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Dossier: Rouw

Rouwen: wat is het en
hoe ga je ermee om?

Mensen in rouw
vertellen over hun
ervaringen, Johan
Maes legt uit

Johan Maes

2

ouwen: het woord boezemt ons angst in. Alsof het besmet
is. Rouw bedreigt bovendien, want het lijkt op een diepe
put waar je misschien nooit meer uitkomt. Maar rouwen is
veel meer dan dat. Twee vrouwen vertellen over hun eigen
verlieservaringen. Hun verhaal wordt geduid door Johan
Maes. Hij is psychotherapeut en rouwtherapeut in De Bedding,
een expertise- en therapiecentrum voor rouw en verlies in Gent,
en geeft opleidingen in de rouwbegeleiding en -therapie. Hij
legt uit hoe hij rouw ziet. En dat rouw niet zonder hechting kan
en andersom. En hoe onhandig wij als samenleving met rouw
omgaan. “Onze maatschappij nodigt niet uit om lang bij verlies
stil te staan. Het is een maakbare maatschappij: je pakt weer
een ander kind, je neemt een andere man of vrouw. Maar zo
werkt dat niet.”
Dominique Verschuren

| deMens.nu Magazine Dossier
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Valerie: “Ik ben gisteren naar de minigolf
geweest en ik ben gaan fietsen. Naar mijn
gevoel was het een soort overlevingsdrang
om mijn verdriet te kunnen overwinnen.
Maar ik vind het verschrikkelijk dat mijn
man niet meer mee kan doen met wat
ik nu doe. Wij deden alles samen, alles.
Dan kom ik thuis, sta ik bij zijn foto en zeg
ik: ‘Jongen, dit hadden wij samen moeten kunnen doen’. Dan mis ik hem weer
enorm. Ik ben bang voor het alleen zijn,
bang voor de toekomst. Hoe langer hoe
meer besef ik dat wij zo’n goede relatie
hadden. Gaan slapen lukt niet meer zonder te wenen. Als ik naar bed ga, dan val
ik niet onmiddellijk in slaap. Maar dan pak
ik zijn hoofdkussen in mijn armen en op
den duur val ik dan toch in slaap. Dan heb
ik hem vast. Ik heb geen vat op wat me
overkomt, dat beangstigt me.”
Verlies
Valerie is aan het rouwen. Ze is 65 jaar en
heeft vorig jaar in december haar man verloren. Rouwen is iets wat haar is overkomen.
Het begrip vraagt om uitleg. Johan Maes
verdiept zich al decennialang in rouw en
verlies. De psychotherapeut stond aan de
wieg van de palliatieve zorg in Vlaanderen.
Johan Maes: “Verlies maakt een wezenlijk deel uit van ons leven. We worden ge-

boren uit verlies. Wanneer we die veilige
baarmoeder verlaten waarin alles voorzien
is, zuurstof en voeding, dan is dat al een
verlieservaring. We zijn wat we hebben
verloren, zegt de Spaanse dichter Lorca.
Verlies maakt deel uit van onze identiteit.
Het doel van rouw is om al die verlieservaringen te integreren in onze identiteit. Verlies en rouw zijn daarom zo belangrijk. We
veranderen erdoor.”
Volgens de psychotherapeut bestaat onze
identiteit uit een aantal bouwstenen, zoals
ons zelfbeeld, ons wereldbeeld, het beeld
dat we hebben van anderen. “Dat zijn onbewuste overtuigingen. Stel: je vindt de
wereld rechtvaardig, je vindt jezelf een
waardevol persoon, je kan je verbinden
met mensen, je vindt dat het leven zin
heeft... En dan wordt je kind overreden
door een dronken chauffeur. Je hebt geen
controle meer, je bent machteloos. De wereld is niet rechtvaardig. Je hebt geen vertrouwen meer in mensen. Het leven heeft
geen betekenis meer. Het enige doel? Je
kind terugkrijgen! Die identiteit wordt helemaal ontwricht, je verandert in een ontredderd persoon.”
Valerie staat voor de reusachtige taak om
haar identiteit te herdefiniëren. Wie is zij, nu
haar man is weggevallen? Toch, als je het

haar vraagt, legt zij bij rouwen vooral de nadruk op de emotionele en fysieke ervaring.
Valerie: “Ik mis hem, ik heb verdriet. Is dat
rouwen? Ik weet het niet. Ik heb niet het
gevoel dat ik ‘door iets ben heengegaan’,
zoals ze dat zeggen. Ik heb geen controle
over het verdriet dat mij overvalt. Als ik uitgeweend ben, is mijn lichaam zo vermoeid
dat ik op den duur in slaap val. Dan slaap ik
een uur of twee en kan ik ‘s nachts niet in
slaap geraken. Mijn bioritme is verstoord. Ik
draai rond in een cirkel.”
Antwoord
“In onze cultuur hebben we maar één
woord voor deze complexe ervaring”, zegt
Johan Maes. “Dat is ‘rouw’. In het Engels
bestaan er drie woorden: grief, mourning
en bereavement. Er zitten zoveel aspecten in rouw. Rouw is een antwoord op het
verlies van een betekenisvolle relatie met
iemand. Een antwoord is belangrijk, dat
is iets actiefs, het legt nadruk op de betekenisgeving. Maar dat antwoord is ook lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel,
existentieel. Je kan trouwens ook rouwen
na het verlies van een betekenisvolle relatie
met iets. Denk maar aan een verhuis waarbij je een huis achterlaat waarin je twintig
jaar hebt geleefd. Of het verliezen van een
dierbaar uurwerk.”
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Hechting
Waarom doet rouwen zo’n pijn? Waarom lijden we eraan? Het heeft allemaal te maken
met datgene wat ons leven zo mooi maakt.
Iets waar we niet zonder kunnen omdat we
ons anders alleen voelen. Er bestaat geen
rouw zonder hechting.
Johan Maes: “Iedereen ontwikkelt vanuit
zijn eigen, unieke hechtingsgeschiedenis
een eigen stijl van omgaan met ingrijpende
gebeurtenissen, waaronder verlieservaringen. Rouw is de kostprijs van de hechting.
We zouden niet rouwen als we ons niet
zouden hechten. Hechting is essentieel.
Het niet hechten is echt een stoornis, met
een enorme zware impact op het verdere
leven. Het bestaat bijna niet. Maar je hebt
natuurlijk vele vormen van hechting, zoals
onveilige hechting, angstige hechting, traumatische hechting... Dat vertaalt zich in
verlatingsangst, bindingsangst of de combinatie van de twee.”
Scheidingspijn
Delphine is 33 jaar en rouwt om de zelfdoding van een vriend, John. Hij stierf bijna
15 jaar geleden. Ze waren zielsverwanten.
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Delphine: “We hadden een platonische relatie. Toen we 15, 16 jaar waren, waren we
heel close. Hij was de eerste persoon die
mij onvoorwaardelijk graag zag. Ik had dat
nog nooit meegemaakt. Mijn ouders waren
zeer kritisch, zij hebben een verstikkende
West-Vlaamse mentaliteit. Ik heb altijd wel
veel vrienden gehad, ik was een grappenmaakster. Maar ook een toneelspeelster.
Echte vrienden had ik weinig. John was de
eerste aan wie ik mezelf blootgaf, aan wie
ik me durfde te geven. Hij was een openbaring. Onze relatie was heel zuiver, alles
was zeer oprecht, zeer open. Ik mocht zijn
wie ik was.”
Na Johns dood had deze sterke band grote
gevolgen voor Delphines houding tegenover andere mensen. De schaduwkant van
hechting werd haar duidelijk. Delphine: “Ik
durfde geen relatie te beginnen, ik was te
bang om iemand kwijt te raken.”
Johan Maes: “Een vrouw die ik ondersteun
is bijna 50 jaar. Zij heeft altijd het gevoel: ik
vind mijn plaats niet. In mijn familie niet, in
mijn werkteam niet, bij mijn partner niet. Ik
hoor er niet bij. Ik heb geen bestaansrecht.

