extra bewust
van het gegeven dat wij als omstanders ook zo ontzettend met lege handen staan als het gaat om het verlies
van een ander. Zij schreef het naar aanleiding van haar ontzetting over het horen van het nieuws dat een
dierbare vriendin borstkanker had. Het aanschouwen van het leed van een ander maakt je ook weer heel
bewust van je eigen gehechtheid aan een of meerdere lichaamsdelen.
Het getuige zijn van een aangrijpende gebeurtenis of een schokkende ervaring heeft ook impact en bergt
trauma en verlies in zich. Als getuige van bedreiging of dreigende verliezen of verliezen an sich hebben we
ook met rouw te maken. Het verstoort onze gehechtheid aan dat onze wereld een veilig plek is. Je krijgt te
maken met verlies van onbekommerdheid en onbezorgdheid dat gepaard gaat met een in-of aangrijpende
ervaring.
En wat te denken van het verschil in rouwen tussen man en vrouw of het uiten ervan in verschillende culturen? Dan is er nog het verlies van een broer en zus. Ik vertelde je nog niet eens over de vroegtijdige dood
van mijn broer, zeven jaar geleden. Omdat we een half jaar daarvoor mijn moeder net ten grave gedragen
hadden, wisten we precies hoe het regelen van een uitvaart moest en hebben we bij zijn dood het allemaal
zelf gedaan. Het is een apart verhaal dat zijn eigen aandacht verdient. Ik laat het hier omwille van de ruimte
bij een gedicht dat ik maakte. Bijzonder dat je in een gedicht heel soms de alomvattendheid van wat niet
te bevatten is, kan vatten.
Mijn Broertje Dood
Jouw lieve lijf te zien
Zo rustig, toch bevangen
Zo zonder pijn en ook
Zonder verlangen
Dat dit zo snel gebeurd kan zijn,
Het wuiven van je hand is nog gegrift
Met pixels op mijn netvlies
Nu lig je stil, het is geschift
Voorbij, bevatten kan nog niet
Geen opluchting op je gelaat
Voor ons gelatenheid en dof
Gevangen in een aanvang van verdriet
Zo weinig als je voor ons nog kon zijn
Zoveel ben je in dit moment van ons
Nog even houd ik je heel dichtbij
Nog even warm, dan ben je koud en vrij
Dan is er nog het belang van rituelen, waarbij je zowel gelimiteerd als ongelimiteerd bezig kan zijn met je
verlies en je rouw in banen te leiden die behapbaar en helend zijn. Kleien, wandelen, de natuur in, zingen,
een muziekinstrument bespelen, luisteren naar muziek, dansen, mediteren, samen kaarsjes branden, eren van
wat er was en danken, gedichten maken, elkaar masseren en aanraken, schilderen, lekker koken, bloemen
schikken... En het belang van jezelf helen door steeds weer terug naar jezelf te gaan en te kijken naar wat je
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nodig hebt, open te staan voor troost en belangrijke andere dierbaren en je te voeden en laven met aandacht,
liefde, rust en tijd.
Lieve Esther, het wordt tijd om afscheid van dit project te nemen.We hebben de lezer rondgeleid door onze
rouw-en-verlies-tuin vol met onaanraakbare en volle struiken, fraaie, interessante en zeldzame bloemen, gigantische bomen, onkruid en verval, dorre blaadjes en overbodige takken, ontkiemende zaadjes en bloesem
in de knop.Verteld van de rouwseizoenen. Er is nog veel te ontdekken en te delen!
Wij blijven deze wonderbare tuin bewerken...
Tot een volgend keer,
Liefs, Alice

Lieve Alice

19 februari 2014

Ieder door jou opgeschreven gedachten of gevoel nodigt uit en nodigde uit tot een reactie.
Ja! Er zijn nog veel onderwerpen om bij stil te staan. Je hebt veel gegeven en veel van je kennis en inzichten
in deze briefwisseling en Strook gedeeld. Dank voor al je wijsheid, humor, inzet, ontvangen en geven! Dank
voor je rijke woorden.
Ik omhels je!
Esther
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Hechting, separatie, rouw en heling, een bloemlezing
Alice Altink