Toch heeft ze een goede jeugd gehad, ze
was eigenlijk de lieveling van haar moeder. We zijn op zoek gegaan. Wat bleek:
vóór deze vrouw geboren werd, had haar
moeder reeds twee dochtertjes verloren.
Het is vrij plausibel dat de moeder zich niet
gehecht heeft aan haar dochter, uit angst
om weer een kind te verliezen. Als mensen
iemand verliezen, besluiten ze om zich niet
meer te hechten om die scheidingspijn niet
opnieuw mee te maken. Dat is zo jammer.
Die hechting tijdens de eerste paar jaar van
ons leven legt het fundament voor onze
hechtingsstijl en bepaalt hoe we later in een
relatie functioneren, hoe we naar anderen
en naar onszelf kijken… die beïnvloedt ons
hele leven. Een veilige hechting is een beschermende factor. Een onveilige hechting
is een risicofactor.”
Dat ondervond Valerie ook, maar dan op
een andere manier. De diepe, slepende
pijn die ze nu voelt is de keerzijde van de
enorm stimulerende rol die haar man in
haar leven heeft gespeeld. Valerie: “Ik ben
door mijn vader altijd gekleineerd geweest.
‘Jij bent het niet waard om onder de zon
te lopen’, zei hij altijd tegen mij. Ik voelde
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Johan Maes: “Verlies maakt deel uit van onze identiteit. Het doel van rouw
is om al die verlieservaringen te integreren in onze identiteit.”

mij ten opzichte van andere mensen altijd
minderwaardig. Ik mengde mij niet in gesprekken. Mijn man heeft mij een gevoel
van eigenwaarde gegeven door mij aan te
moedigen en mij voor te houden dat ik even
goed ben als iemand anders. ‘Jij kunt dat
ook’, zei hij dan, ‘jij kunt dat allemaal’. Hij
nam me overal mee naartoe en stelde mij bij
iedereen altijd meteen voor als zijn vrouw.
Dat gaf mij het gevoel dat ik erbij hoorde.
Hij heeft me doen inzien dat ik het waard
ben om onder de zon te lopen. Zo ben ik
stilletjesaan van mijn minderwaardigheidscomplex afgeraakt. Wij zijn 49 jaar samen
geweest en nu is hij weg.”
Geen eindpunt
Dat rouw een eindpunt heeft, is volgens
Johan Maes een mythe. “In het begin mag
het allemaal, maar daarna moet je zo snel
mogelijk opnieuw de oude zijn. Je moet het

verdriet ‘een plaats kunnen geven’. Vreselijke uitdrukking. Hoe doe je dat bij de dood
van een kind: je verdriet een plaats geven?
We moeten af van de gedachte dat mensen
binnen zoveel tijd het rouwproces moeten
doorlopen hebben. Er staat geen limiet op
rouw, die ontwikkelt zich in de tijd. Sommige mensen rouwen na 25 jaar nog. Daar
is niets mis mee. Zolang ze kunnen blijven
functioneren. Als een dochter haar moeder
verliest op vijftienjarige leeftijd, dan blijft ze
dat meenemen. Als ze jaren later een dochter en haar moeder samen boodschappen
ziet doen, dan ineens, boem, duikt dat
verliesgevoel opnieuw op. En waarom zou
je na een herdenkingsritueel, een jaar na
een overlijden, ineens wel afscheid kunnen nemen van je kind? Waarom moet een
moeder afscheid nemen van haar kind? Ze
blijft moeder van dat kind tot aan het einde
van haar leven.”

Delphine ondervond dat aan den lijve: de almaar terugkerende vraag uit haar omgeving
of ze er intussen ‘overheen’ was. Delphine:
“Wat is er veranderd? Ik ben volwassen geworden, stabieler door mijn echtgenoot. Ik
heb nog altijd veel verdriet om John. Ik ben
er nog niet klaar mee. Vind ik ook niet erg,
maar het kwetst me wel wat anderen kunnen zeggen. Een rouwproces gaat niet over
tijd maar over intensiteit.”
Johan Maes: “Ik denk dat wij als maatschappij bang zijn voor de pijn. Dat kunnen we moeilijk verdragen: ons machteloos
voelen. We kunnen die pijn niet wegnemen.
Het confronteert ons ook met onze eigen
eindigheid. Met iemand in contact komen
die rouwt is ook heel confronterend. Onze
maatschappij nodigt niet uit om lang bij
verlies stil te staan. Het is een maakbare
maatschappij: je pakt weer een ander kind,
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Valerie: “Ik word moe
van dat verdriet. Dan
slaap ik een uur of twee
en kan ik ‘s nachts niet
in slaap geraken. Mijn
bioritme is verstoord. Ik
draai rond in een cirkel.”

laten worden, dan zeg ik: ‘Ik kan je niet helpen. Ik kan je wel ondersteunen om iemand
anders te worden. Maar je gaat nooit meer
de oude worden. Je identiteit zal zich ontwikkelen met de dood van die ene persoon, je
krijgt een nieuwe identiteit.’ Rouwen is roeien
met twee riemen. Je kunt niet roeien met één
riem. De ene riem is de riem van het verlies,
en de relatie met de overledene. Die fysieke
persoon is er niet meer, maar de relatie blijft.
De andere riem is de riem van je nieuwe zelf,
de heruitvinding van een wereldbeeld, een
zelfbeeld, een leven zonder die ander.”
je neemt een andere man of vrouw. Maar
zo werkt dat niet.”
Ook Delphine heeft de neiging om zichzelf
te vergelijken met het perfecte plaatje: “Zo
moet het, dacht ik bij een vriend die iemand
verloor na een ongeluk. Na een jaar had hij
zijn draai weer gevonden. Maar ik ben wie
ik ben: afkeuring thuis, zoeken naar mijzelf,
John als centrale figuur. Mijn rouw kan jaren
duren. En dat is goed.”
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Roeien met twee riemen
Rouwen is geen sprint, maar een marathon, of twee. Deze ultieme uitdaging
valt beter te verteren als we weten welke
beloning we op het einde krijgen. Johan
Maes stoot vaak op deze verwachting:
kun je na een tijdje weer ten volle leven,
zoals voordien?
Johan Maes: “Als iemand bij mij in therapie
komt en vraagt om hem weer de oude te