Inleiding
Er bestaat al veel nuttige informatie over hechting, separatie, rouw en heling. Ik heb hieronder
een bloemlezing gemaakt van die informatie
die volgens mij kort en bondig met de nodige
schemaatjes aangeven wat het gedachtengoed rond
deze thema’s beoogt. Over het algemeen zijn het
onbewerkte uittreksels uit een paar boeken, die
ik als het ware aan elkaar praat/schrijf. Er bestaan
ontzettend veel goeie en informatieve boeken
die ieder weer op eigen wijze het thema behandelen. Ik deel graag met de lezer fragmenten uit
mijn eigen boek “Gedeeld Verlies” dat niet meer
te verkrijgen is. De volgende bronnen zijn een
persoonlijke keuze.
Gedeeld Verlies, Alice Altink (1991),
Cartoons, Bob Bierman
Verlieskunde, Herman de Mönnink (2010),
Hostage at the Table, George Kohlrieser (2006),
Verdriet en Rouw, Worden (1992),
Een workshop van Manu Keirse (2012) en
Vingerafdruk van Verdriet (2008)
Over de Rooie, Bert Cozijnsen en Jakob van
Wielink (2012),
Loss, Trauma and Human Resilience, American
Psychologist, George Bonnanno (2004)
Good Grief Rituals, Rituals for dealing with grief,
Elaine Childs-Gowell (1989)

Hechting
Je hechten is een overlevingsmechanisme.
We hechten ons aan andere mensen, aan dieren,
planten, voorwerpen, een eigen plek, een doel,
geld, een leeftijdsfase, een groep, enzovoorts.
We voelen ons daar veilig bij. We ontlenen daar
steun, energie, hulp en troost aan. We kunnen
daardoor de moeilijkheden en problemen die bij
het leven horen de baas, want we staan er niet alleen voor. Mensen, maar ook zoogdieren doen dat
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ter instandhouding van de soort. Wanneer we ons
niet hechten aan anderen is dat op z’n minst schadelijk voor onze geestelijke gezondheid, maar het
kan zelfs gevolgen hebben voor ons leven. Onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste mensen
die in psychiatrische inrichtingen zijn opgenomen
problemen hadden met zich opnieuw hechten,
aan anderen, na een hevig verlies, bijvoorbeeld
van moeder of vader vóór het zestiende levensjaar
(Bowlby, 1983). Ook werd per toeval ontdekt, in
een weeshuis waar kinderen werden verzorgd,
dat het sterftecijfer van de baby’s daalde toen de
verpleegsters ze naast het gebruikelijke voeden en
verschonen ook nog gingen vertroetelen, wiegen,
aanraken en een speciale band met ze aangingen
(Bowlby, 1983). Als we ons hechten aan mensen,
dieren, materiële en immateriële zaken, geven we
daar extra aandacht en zorg aan. En gek genoeg is
het ook andersom: als we mensen, dieren, enzovoorts gaan verzorgen, gaan we ons eraan hechten.
In beide gevallen wordt de band verdiept.
Voor een gezond leven is het noodzakelijk dat we
ons kunnen voeden met menselijke warmte, zowel
geestelijk, lichamelijk als spiritueel. Het is belangrijk om te geven én te ontvangen. Om warmte
toe te laten, moet je je open kunnen stellen voor
een ander en dat doe je alleen als je een band hebt
met hem, als die ander iets voor jou betekent. We
krijgen energie van een band met iemand. We
worden er rijker van.
Tussendoortje van de laatste tijd
Jim Coan, die voor de nieuwe stroming in therapieland, Emotionally Focused Therapy, samenwerkt met
de oprichtster daarvan, Sue Johnson, doet onderzoek naar hechting. Hij heeft inmiddels ontdekt dat
bij stress (angst, verlies, pijn) het gebied dat oplicht
in de hersenen voor vijftig procent vermindert als
de hand van degene die die stress ervaart wordt
vastgehouden door een dierbare persoon met wie
deze persoon een veilige hechting heeft opgebouwd.

(Social Baseline Theory: The Role of Social Proximity
in Emotion and Economy of Action, Lane Beckes and
James A. Coan*, University of Virginia, Social and
Personality Psychology Compass 5/12 (2011)

Je hechten is een natuurlijk mechanisme, heel
vanzelfsprekend. Een pasgeboren baby kijkt onmiddellijk nadat zij op moeders buik wordt gelegd
omhoog naar moeders gezicht: dat is hechtingsgedrag. Moeder is vertederd door de kwetsbare blik
en de baby ontlokt daardoor verzorging aan haar.
Je verbonden weten met een ander ontstaat
meestal door een proces van contact maken, de
ander aankijken, contacten herhalen, samen dingen doen en meemaken, elkaar aanraken, gevoelens met elkaar delen, elkaar verzorgen, praten met
elkaar, waarde hechten aan de ander.

Hoe valt er na te denken over een leven met
een handicap als al je energie blijft steken in het
terugverlangen naar een lichaam dat niet meer is
zoals het is? En hoe kan het mogelijk zijn van een
ander doel te genieten als je je blijft vastbijten in
de jaloezie op je buurman die nog wèl een baan
heeft? Is het mogelijk om je ooit aan een nieuw
land te binden als je je blijft kwellen met het verlangen naar je thuishaven? En welke vreugden van
het ouder worden vallen er ooit te bejubelen als je
geen afscheid durft te nemen van je jeugd?
Het doet verschrikkelijk pijn om iemand te verliezen die je heel erg dierbaar is. Misschien doet
het wel zo veel pijn dat je inderdaad besluit om
je nooit meer aan iemand te hechten. De mensen
die dat doen verkillen en begraven hun ziel in
eenzaamheid. Mensen die zich niet meer verbonden voelen en eenzaam zijn, gaan vroeger dood
dan de gemiddelde mens. Er bestaat onderzoek
waarin dat wordt aangetoond (The Language of
the Heart, James Lynch, 1985).

Voltooiing

Maar elke band die we aangaan zal ook weer
veranderen; van vorm of van intensiteit. De band
bijvoorbeeld met ouders zal veranderen van een
afhankelijkheidsrelatie waarin je nauwelijks zonder
hen kunt, naar een band waar je van weerskanten losser en minder afhankelijk van elkaar bent.
Soms zal je iemand of iets écht los moeten laten.
Afscheid nemen.Van je oude school, van je oma,
van je huisdier, van een vriend, van je werk, van
een ideaal.

Elk mens heeft de behoefte aan voltooiing. Dat
betekent dat je graag allerlei dingen afmaakt. Er
een geheel van maakt. Dat geldt voor materiële
voorwerpen zoals het inrichten van een huis, of
het afmaken van een breiwerkje of een zelfgemaakte knutselarij.
Zo gaat dat ook met immateriële zaken. Zoals
het bereiken van een doel, het uitspreken van
je gevoelens en gedachten naar iemand die van
betekenis is voor je. Het afmaken van een studie
of het uitspreken van een ruzie. Het blijft knagen
totdat je het hebt afgesloten, tot je je goed voelt
bij de gedachte aan de betreffende persoon of het
onderwerp.

Hoe?
Rouwen is een rauw proces, afscheid nemen doet
pijn, maar er is geen andere weg dan er dwars
doorheen, wil je in je leven toegang blijven houden tot andere wegen.
Hoe kun je ooit weer intiem contact hebben met
een ander als je steeds de ogen of het gedrag van
je oude partner in je nieuwe partner terugziet?
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Afscheid is het voltooien, het afmaken van een
scheiding. We noemen dat ook wel rouwen.

Rouwen
Rouw wordt in de Van Dale beschreven als grote
smart of droefheid die grotendeels geassocieerd
wordt met verlies van iemand door de dood, of
verlies van zaken die voor iemand van belang
waren. Rouw is tevens het aan de dag leggen of
uiten van die droefheid.
Rouwen is echter meer dan dat. Het is een
verwerkingsproces. Een ontwikkeling, iets dat
voortschrijdt en verandert. Het verloopt in verschillende cycli en gaat met verschillende emoties
en gedachten gepaard. Het is een natuurlijk proces
en meestal gaat het vanzelf.
De hevigheid en duur van dat proces zijn afhankelijk van de band die je met de verlorene hebt
gehad. De intensiteit en beleving verschillen van
persoon tot persoon. Maar ook de vorm en de
grootte van het verlies zullen verschillen.
Uiteindelijk is het belangrijk om dat losmakingsproces door te maken om op een gezonde wijze
verder te kunnen leven. Om je opnieuw te kunnen hechten aan anderen. Als je niet rouwt, kun
je vastlopen en sta je geen anderen meer toe in je
hart. Hierdoor vereenzaam je, in ieder geval innerlijk. Rouwen is genezen van een geestelijke wond.
Na dat verwerkingsproces zul je niet helemaal
dezelfde meer zijn, je zult een litteken hebben,
een kras op je ziel, groot of klein, zichtbaar of
onzichtbaar, trekkend of niet.