Verrijking
Kan rouwen, tot slot, iets nieuws brengen,
een verrijking voor de rest van je leven? “Ik
zal nooit tegen mensen zeggen: je verlies
is ook een rijkdom. Je gaat ervan groeien”,
zegt Johan Maes. “Maar ik ga wel alert zijn
voor een mogelijke verrijking en deze oppikken, zodat mensen er iets aan hebben. In
het Engels spreekt men van benefit finding:
wat is het voordeel, de winst, de verrijking?
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Als mensen zo’n benefit vinden is dat wel
een grote hulp. Maar vaak staan ze daar
pas later in het rouwproces voor open, en
kunnen ze dan pas die verrijking eventueel
benoemen. Praten over de overledene is
zeer belangrijk. ‘Wat heeft die persoon voor
jou betekend?’, vraag ik dan. ‘Wat deden
jullie allemaal samen? Wat neem je van hem
of haar mee? Waarin heeft die relatie zich
voor jou verrijkt?’ Volgens velen is er geen
toekomst. Dus probeer ik een link te leggen: ‘Wat kan je meenemen in jouw leven
nu? Hoe zou het voor jou zijn om naar het
vrijwilligerswerk te gaan dat je overleden
partner deed?’ Soms kunnen mensen iets
doen waardoor ze zich verbonden voelen
met de persoon die overleden is.
We proberen mensen voortdurend uit hun
rouw te halen door te zeggen: ‘het is mooi
weer’, of: ‘ga eens op reis’. Ik denk dat we
dat niet moeten doen. De rouwenden hebben er niets aan, ze weten dat ook wel. We
geven beter bestaansrecht aan wat er is en

wat er geweest is. We geven beter bestaansrecht aan de relatie met de overledene.”
Tijd speelt een belangrijke rol bij het vinden
van een verrijking. Dat blijkt uit de verschillende fasen van het rouwproces waarin
Valerie en Delphine zitten. Valerie: “Ik kan op
dit moment niet zeggen dat mijn rouw een
verrijking is. Ik zie dat niet, ik voel dat niet.
In welk opzicht moet ik het als een verrijking
zien? Als ik iets ga doen, dan is het omdat
ik moet overleven, anders kwijn ik gewoon
weg.”
Delphine: “Is rouwen een verrijking? Zeker!
Maar pas na een paar jaar. Er zijn momenten dat ik het durf open te gooien, dan weet
ik dat ik sterker word. Soms bots ik nog
op een muur. Maar de muur is wel lager en
lager aan het worden.”

Meer info?
Johan Maes is redacteur en auteur
van Leven met gemis en co-auteur
van Ze zeggen dat het overgaat.
Voor meer info, mail naar:
maesjohan1@telenet.be

Delphine, Valerie en John zijn fictieve
namen, dit om de privacy van de geïnterviewden te beschermen.
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Als enkel de
herinnering blijft
Nabestaanden over een
onherroepelijk afscheid

Martine: “Het besef dat
dit afscheid definitief is,
kan ik niet aanvaarden.
Nog steeds niet.”

oodgaan hoort bij het leven. Wie we ook zijn, wat we
ook doen, hoeveel we ook betekenen voor anderen,
op een dag gaan we dood. Het is de enige zekerheid die
elke mens heeft. Martine en Bert vertellen hoe zij leven met
het verlies van iemand die ze doodgraag zien, van iemand die
een reusachtig gat in hun leven achterlaat. Maar vooral, hoe ze
omgaan met het feit dat het afscheid voor altijd is.
Veerle Cannoot

Martine (56),
mama van Jeff
Jeff (16) leek kerngezond, maar bij de
voorbereidingen van het jaarlijkse scoutsfeest zakte hij in elkaar. “Op de spoedafdeling van het ziekenhuis zag ik de paniek
in zijn ogen. Hij had vreselijke pijn in zijn
borst en voelde hoe hij wegviel. Hoe langer
het duurde, hoe banger ik werd. Op een
bepaald moment kwamen er twee dokters naar me toe. Hun gezichten spraken
boekdelen. Ik wist het. Jeff was gestorven.
Sindsdien is leven overleven. Ik besef elke
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dag dat hij er niet meer is. Zeker in het
begin voelde het alsof ik balanceerde op
de rand van een groot zwart gat. ‘Val ik
erin of val ik er niet in?’, vroeg ik me af.
Ik weet: Jeff is gestorven. Hij is er niet meer.
Het is gedaan. Maar na zijn dood wou ik
naar hem toe. Mijn dochter heeft haar papa
nog, zo redeneerde ik, dus ga ik naar Jeff.
Soms kwam dat gevoel heel dichtbij. De
zomer na zijn dood waren we – die reis
lag al vast – in New York. Opeens met z’n
drieën in plaats van met z’n vieren. In de

metro dacht ik erover om naar beneden te
springen. Dan was het gedaan. Dan was ik
bij Jeff. Maar toen ik mijn dochter vertelde
over die drang om haar broer op te zoeken,
reageerde ze ontredderd. ‘Mama! Zeg dat
nooit meer!’ Ik besefte dat ik dat haar en
haar vader nooit kon aandoen. Stilaan vervaagden deze gedachten, maar toch blijf ik
ergens denken dat ik Jeff nog wel terugzie,
dat we ooit nog bijeenkomen. Pure onzin,
ik weet het. Ik ben immers helemaal niet
gelovig en mijn verstand vertelt me dat een
hiernamaals onmogelijk is. Toch hoop ik dat
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“Ik weet: Jeff is
gestorven.
Het is gedaan.
Maar na zijn
dood wou ik
naar hem toe.”
ik op een of andere manier Jeff opnieuw tegenkom als ik sterf. Neem me dat niet af.
Het besef dat dit afscheid definitief is, kan
ik immers niet aanvaarden. Nog steeds niet.
Ook nu, acht jaar later, leggen we nog elke
week bloemen op Jeffs graf. Hij is gecremeerd, maar we hebben de urne laten begraven. We wilden dat er een plek bestond
waar ook al zijn vrienden naartoe konden
komen. Voor mij is het belangrijk dat we
Jeff kunnen delen. Hij is ‘onze’ Jeff. Van zijn
vrienden en van zijn familie. Maar uiteindelijk
is rouwen een eenzaam proces, zelfs als je
goed omringd bent. Zijn vrienden hebben
wel minder moeite om te praten over de
dood. Vlak na Jeffs overlijden, kwamen ze
vaak bij ons aan tafel zitten en zeiden ze: ‘Ik
mis de Jeff zo hard. Ik vind dat zo verschrikkelijk erg dat hij dood is’. Dat was een verademing, want zij verwoordden wat ik dacht
en ik kon hetzelfde tegen hen zeggen. Ze
brachten in al hun spontaneïteit Jeff mee
naar huis. Zij zijn mijn redding geweest, net
als mijn lieve dochter omdat ik haar ook
doodgraag zie.”
Aneurysma
Jeff was net zestien toen hij stierf. Uit de
autopsie bleek dat hij een aneurysma
had, dat is een verwijding van de hartslagader. De ader is uiteindelijk gebarsten en het bloed heeft zich verspreid
over zijn hele lichaam. Hij had geen overlevingskans.