In de jaren ‘85 tot ‘93 van de vorige eeuw volgde
ik twee maal per jaar de professionele workshops
over hechting, separatie, rouw en heling bij George Kohlrieser, PTSTA. Hij schreef deze materie
later op in zijn boek Hostage at the Table. Met
onderstaand schema maakte hij inzichtelijk hoe
het proces van hechting en separatie zich ontwikkelt en hoe dat kan leiden tot een nieuwe hechting of tot eenzaamheid, ziekte, geweld, verlating
of verslavingen.
Hij noemt ‘attachment’, hechting, de behoefte om
nabijheid te krijgen en behouden. ‘Bonding’, het
verbonden zijn en blijven noemt hij de uitwisseling van biologische en psychologische energie,
die bijdraagt aan je welzijn als het goed gaat, maar
vooral als je onder stress bent en behoefte hebt
aan troost aanraking, toegesproken worden en daar
naar luisteren, hetgeen je fysiologie, de hormonen
die te maken hebben met stress, doen kalmeren.

(opnieuw) Hechten

Rouwen

ontkenning
verdriet
angst
boosheid
vergeving
acceptatie
dankbaarheid

Verbinden

Loslaten
Figuur 1 De Hechtingscirkel, Kohlreiser

Het geheel ziet er als volgt uit
Je hecht je aan iets of iemand.
Je versterkt dat en voelt en onderhoudt de band.
Je neem afscheid van de band, ervaart een verlies.

om
weg

Je ontkent je gevoelens
en doet net of er niets
gebeurd is. Mogelijk
resultaat: psychosomatische ziektes.

directe weg

weg
om

Je herhaalt onbewust
pijnlijke situaties uit
het verleden; je weet
niet goed meer hoe het
moet.

Je rouwt en verwerkt de pijn.
Je uit je gevoelens en gedachten en laat je troosten.
Je besteedt aandacht aan je herstel.
Je geeft een nieuwe betekenis aan je leven.
Je gaat nieuwe gevoelsbanden aan met anderen.
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Loslaten
‘Afscheid nemen’, ‘een verlies verwerken’, ‘onthechten’, ‘iemand of iets laten gaan’, ‘het verbreken van banden’ en ‘loslaten’ of ‘losmaken’
zijn allemaal termen die de lading van ‘rouwen’
dekken. Als je rouwt is het goed om dat te zien als
‘loslaten’. Het is een actief proces van je losmaken
van diegene met wie je een band had of datgene
dat van waarde voor je was. Dat betekent niet dat
degene die je verloren hebt daarna geen betekenis
meer voor je heeft, maar wél dat jouw band met
hem je niet meer in de weg staat om met anderen

een nieuwe band aan te gaan. Je kunt merken dat
je echt los van iemand of iets bent als je gedachten
en gevoelens overwegend prettig en vredig zijn
over die persoon. Als je niet meer verlangt, niet
meer boos of bang bent, geen verdriet meer koestert, geen wrok, schuld of spijt. Als je hebt losgelaten, kun je je goed voelen over wat er was en met
open vizier nieuwe banden met anderen aangaan.
Een band aangaan, vasthouden en weer loslaten
zijn vaardigheden die elk van ons moet leren.
Het begint al als je klein bent. Je gaat steeds een
beetje verder bij je moeder vandaan om nieuwe
dingen te ontdekken. Je komt terug bij haar als
je daar behoefte aan hebt. Ook neem je elke dag
afscheid van je huis en huisgenoten om naar je
werk of naar school te gaan. Als je weg gaat, geef
je een kus ten afscheid. Bij terugkomst maak
je weer contact door verhalen over wat je hebt
meegemaakt, om de band te hernieuwen. Elke dag
verbreek en hernieuw je de band, houd je contact
of laat je weer los.

Waaraan hechten wij ons?
Mensen: familieleden, vrienden, buren, collega’s, idolen, een gezicht in de tram, de winkelbedienden. Groepen mensen zoals een gezin, familie,
een kerkgenootschap, een praatgroep, een groep
vrienden, de voetbalclub. Fantasieën over andere
mensen, zoals een ideale partner, of ideale ouder
Jezelf: je eigen plek, je huis, je dorp of stad, je
land, de aarde
Huisdieren en planten, knuffeldieren en
-voorwerpen
Voorwerpen: sieraden, boeken, muziek, speciale cadeautjes, geld
Doelen: studie, werk, een project, een optreden, een lezing, een ideaal
Levensfasen of overgangen, zoals geboren
worden, van baby naar kleuter en zo verder naar
bejaard zijn, de puberteit, van de ene schoot naar
de volgende, uit huis gaan, van school naar werk,
trouwen, zwanger zijn, kinderen krijgen, verschillende fases in een relatie, gaan werken of werkloos worden, uit huis gaan van de kinderen, de
overgang van vrouw én man, met pensioen gaan,
van zelfstandig wonen naar een verzorgingsflat,
overlijden
Levenszin, levensinhoud, de betekenis die

iemand aan haar leven geeft.
In hun boek ‘Over de Rooie, Emoties bij verlies
en verandering op het werk’, rapen Bert Cozijnsen en Jakob Wielink de bestaande informatie nog
eens kort en bondig bij elkaar. Zo voegden ze
nog het begrip zingeving na rouwen toe aan de
hechtingscirkel.
Contact
Hechting en verbinding zoeken is een natuurlijke
geaardheid van de mens, hechting behouden en
verbindingen aan gaan met meerdere mensen en
op meerdere gebieden van het leven geeft zin en
betekenis aan je bestaan.
Hechting
Verbinding die je bestendigt, koestert en die je
veiligheid en nabijheid, liefde en groei bezorgt.
Verlies (of separatie)
Elke hechting zal weer losgelaten moeten worden en het separeren geeft rouw, al naar gelang de
mate van lengte van de separatie, en de betekenis
van de band.Verlies veroorzaakt rouw.
Verlies op één gebied heeft consequenties voor
andere gebieden van je leven, dus zul je over die
veranderingen ook rouwen. Bij een scheiding
bijvoorbeeld verlies je niet alleen je partner, maar
vaak ook een aantal vrienden, je schoonouders, je
huis. Het is zelden éénvoudig.
Er kan sprake zijn van dreigend verlies, waardoor
je anticiperend rouwt.
Er kan sprake zijn van verborgen verlies, een verlies waar niemand iets van mag weten, dus kan je
de rouw die plaatsvindt ook moeilijk tonen noch
er begrip voor vragen.
Rouw is de prijs die betaald wordt omdat een
mens zich gehecht heeft.
Rouw is als het ware de achterkant van de liefde.
Rouw bestaat uit gevoelens, houdingen en gedragingen, die zich voordoen in de periode direct
na het verlies, en die zeker bij diep ingrijpende
verliezen gedurende de rest van het leven kunnen
terugkeren.
Hoe lang en hoeveel hangt af van persoonlijkheid
en karakter, van eerdere verlieservaringen, de aard
van het geleden verlies en de ontvangen steun in
de periode van rouw.
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Rouwen wat is dat?
Bij het leren afscheid nemen van een dierbare of
een dierbaar object komen vele verschillende facetten naar boven. Aanvankelijk gebruikten we de
theorie over de vijf stadia van Elisabeth KüblerRoss (Lessen voor Levenden 1969) en John
Bowlby (Attachment an Loss, 1, 2 and 3, 1981) en
Colin Murray Parkes (Bereavement, 1972) om aan
te geven door welke emoties we zouden kunnen
gaan bij het verlies van een belangrijke hechtingsfiguur, object, fenomeen of overgang. George
Kohlrieser sprak al over cycli en fases door elkaar.
Samengevat in Gedeeld Verlies:
Schok en ontreddering
Ontkenning
Zoeken en verlangen
Wanen en hallucinaties
Protest en woede
Marchanderen
Het zoeken naar verklaringen
Verdriet en gemis
Depressie
Angst, schrik of bedreiging
Schuldgevoelens, rationalisatie
Schaamte
Jaloezie
Aanvaarding, berusting
Een nieuwe band
Vergeving
Extra verzorging
Reïntegratiefase
Hoop
Dromen

Taken van rouwarbeid
Erkennen: langzaamaan gaan beseffen dat de ander
echt nooit meer terugkomt
Herkennen: omgaan met de warboel aan gevoelens
Verkennen: je aanpassen aan je veranderde leven,
dat vorm moet krijgen zonder die ander
Verbinden: verder leven met je herinneringen, met
die ander in je hart

Verlies en herstel oriëntatie,
het duale procesmodel
Stroebe en Schut gieten deze taken weer in een
ander model en voegen daar ook aan toe (hetgeen
uit hun onderzoeken blijkt), dat rouwen en tegelijkertijd op herstel georiënteerd zijn de beste prognose biedt voor herstel na een ingrijpend verlies.
Je kunt heel verdrietig zijn om het verlies van je
aangereden kat en toch ook al denken aan langs
het asiel rijden om mogelijk een nieuwe te kiezen.