Bert: “Ergens ben ik
blij voor Wim dat hij
die rust gevonden
heeft. Ook al is het
op die manier.”

Bert (25),
broer van Wim
Wim (27) pleegde vorig jaar zelfmoord. Een
beetje zoals heel wat rocksterren die hem
op die leeftijd voorgingen in een zelfgekozen dood. Zijn jongere broer stond voor een
voldongen feit. “De zelfmoord van Wim is de
belangrijkste gebeurtenis in mijn leven tot nu
toe. Mijn broer maakte een wezenlijk deel uit
van mijn leven en dat doet hij nog steeds,
maar op een andere manier. Hij heeft enorm
veel veranderd: hoe ik naar dingen kijk en
hoe ik emotioneel met dingen omga.
Ik heb filosofie gestudeerd en was wel al
bezig met leven en dood. Op een theoretische manier maar ook persoonlijk, door
bijvoorbeeld hard na te denken over wat ik
van mijn leven wil maken. Daardoor besef ik
ook dat zo’n dingen kunnen gebeuren. Dat
het leven niet leuk is voor iedereen.
Wims dood kan ik ook beter aanvaarden
omdat ik het in een ruimere context kan
plaatsen. Wim had altijd al psychologische
problemen en depressies. Hij heeft echt lang
geprobeerd om iets van zijn leven te maken,
maar in zijn afscheidsbrief zegt hij dat hij blij is
dat hij eindelijk rust vindt. Toch was zijn leven
niet helemaal een negatief verhaal. Wim was
heel geëngageerd en kon ook genieten en
plezier maken. Maar ik heb nog steeds het
gevoel: had hij het nu niet gedaan, dan deed
hij het wel later. Dus ergens ben ik blij voor
hem dat hij die rust gevonden heeft. Ook al
is het op die manier.

Religie gaat er vaak vanuit dat alles in het
leven met een reden gebeurt. Dat zou
betekenen dat heel Wims lijdensweg een
betekenis had, dat die zinvol was. Als
niet-gelovige ervaar ik dat als heel beledigend en ik vind dat gelovigen ook moeten
begrijpen dat niet-gelovigen daar op die
manier op kunnen reageren. Gelovigen zien
een groter plaatje in die lijdensweg, maar ik
niet. Ik kan trouwens redelijk goed aanvaarden dat wat gebeurt, ook gewoon gebeurt.
Je moet ergens het leven leren aanvaarden.
Ook de eindigheid, alle slechtheid en al het
verdriet. ’t Is niet dat je dat verdriet op één
dag verwerkt, maar je gaat er wel sterker
door in het leven staan en dat biedt ergens
ook wel troost. Je gaat dingen beter kunnen relativeren, zeker op emotioneel vlak.”

“Ik kan
redelijk goed
aanvaarden dat
wat gebeurt,
ook gewoon
gebeurt.”
Dossier deMens.nu Magazine |
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De Bruyckere 2013 – © Mirjam Devr

iendt

“Mensen
hebben te veel
meningen over
de rouw van
anderen”

Kreupelhout/Cripplewood | Berlinde

Interview met
Christina
Vanderhaeghe

Uit: Cripplewood - Kreupelhout,
Berlinde De Bruyckere en J.M.
Coetzee, Mercatorfonds, 2013,
ISBN: 9789462300064, 29,95 euro.
Christina Vanderhaeghe: “De
mensenbeelden van Berlinde
De Bruyckere kunnen mij enorm
bedroeven. Haar werk dat tot eind
november in Venetië staat, noemt
Kreupelhout. Dat woord vind ik heel
mooi, bij welke vorm van lijden ook.
Want als het over verlies gaat, zijn
we allemaal een beetje kreupel.”

Christina Vanderhaeghe

n onze westerse maatschappij wordt rouw beperkt
toegelaten. “De dominante cultuur van everybody
happy bemoeilijkt omgaan met verlies. Maar
doen alsof er niets aan de hand is, veroorzaakt
relationele en dus ook maatschappelijke problemen.”
Dat zegt Christina Vanderhaeghe, coördinator Forum
Palliatieve Zorg. Ze situeert omgaan met verlies in een
brede culturele bedding van respect- en gevoelvol
omgaan met jezelf en met de ander. In haar kantoor
in Wemmel, gevuld met boeken, vertelt Christina
openhartig. “Rouwen, iedereen kan het. Het is meer
een kwestie van toelaten, hoe je denkt, wat je voelt als
het misloopt. En daar taal voor vinden, uitgesproken,
uitgetekend, uitgeschreven. Misschien ontmoet je
mensen die daar oor naar hebben. Daarover zijn weinig
zekerheden.”

Mieke Werbrouck
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Is rouwen een taboe in onze westerse
samenleving?
Niet zozeer rouwen is een taboe, maar
wel de eindigheid, de dood die ons angstig maakt. We kunnen ons daar niet op
voorbereiden zoals op een examen op
het einde van een schooljaar. Vandaar dat
alle culturen wereldwijd omgangsvormen
in rituelen gieten om verlies draaglijker te
maken. Tegenwoordig spreken we meer
over rouw, de dood wordt meer getoond
op tv. Dat wil echter niet zeggen dat het
gemakkelijker wordt om ermee om te
gaan. Er zijn geen omgangsvormen die alle
angsten en vragen rond het levenseinde
beantwoorden. Wat doe je met angsten bij
jezelf, bij een familielid, bij een patiënt aan
het einde van de rit? Bang zijn is niet in
de mode, maar wel sterk en assertief zijn,
presteren, groeien. Ik ben helemaal niet
tegen mensen die naar perfectie streven,
die het ver willen schoppen, maar nodig
uit om ook aandacht te geven aan onze
zwakke plekken.
Hoe wordt rouw beleefd in onze maatschappij?
Rouw wordt toegelaten in beperkte mate en
in de illusie dat het wel overgaat. Rouw is
echter nooit helemaal afgewerkt. Een nieuwe

scheiding, een indringend afscheid kan oud
zeer weer voelbaar maken. We kunnen de
vraag of we rouw toelaten best aan onszelf
stellen. We maken immers allemaal deel uit
van de maatschappij. Misschien kunnen we
net zoveel rouw toelaten bij een ander als bij
onszelf, en omgekeerd. We moeten natuurlijk ook niet overdrijven en verwachten dat
we op elk moment om het even wie kunnen
aanspreken over ons verlies. Maar het wordt
dringend tijd om rouw als normaal te gaan
beleven en beschouwen. Verlies laat sporen
na, het kan niet anders.
Was het vroeger beter?
Ik vind het prima als samenlevingen economisch vooruitgaan, maar dat wil niet
zeggen dat ze verbeteren op het vlak
van menselijke verhoudingen en dat ze
beter omgaan met moeilijke zaken in het
leven. Ik zeg niet dat we erop achteruitgaan. Vroeger werd niet gesproken en
moesten mensen hun rouw verbijten. Zo
is veel verdriet doorgegeven aan de volgende generaties. Mensen die de oorlog
meemaakten en daar niet over spraken,
hebben die angsten doorgegeven. Dus
nee, vroeger was het niet allemaal zoveel
beter. Rouw was misschien zichtbaarder,
door de zwarte kledij bijvoorbeeld, maar