Het leven
van alledag
Verlies
oriëntatie

Herstel
oriëntatie

Rouwarbeid
Opdringend verlies

Aandacht voor
veranderingen

Banden en hechting
verbreken

Nieuwe dingen
ondernemen

Banden en hechting
herdeﬁniëren

Aﬂeiding van verlies

Ontkenning en
vermijding van op
herstel gerichte
handelingen

Ontkenning en
vermijding van
verlies
Nieuwe rollen,
identiteiten en
relaties

Rouwtaken
Vlak na het uitkomen van mijn boek verscheen
het baanbrekende werk van J.W. Worden,
Verdriet en Rouw (1992). Baanbrekend, omdat hij
het fasen model los durft te laten en een actieve
rol voor de rouwende lijkt voor te schrijven.
Hij deelt het gezonde rouwen in in vier taken,
waarin de hierboven beschreven aspecten van
gevoelens, gedachten en fasen ook worden
geïntegreerd. Op de website van het Landelijk
Steunpunt Rouw alsvolgt beschreven:

34

STROOK P18 MAART 2014

Bij Verlies verlies je ook tijdelijk je KERN
Er zijn vele soorten verlies en vormen waarin
verliezen plaats vinden, het is anders als een hoogbejaarde vrouw, die een vervuld leven heeft gehad,
overlijdt, dan een kind dat nog nauwelijks het
levenslicht gezien heeft.
Maar helder is wel dat bijna iedereen bij een
ingrijpend verlies zijn KERN ook verliest, een
begrip dat Herman de Mönnink in zijn boek
Verlieskunde introduceert:

KERN
K Kontrole, waarbij je de greep op je vertrouwde wereld verliest, je voelt je hulpeloos
E Eigenwaarde, dat wordt aangetast, je gaat negatiever over jezelf denken
R Rechtvaardigheid, je kunt het verlies onrechtvaardig vinden en zo het gevoel van rechtvaardigheid ook verliezen
N Nu in relatie tot later, je verliest het toekomstperspectief.
Het is een mooi handvat om aan de hand van
deze KERN ook weer te herstellen.

Vingerafdruk van Verdriet

sonen met ernstige beperkingen en hun familie,
verlies dat nooit kon worden besproken, verlies
dat nooit erkenning kreeg, kinderen of ouders die
geen contact meer willen, familie in levenslange
hechtenis, vermiste personen, onopgeloste misdaden, slachtoffers holocaust, politiek t.a.v. aboriginals in Australië, genocide in Rwanda, Sarajevo,...

Rouwen en Helen
Hoewel je iemand nooit kunt voorschrijven hoe hij
moet rouwen, is er toch een aantal bruikbare principes die een goede geestelijke gezondheid tijdens
en als gevolg van het afscheidsproces bevorderen.

Manu Keirse Schreef dit prachtig troostgevende
boekje over de rauwheid van rouw.Verdriet is
namelijk herkenbaar voor iedereen en universeel,
maar nooit hetzelfde. Als een vingerafdruk, er is
variatie naargelang de persoonlijkheid, de aard
van de relatie en het type van verlies. Dus een
scheiding verwerk je op een andere manier dan de
dood van je partner of kind.
In zijn workshop Rouwen in Variëteit (2012)
onderscheidt Manu Keirse ook nog vormen van
rouw en verlies die mogelijk kunnen leiden tot
gecompliceerde rouw zoals niet erkende rouw:
Wanneer de relatie niet als betekenisvol
wordt erkend
Alles wat niet op verwantschap gebaseerd is,
vrienden, buren, collega’s, pleegouders en stiefouders, zorgverleners, kamergenoten, homoseksuele
relaties, niet-traditionele relaties, ex-partners,
kinderen aan het begin en aan het einde van de
kindsheid, schoonfamilie.
Wanneer verlies niet als verlies erkend wordt
Miskraam of perinatale sterfte, afstaan van een
kind, huisdier, psychosociale dood, sociale dood,
psychologische dood.
Wanneer de verliezer niet als verliezer
erkend wordt
Hoogbejaarden, jonge kinderen, personen met een
mentale of een lichamelijke handicap.
Chronische rouw
Ouders van kinderen met een verstandelijke
beperking of ernstige ontwikkelingsstoornis, per-