dat wil nog niet zeggen dat mensen individueel ruimte kregen voor hun gevoelens.
Mensen die zodanig hard moeten werken
om te overleven, worden soms hard in het
omgaan met verlies en dood. Ook nu nog.
In de vijfde editie van de DSM, het
wereldwijde handboek voor psychiaters, werd rouw opgenomen onder
‘depressie’. Daartegen organiseerde
het Forum Palliatieve Zorg een petitie.
Vanwaar dit initiatief?
Het is een belangrijke boodschap dat rouw
geen ziekte is, maar deel uitmaakt van het
leven. De grens met pathologische rouw,
als je vastzit in je proces, is niet altijd even
duidelijk. De laatste wetenschappelijke
werken vragen zich af of pathologische
rouw niet meer een opeenhoping is van
verlieservaringen die geen aandacht kregen. Laat ieder maar rouwen op zijn manier. Een initiatief als deze petitie kan iets
betekenen voor een bredere groep van de
bevolking, namelijk dat rouw toegelaten
mag worden. Wie een verlies meemaakt,
van zijn werk, geliefde, ouders, relatie, of –
voor sommigen – een huis… mag van tijd
tot tijd huilen, boos zijn, iets minder functioneren binnen de draaglijkheid voor zijn
omgeving.
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Hagar Peeters, uit: Loper
van licht, De Bezige Bij,
2008.

Vorig jaar waren er wetsvoorstellen om
het rouwverlof uit te breiden van drie
naar tien dagen. Zou dat een verbetering zijn?
Een wetgeving heeft het voordeel dat
mensen die er willen gebruik van maken,
dat ook kunnen. Maar laat het nooit een
norm worden. Sommigen willen na een
begrafenis of rouwplechtigheid direct opnieuw gaan werken en zouden liever later
wat verlof nemen, of helemaal niet. Het
is trouwens onmogelijk om rouw op een
bepaald moment op te leggen. Wel is de
rouwperiode momenteel te kort. Alleen al
het geregel van de vele praktische zaken,
het inbouwen van een afscheidsmoment… vragen meer tijd dan de wet voorziet. Laat ons echter vooral ophouden met
rouw voor een ander in te vullen. Zo kreeg
een man van zijn schoonmoeder te horen
dat hij wegliep van zijn verdriet, omdat hij
verhuisde uit het appartement waarin hij
met zijn overleden partner had gewoond.
Zo veel mensen hebben zo veel meningen
over de rouw en het verlies van anderen.
Dagelijks normen en waarden opdringen
die hoogstens voor jezelf waardevol zijn,
vind ik dodelijk voor een samenleving.
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Hoe kan het anders?
In de joodse cultuur gaat alle aandacht
naar degene die overlijdt. Daarna, als de
dode begraven is, naar de rouwenden. Zij
hebben het eerste en meeste recht van
spreken, en niet zij die op bezoek komen.
Bij veel rouwbezoeken echter vervallen
mensen snel in gesprekken over hoe zij het
gedaan hebben bij de dood van, bijvoorbeeld, hun moeder. Niet te veel zeggen
en aandachtig luisteren, is een moeilijke
opdracht.
Gedurende vele jaren hebben de verschillende levensbeschouwingen rituelen ontwikkeld om met collectieve rouw
bezig te zijn. Vrijzinnigen maken een
rouwritueel samen met de nabestaanden. Ik herinner me een vrouw op de begrafenis van haar man. Zij had aan hem
een prachtige liefdesbrief geschreven.
Door rouw toe te laten aan jezelf, kom je
bij je eigen taal, je eigen rituelen. Eigenlijk heeft omgaan met verlies een bredere
bedding, het verwijst naar hoe je omgaat
met het leven. Hoe meer je mag ontwikkelen wie jij bent, hoe authentieker je
overeind kan blijven.

Verlies en rouw beleef je vooral persoonlijk?
Ik denk dat er grenzen zijn aan het delen
van verdriet en rouw. Niet alles kan en
moet gezegd worden. Ik heb evenzeer respect voor mensen die in stilte op een heel
eigen wijze een deel van de rouwarbeid
doormaken of met tegenslag en verlies
omgaan. Zoals Hagar Peeters verwoordt in
het mooie gedicht Het spreekwoord zegt.
Als auteur David Grossman in een interview zegt dat verdriet eenzaam maakt, ga
ik daarin mee. In tegenstelling tot de vaak
gehoorde stelling dat verdriet zou verbinden, kan je dat verdriet niet echt helemaal
gedeeld krijgen. Ik kan met veel respect
en verwondering lezen, kijken, horen hoe
mensen ermee omgaan, maar ik kan dat
nooit kopiëren. Er is geen duplicaat van
rouw. Eenzaamheid is echter niet hetzelfde
als isolement. Mensen die iemand verloren
hebben, lopen misschien eenzaam naast
elkaar maar toch is er ergens iets van een
‘wij-gevoel’. Een herkenning, het delen van
een lot dat eigenlijk niet te delen is.
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Troost
Christina Vanderhaeghe: “Kunst maakt
deel uit van de samenleving. Literatuur,
muziek, film en poëzie kunnen mij troost
geven. Omdat er voor al die moeilijke
dingen ook taal bestaat, en schone taal.
Dan weet je dat andere mensen ook
ergens weet hebben van rouw. Want
het grootste risico van rouw is dat je je
isoleert of denkt dat het grootste verdriet jou treft, dat niemand je begrijpt.
Boeken lezen, naar een film gaan… blijft
je ook gevoelig maken voor rouw bij anderen.”
Bijvoorbeeld:
- de films Amour, Monsieur Lazhar
- het boek Uit de tijd vallen van David
Grossman
- en van Julian Barnes: Hoogteverschillen
en Alsof het voorbij is
- poëzie

Meer info?
Forum Palliatieve Zorg
Het Forum Palliatieve Zorg is een pluralistisch overlegorgaan voor alle partners in de palliatieve zorg van de regio
Brussel-Halle-Vilvoorde. De belangrijkste partner is de thuisequipe palliatieve
zorg Omega. Omega wil de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt
en zijn naaste omgeving optimaliseren,
met praktische hulp en emotionele ondersteuning.
www.forumpalliatievezorg.be
W.E.M.M.E.L. - Expertisecentrum
Waardig Levenseinde
W.E.M.M.E.L. is het expertisecentrum
rond een waardig levenseinde met empathie en respect voor het zelfbeschikkingsrecht. De naam duidt de gemeente
aan waar het centrum ligt, maar is evengoed een letterwoord waarbij de letters
verwijzen naar de waarden en begrip-

pen waarvoor het centrum staat. Naast
Forum Palliatieve Zorg vinden ook deze
verenigingen, begaan met ongeneeslijk
zieken, er onderdak: thuisequipe palliatieve zorg Omega, supportief dagcentrum Topaz, LEIF (LevensEinde
InformatieForum), de consultatiedienst
ULteam (Uitklaring Levenseindevragen)
en de leerstoel ‘Waardig Levenseinde’
van deMens.nu aan de VUB.
www.wemmel.pro
In W.E.M.M.E.L. start het project ‘Spreken over rouw’. Vanaf september is er
consult voor hulpverleners die individueel of in team met rouwenden werken.
Info en afspraken: T 02 456 82 07
Met medewerking van: Sabien Bauwens,
Wim Distelmans, Robert Geeraert,
Manu Keirse, Annelien Tack, Christina
Vanderhaeghe.
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Rouwen: je staat er
niet alleen voor
Bij deMens.nu kan je steeds terecht voor
een luisterend oor, een plechtigheid of
rouwverwerking op maat

iemand van ons ontsnapt eraan, de harde confrontatie
met het verlies van een dierbaar persoon. Tijdens
deze meest donkere momenten in een mensenleven
kan deMens.nu je helpen. De deuren van haar
huizenvandeMens staan steeds voor je open. Of
het nu gaat om het maken van een afscheidsplechtigheid,
een gesprek met de vrijzinnig humanistische consulent of
rouwverwerking op maat, elk mens is uniek en die authenticiteit
staat centraal. In haar vrijzinnig humanistische dienstverlening
houdt deMens.nu rekening met de afwezigheid van een god en
is de dood een definitief gegeven.

Sigrid Lauwereys

Een moment om even stil te staan:
afscheidsplechtigheden
Bij het overlijden van een dierbare wil je op
een passende manier afscheid nemen, omringd door vrienden en familie, troost en herinneringen. Elke levensbeschouwing heeft
haar eigen symbolen en rituelen voor deze
belangrijke levensmomenten. Ook bij een
vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid wordt op een betekenisvolle manier
afscheid genomen. In het huisvandeMens
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in je buurt kan je kosteloos terecht voor een
unieke en persoonlijke plechtigheid die de
levensvisie van de overledene weerspiegelt.
De vrijzinnig humanistisch consulent helpt
om dit kwetsbare moment samen met de
nabestaanden vorm te geven.
Belangrijk daarbij zijn de sporen die iedere
mens nalaat op zijn levensweg. We vinden
ze terug in het levensverhaal, de herinneringen, de lievelingsmuziek, foto’s… Er wordt

tijd genomen om te praten en te luisteren.
Op basis van de verhalen die de nabestaanden vertellen zal de vrijzinnig humanistisch
consulent een persoonlijke afscheidstekst
schrijven waarbij stilgestaan wordt bij de
persoonlijke zingeving van de overledene.
Nabestaanden kiezen de muziek, de poëzie
en teksten voor de plechtigheid en kunnen
getuigen over wie de overledene was en
wat zijn of haar leven betekende en kan blijven betekenen voor wie achterblijft.
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Afscheidsverhaal

In het huisvandeMens kan je terecht voor
een unieke en persoonlijke plechtigheid
die de levensvisie van de overledene
weerspiegelt. De vrijzinnig humanistisch
consulent helpt om dit kwetsbare moment
samen met de nabestaanden vorm te
geven.

Een luisterend oor: vrijzinnig humanistische begeleiding
Als de plechtigheid achter de rug is en het
leven opnieuw op gang komt, dringt de realiteit door. Het immense verdriet dat opwelt
uit de leegte is soms te zwaar om alleen te
dragen en je kan niet altijd je verdriet delen
met anderen. Het leven rondom je lijkt al
vlug zijn normale gang te gaan terwijl jij verweesd achterblijft, geconfronteerd met de
meest intense emoties. Elk verwerkingsproces is anders en het is belangrijk om de
nodige tijd te geven aan je rouw. Daarbij is
het zinvol om iemand te hebben die kan
luisteren, ondersteunen en helpen om al de
verschillende gevoelens te aanvaarden en
te plaatsen. Voor zo’n luisterend oor kan je

Kelly Vlasschaert werd voor de afscheidsplechtigheid van haar
grootmoeder geholpen door vrijzinnig humanistisch consulent
Peggy Tange: “Peggy deed ons met de plechtigheid nog meer beseffen wat een prachtige vrouw onze grootmoeder was. Zelf waren
we te erg van de kaart om iets te schrijven en voor te brengen,
maar Peggy verwoordde wat wij voelden aan de hand van bomma’s
levensverhaal, anekdotes en onze herinneringen. Mijn grootvader
stierf dertig jaar geleden toen vrijzinnig humanistische plechtigheden nog niet bekend waren in onze streek. Met Peggy en de familie
hebben we bompa begroet op de begraafplaats en kregen wij het
gevoel dat ook hij een mooi afscheidsverhaal kreeg. De waardigheid
van die dag koesteren we nog altijd, de plechtigheid heeft ons gesteund in ons rouwproces.”

kosteloos een beroep doen op een vrijzinnig humanistisch consulent.
Hij of zij kan de eerste stap zijn naar een
lichtpunt in het donker door te luisteren naar
jouw verhaal en de nodige tijd en ruimte te
bieden voor jouw uniek verdriet. Samen
wordt er gezocht naar hoe het verder kan
en wat er moet gebeuren om de draad
weer op te pakken. Verleden, heden en
toekomst moeten opnieuw met elkaar verbonden worden. Vrijzinnig humanistische
begeleiding is geen therapie. De consulent
gaat wel in alle nabijheid en betrokkenheid
ondersteuning bieden zodat je als cliënt je
eigen keuzes kunt maken.

Elk verwerkingsproces is anders en het
is belangrijk om de nodige tijd te geven
aan je rouw. Voor een luisterend oor
kan je beroep doen op een vrijzinnig
humanistisch consulent.
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Perspectief
L.L. kwam naar het huisvandeMens nadat haar partner plotseling overleed:
“Ik was totaal radeloos. Mijn wereld stortte in en ik wist niet hoe ik verder
moest. Iedereen rondom mij nam de draad weer op, de vrijzinnig humanistisch consulent was na verloop van tijd de enige bij wie ik nog over mijn
verdriet en pijn kon praten. Andere mensen wou ik niet belasten want ik was
bang dat ze me zouden mijden. Ik gaf me over aan een proces van klagen en
wenen, dankbaar dat er in het huisvandeMens naar mij geluisterd werd. Voorzichtig kreeg ik weer wat perspectief en kon ik weer functioneren. Heel geleidelijk ging het, als een zonnestraal die door een donker wolkendek breekt.”

Kinderen en rouw: De sokken van de
olifant
Sterven en rouwen maken veelal deel uit
van een volwassen leven, maar soms worden ook kinderen ermee geconfronteerd.
De sokken van de olifant is een begeleiding op maat voor zowel kinderen en jongeren in rouw als voor volwassenen die
hen willen helpen om vorm te geven aan
hun gemis en verdriet. Bij deze begeleiding
staat de invulling die het kind zelf geeft aan
de dood centraal. Niet enkel vrijzinnigen
maar iedereen die zich door deze benadering aangesproken voelt, kan terecht in het
huisvandeMens.
Na een verkennend gesprek met het kind
of de jongere worden een troostkoffer en
een koestertas samengesteld, dit aangepast aan zijn of haar leefwereld en zijn of

haar relatie met de overledene. De troostkoffer bevat allerhande informatie over
rouw zoals (voor)leesboeken, spelletjes,
poppen, muziek, films… Dit geeft de begeleidende volwassene enkele handvaten
om het kind of de jongere bij te staan.
De koestertas steekt vol doe-materiaal
waarmee het kind rond zijn gevoelens kan
werken. Deze tas mag aangevuld worden met allerhande persoonlijke spullen.
De troostkoffer wordt ontleend, maar de
koestertas en zijn inhoud is om te houden
en te koesteren. Het terugbrengen van de
troostkoffer vormt de gelegenheid voor nazorg. Tussentijdse gesprekken en verdere
begeleiding zijn mogelijk. Zo kadert het
hele pakket in de vrijzinnig humanistische
begeleiding, een belangrijk onderdeel van
de dienstverlening in het huisvandeMens.