Een rouwrecept
Noodzakelijke ingrediënten:
Een te verwerken verlies
Gevoelens en gedachten waar je over praat en
die je uit
Mensen waar je aan gehecht bent, met wie je
deelt wat er in je omgaat
Troost, steun en waardering voor wie je bent
en wat je doet
Tijd, rust en af en toe stilte
Goede lichamelijke verzorging
Rituelen en symbolen, spirituele voeding
Positieve bevestiging van jezelf, letten op het
positieve in alles wat je tegenkomt
Een dosis moed (als je iets gaat oprakelen dat
je lang hebt weggestopt)
Snufje humor naar smaak
Humor en lachen zijn bijzonder helende middelen, lachfilms en komieken zijn niet voor niets zo
populair. Gevoel voor humor, al dan niet gepland,
werkt bevrijdend voor veel opgekropte emoties.
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Het doel van je gevoel
Misschien een dooddoener voor de lezertherapeuten onder ons, maar dit rijtje is altijd
heel behulpzaam en permissief voor mensen die
worstelen met het durven tonen en delen van hun
gevoelens. Het doel van je gevoel is contact krijgen met de onderliggende behoeften en contact
verkrijgen met een ander. Het is een signaal naar
binnen en naar buiten.
Basisgevoelens (de 5 B’s):
Bedroefd/Verdriet: gemis van een dierbare of
mislukken van iets. Het uiten ervan is huilen.
Het doel is om nabijheid en troost van een ander
te genereren.
Boosheid: een verlangen of een grens. Het uiten
ervan is het krachtig verheffen van je stem, stampen of slaan. Het doel is het stevig aangeven van
een wens of een grens.
Bang: behoefte aan veiligheid. Het uiten kan zijn
bevriezen, vluchten of vechten (de 3 V’s).
Nietsdoen, ruziemaken of vermijden en weglopen.
Het doel is veiligheid verkrijgen. Ingewikkelde
emotie waar nog veel meer over te vertellen valt,
maar nu zijn doel voorbij schiet.
Blij: behoefte om te delen. Het uiten ervan is
glimlachen tot luidkeels en uitbundig lachen en
het laten zien van liefde. Het doel is verbonden
zijn en blijven.
Bodyfeelings: pijn in je lijf. Het uiten ervan kan
zijn huilen of delen. Het doel is aandacht generen
voor heling.

Eigenschappen van veerkracht en
herstelvermogen na trauma en verlies
In het artikel ‘Loss, Trauma and Human Resilience’
beschrijft George Bonnanno een aantal eigenschappen, die mensen bezitten die op een natuurlijke manier herstellen van trauma en verlies.
Verbonden zijn aan een doel in het leven of
de zin in het leven zien
De overtuiging hebben dat je invloed kan
hebben op je omgeving en op de afloop van gebeurtenissen
De overtuiging dat je kan leren van positieve
en negatieve ervaringen
In staat zijn steun en warmte te ervaren en te
vragen bij anderen
De overtuiging hebben dat (dood en) verlies
bij het leven hoort
Het gebruik van positieve emoties en lachen,
ontspannend tegen stress
Ook legt hij in dit en een aantal andere artikelen een belangrijk fundament voor de aanname
dat verdringers het net zo goed doen na trauma
en verlies als uiters. Dus laat verdringers verdringen en uiters uiten. Therapie is vaak gericht
op dat uiten alleen en altijd goed zou zijn. Het
onderschrijft voor mij het belang van het goed
uitzoeken en respecteren van de copingstijl van
de cliënt. En vooral ook goed onderzoeken of de
stoppers als ‘uit of toon je gevoel niet’ een natuurlijke stijl zijn of vroege beslissingen uit de jeugd.

Hechtingsstijlen en rouw
In de TA kennen we natuurlijk ook het begrip
‘racketfeelings’, waarbij we te maken hebben met
gevoelens die moeilijker te verdragen gevoelens
overdekken. In de Emotionally Focused Therapy
wordt er gesproken over primaire en secundaire
emoties.
Het doorwerken van een rouwproces bestaat uit
het doorvoelen van alle gevoelens die daar bij horen, inclusief de afgeleide en samengestelde gevoelens, zoals schuld, schaamte, walging, jaloezie. Maar
ook het voelen van dankbaarheid, spijt, verzoening
en vergeving en het uiteindelijk accepteren van
het verlies horen bij het voltooien van het soms
moeizame proces van rouwen.
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In de Strook van december 2013 las ik het heldere
verhaal van Toos Graaff over hechtingsstijlen. Een
veilige hechting maakt dat rouw meestal op een
natuurlijke manier verloopt. De andere stijlen zijn
hechtingsstijlen die mogelijk het rouwen gecompliceerder maken. Toos heeft het over Vermijdende,
Ambivalente en Gedesoriënteerde hechtingspatronen. Toen ik het las, werd ik getroffen door het
mogelijk te statische karakter van deze modellen.
Op youtube is een schitterend filmpje te zien van
twee psychiaters, Maunders en Hunter, die een
grafische weergave introduceren van die verschillende stijlen en het gevolg voor hun partnerrelaties:
Intro to Adult Attachment. Een echte aanrader!