De sokken van de olifant
(www.desokkenvandeolifant.be)
is een initiatief van deMens.nu. Bij
deze begeleiding staat de invulling
die het kind zelf geeft aan de dood
centraal.
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Stevige basis
De kleinkinderen van Renate
Jaschke werden geconfronteerd
met een verlieservaring toen hun
ouders uit elkaar gingen: “Mijn
kleinkinderen van drie en vijf jaar
werden zeer angstig en emotioneel. Na een bezoek aan het
huisvandeMens, en een kennismaking met De sokken van de
olifant, was ik opgelucht en kreeg
ik tips en ruimte om aan de slag
te gaan. Ik wil mijn kleinkinderen
zo onbeschadigd mogelijk door
deze verliesperiode helpen zodat
ze een stevige basis hebben voor
hun verdere leven.”

Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor
vrijzinnig humanistische dienstverlening
terecht in een huisvandeMens. Je
kan gewoon binnenspringen of je
telefoneert voor een afspraak. De
adressen en contactgegevens van
een huisvandeMens in je buurt vind
je op de achterzijde van dit magazine
of op www.deMens.nu. Vrijzinnig
humanistische dienstverlening is
kosteloos.
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Rouw en
afscheidsrituelen
zijn universeel
(verschillend)
Interview met
Christian Van Kerckhove

Christian Van Kerckhove

iemand ter wereld is onsterfelijk. Daarom
bestaat er in elke cultuur een overgangsritueel
bij een overlijden. Hoe we afscheid nemen van
een dierbare is echter cultureel, historisch en
geografisch gebonden. Zo mogen sommige
joden zich tot dertig dagen na de begrafenis niet
wassen en binden de Ethiopische Konso een liaan
aan de mummie van de koning, waarlangs iedereen
hem nog een laatste keer kan groeten. We geven
het woord aan Christian Van Kerckhove, coördinator
van Mix!t, forum voor studie, documentatie en
vorming rond samen/leven (faculteit Mens en
Welzijn, Hogeschool Gent), en medeauteur van
Overgangsrituelen.
Liza Janssens - foto's p.18-19 © Christian van Kerckhove en Els Heyvaert
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Het geïnstitutionaliseerde
rouwen is cultureel,
historisch en geografisch
bepaald.
De mens heeft het moeilijk wanneer iemand sterft. “Waarom?”, vragen we ons
overal ter wereld af. “Waar is het leven
heen?” “Wat doen we met het levenloze lichaam?” Christian Van Kerckhove:
“Elke cultuur geeft enerzijds een verklaring voor de dood en werkt anderzijds
het dode lichaam ritueel weg. Er is hierbij
echter een groot verschil tussen materialistische en idealistische culturen. Voor
de eerste betekent de dood het einde.
Men neemt afscheid van de overledene
en daarna is er niets meer. Dit vind je ook
in het vrijzinnig humanisme. De idealistische culturen geven het stoffelijke overschot terug aan de aarde en ‘de ziel’ of
‘de geest’ wordt begeleid naar het hiernamaals.”
Niet scheren of wassen
Ook de manier waarop mensen rouwen
wordt sterk bepaald door de cultuur.
“Er is echter een verschil tussen het
persoonlijk verwerken en het geïnstitutionaliseerde rouwen”, zegt Christian
Van Kerckhove. “Het eerste gebeurt
door het individu en is puur psychisch.
Het tweede is cultureel, historisch en
geografisch bepaald. Zo kent het hindoeïsme verschillende rouwfases. Eerst
houdt men drie dagen diepe rouw, waarbij iedereen samen zit en bezint over het
heengaan van de overledene. Van dag
vier tot dag tien scheren mannen hun
baard niet en laten ze hun haar groeien,
dragen de vrouwen geen cosmetica en
gaat de oudste zoon elke dag naar het
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Dichtgemetste graftombes in het zuiden
van Myanmar. De tombes staan bovenop
de aarde.

crematorium om er voedsel te offeren
of mantra’s te zingen. Op de tiende dag
keert men terug naar het normale leven
door een ritueel bad en een gezamenlijke
maaltijd.
Ook bepaalde strekkingen binnen het
jodendom kennen verschillende rouwfases: de familie draagt er een week lang
rouwkledij en er wordt veel gebeden. Tot
dertig dagen na de begrafenis scheren
mannen zich niet en maken vrouwen zich
niet op. Men wast zich niet en seks is
ook niet toegestaan. Na die dertig dagen
volgt er voor de familie een rouwjaar
waarin men kaarsen brandt. Orthodoxe
christenen houden dan weer binnen de
drie dagen na het overlijden een intieme
plechtigheid thuis, gevolgd door een
kerkdienst. Nadien houden ze op regelmatige tijden gedenkdiensten, tot zeven
jaar na de begrafenis.”

Cremeren of begraven
Bij elk afscheid worden rituelen uitgevoerd of bezweringen uitgesproken. Al
kunnen deze sterk verschillen volgens
Christian Van Kerckhove, zelfs binnen
eenzelfde traditie: “In het boeddhisme
zijn er zo goed als geen officiële richtlijnen. Daarom worden in Myanmar de
doden in sommige gebieden gecremeerd, terwijl ze elders worden begraven. In het noorden gebeurt die crematie
in een grote oven in open lucht. Op een
plein voor de oven wordt het stoffelijke
overschot in een krakkemikkige kist geplaatst. Boeddhistische monniken voeren een aantal rituelen uit, waarna de
kist in de oven wordt geschoven en de
rouwenden vertrekken. In het zuiden
begraaft men de dode, maar niet in de
grond. De erbarmelijke kist, met open
deksel, wordt eerst op een plein op stenen geplaatst zodat er geen contact is
met de aarde. Ook hier zijn er monniken
die een plechtigheid houden. Nadien
wordt de kist naar een begraafplaats gebracht. Bovenop de aarde is een soort
tombe gebouwd, waarin de kist wordt
geschoven. Terwijl men de tombe dicht
metst, worden schoten gelost om boze
geesten af te weren.”