In Emotionally Focused Therapy (Veilig Verbinden, Sue Johnson, 2010) wordt er veel aandacht
besteed aan de hechtingstrauma’s die partners
elkaar bedoeld of onbedoeld toegebracht hebben.
Om weer een veilige basis terug te vinden, om
te helen en elkaar te vergeven is het nodig deze
trauma’s te delen met de bijbehorende emoties en
de helende reacties van de partner daarop.

Belangrijk bij een ritueel is de timing. Sommige
rituelen, zoals een ceremonie bij een begrafenis of
crematie, wijzen zich vanzelf. Het begraven van al
je grieven over wat jou is aangedaan in je jeugd,
vereist eerst zorgvuldige doorwerking en is een
ritueel dat pas aan het einde van dat proces kan
plaatsvinden.
Voor het helen van de pijn komen allerlei handelingen van pas;

Beneﬁt ﬁnding
Tot slot eindig ik graag met een andere breinkraker. De winst van het verlies. Tegenwoordig ook
wel benefit finding genoemd. Misschien te cru
gezegd als je nog rauw aan het bijkomen bent
van een ingrijpend verlies. Maar er komt een tijd
waarin je ook dat aspect van je verlies onder ogen
durft te zien. Hoewel verliezen altijd met je mee
zullen blijven reizen in de koffer van je leven,
komen er ook nieuwe vaardigheden, betekenissen, ervaringen en dierbaren bij. Mits je open blijft
staan voor je eigen emoties en dierbare anderen. Je
hart durft te helen en durft te vergeven.

TA en rouw
Bij mijn weten is er niet veel bekend in de TA
literatuur over rouw. Maar ik hou me aanbevolen
als u als lezer tips heeft. Berne schrijft wel over
scriptbeslissingen en sterven in zijn boek “What
do You Say After You Say Hello? (1972). Ook
schijnt hij ooit gezegd te hebben dat kinderen niet
vóór hun ouders mochten sterven en ouders niet
voordat hun kind achttien jaar was. Dit heb ik uit
verbale overlevering.

Helende Handelingen
In mijn boek heb ik het ook nog over Helende
Handelingen, waarbij ik met toestemming van
Elaine Childs-Gowell een aantal van haar helingsrituelen heb overgenomen. Zij was Clinical Transactional Analist en gaf veel workshops over rouw
en heling. Rituelen maar ook symbolen kunnen
belangrijke helende markeringen zijn om in een
nieuwe fase van het rouwproces te raken. Zo kan
het maken van een gedicht, een beeld of schilderij
en het volledig opgaan in je dierbare bijzondere
voldoening geven en soms een afrondend, helend
gevoel geven.

Het uiten en delen van diverse emoties, wandelen
in de natuur, zingen, muziek maken, troost zoeken
en ontvangen, je aan laten raken, knuffelen, je
laten vasthouden, je laten verzorgen, meditatie,
kleien, schilderen, dansen, een dagstructuur aanbrengen, jezelf mooi aankleden, mooie bloemen
kopen, massages, sauna, warme baden nemen. Alles
wat met zelfzorg te maken heeft.
Voor de toeschouwer, die ook is aangedaan door
het verdriet van de rouwende is het belangrijk
steeds te vragen wat er gedaan kan worden, waar
de rouwende behoefte aan heeft en vooral wanneer, want ook hier is timing van belang. Je kunt
vandaag behoefte hebben aan een stille wandeling
met een vriendin, maar morgen aan eens heel
hard gillen in de polder of echt eens even hard er
oplos slaan met de matteklopper om al je protest
te ventileren.
Karin Kuiper schreef voor de omstanders nog een
aardig boekje hierover: ‘Wat Kan Ik Voor je Doen’,
Steunen bij rouw (Terra, 2009)
Wat je ook doet, doe het vanuit liefde.
Jij bent een kind van het universum
Een schitterend schepsel.
Je bent gewild en om van te houden.
Je trekt nu in je leven
de mensen, gebeurtenissen en
situaties aan
die van belang zijn voor jouw bestemming.
Je verdient het om vrij te zijn
van oud zeer.
Je verdient het om aanspraak
te maken op je geboorterecht.
Je bent Goed.
Elaine Childs-Gowell
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