Op de derde dag van het afscheidsritueel
slachten en verdelen de Toraja (Indonesië)
de buffels.
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De Toraja (Indonesië) brengen de kist naar
de begraafplaats door de rijstvelden. Het
gaat er allesbehalve ingetogen aan toe.
Zeven jaar, zeven maanden en zeven
dagen ziek
Een crematie of een begrafenis maakt
bij de meeste volkeren deel uit van de
afscheidsrituelen. Maar het kan ook
anders. Christian Van Kerckhove: “De
Konso in Ethiopië (nvdr: etnische groep
die vooral woont in het zuiden en centrum
van het land) geloven niet in een leven na
de dood. Wanneer de koning overlijdt,
wordt hij gebalsemd en zegt men dat hij
ziek is. Dit blijft hij gedurende zeven jaar,
zeven maanden en zeven dagen. Daarna
bevestigen de Konso een lange liaan aan
de mummie opdat elke burger de koning
nog een laatste keer, via de liaan, zou
kunnen aanraken voordat hij wordt begraven onder een grafbeeld. Nadien kijken ze er niet meer naar om, ook niet als
het beeld wordt overwoekerd door lianen
of opgegeten door termieten. Er is immers geen leven na de dood.”
Buffelslachting
Een ander apart ritueel heeft het Toraja-volk
in Sulawesi (nvdr: Indonesische naam
van het eiland Celebes). Christian Van
Kerckhove: “De Toraja beweren dat ze
hun doden volgens de katholieke of de
protestantse traditie begraven. Maar dat
is hoegenaamd niet het geval. Een dode
wordt er eerst gebalsemd, zodat het lichaam kan bewaard worden. Vervolgens
houdt men een afscheidsritueel, waarvan
de voorbereidingen tot een jaar na het

overlijden kunnen duren. De versierde
kist wordt tijdens dit ritueel naar een centrale plaats gebracht. De volgende dag
zijn familie en kennissen uitgenodigd.
Zij brengen geschenken mee zoals zakken rijst, varkens, buffels… Alles wordt
omgeroepen en geïnventariseerd zodat
hetzelfde geschenk later kan worden teruggeschonken. De dag nadien worden
de buffels geofferd. Elk deel van het dier
wordt toegewezen aan een familielid. Die
slachting en verdeling wordt ter plekke
uitgevoerd, een afschuwelijk gebeuren.
Wanneer een buffel tijdens de slachting
opnieuw rechtstaat, wordt men uitbundig. De ziel van de overledene moet
immers een moeilijke rivier oversteken
op weg naar het hiernamaals. Daarvoor
kan ze de kracht van een sterke buffel
wel gebruiken. Op de vierde dag wordt
er een protestantse of katholieke plechtigheid gehouden, waarna de kist in een
uitgehouwen nis in een rots wordt opgeborgen. Terwijl de kist op een soort
draagberrie naar die rots wordt gebracht, schudden de mensen met de
kist, stappen ze ermee door de rijstvelden en gooien ze zakjes water... waardoor iedereen kletsnat wordt en onder
de modder zit. Er is geen enkel teken
van ingetogenheid, mogelijks omdat de
overledene al een tijdje geleden gestorven is. Men heeft al gerouwd en afscheid
genomen.”

Een ondergesneeuwde begraafplaats in
Tasiilaq, Groenland.

Buiten wachten
De Inuit begraven dan weer wel, maar
niet meteen. “Wanneer iemand in Groenland sterft in het begin van de winter,
gaan de Inuit geen meters in sneeuw en
ijs kappen om hem of haar te begraven.
Ze houden een plechtigheid, waarna de
kist door de familie mee naar huis wordt
genomen en er blijft buiten staan. Daar
is het immers koud genoeg, met temperaturen rond min tien graden en nog
kouder. Wanneer het begint te dooien,
begraaft men de kist op de begraafplaats.”

Mix!t
Mix!t is een forum voor studie,
documentatie en vorming rond
samen/leven dat erop gericht
is mensen dichter bij elkaar te
brengen door te verwijzen naar de
universaliteit van het mens-zijn. Mix!t
verzorgt modulaire tentoonstellingen,
lezing en vormingen op maat over
overgangsrituelen. Meer info:
Charlotte.dekock@hogent.be en
Eva.vens@hogent.be.

Alsof de wereld niet bestaat
Christian Van Kerckhove en Els
Heyvaert geven binnenkort een
foto- en tekstboek uit over rituelen
in de wereld onder de titel Alsof de
wereld niet bestaat. Over rituelen en
sjamanisme. Dit boek zal verschijnen
bij uitgeverij Garant, Antwerpen.
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Wegwijs na overlijden
e dagen na een overlijden zijn vaak emotioneel
en vermoeiend voor nabestaanden. Naast de
pijn en het verdriet bij het heengaan, komen er ook
heel wat praktische zaken bij kijken. Wat met de
hele papierwinkel en de verschillende instanties die
verwittigd moeten worden? Wat is dringend? Wat kan nog
even wachten? Waar moet je op letten? Deze todolijst met extra
informatie geeft je een kort overzicht van wat je allemaal moet
en mag ondernemen wanneer je geconfronteerd wordt met een
overlijden, en wat een uitvaart je zal kosten.

Lynn Mariën

Wat doe je onmiddellijk na een overlijden?
~
~
~
~

Bel een arts
Contacteer een begrafenisondernemer
Leg eventueel kleding klaar voor de overledene
Geef de identiteitskaart, het huwelijksboekje, het
rijbewijs en eventueel gevonden wilsverklaringen
aan de begrafenisondernemer

Waarom moet je eerst een arts bellen?
De (huis)arts heeft de taak om de oorzaak
van het overlijden vast te stellen op papier.
Met de documenten van de arts kan de
begrafenisondernemer zijn werk doen.
Wat doet een begrafenisondernemer?
Naast het informeren en bijstaan van de
nabestaanden, zal de begrafenisondernemer hen
ook herinneren aan wat er nog gedaan en beslist
moet worden. De begrafenisondernemer neemt
praktische zaken over zoals het aangeven van
het overlijden bij de burgerlijke stand, waar hij ook
navraagt of er wilsverklaringen geregistreerd zijn.
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Bij afgifte van het rijbewijs, het huwelijksboekje en
de identiteitskaart krijgt hij een bewijs of ‘akte van
overlijden’. De meeste instanties die verwittigd
moeten worden, vragen naar deze akte. Daarnaast
krijgt de begrafenisondernemer van de gemeente
de toelating om de overledene te vervoeren en
over te gaan tot begraving of crematie van het
lichaam.
Wat doet de burgerlijke stand nog?
Aan de hand van de identiteitskaart, het
huwelijksboekje en het rijbewijs worden de gegevens
in het rijksregister aangepast. Nadien geeft de
burgerlijke stand het overlijden aan bij de dienst
voor successierechten. Als je vragen hebt over
administratieve zaken, zal de burgerlijke stand je
doorverwijzen naar de juiste diensten.

Wat doe je voor de uitvaart?
Na een overlijden zijn er veel praktische zaken
die nabestaanden zelf kunnen doen of aan
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anderen kunnen overlaten (bijvoorbeeld aan de
begrafenisondernemer).
~ Helpen bij de opbaring (wassen, aankleden,
make-up aanbrengen)
~ Ontwerpen en bepalen van de inhoud van het
drukwerk (rouwbrieven, gedachteniskaartjes)
~ Versturen van rouwbrieven, eventueel plaatsen van
een advertentie
~ Organiseren van een koffietafel
~ Bepalen van de inhoud van de uitvaart: krijgen
kinderen een speciale rol? Welke teksten, (live-)
muziek, poëzie, rituelen... komen aan bod?
~ ...
Dan zijn er ook nog andere beslissingen die
gemaakt moeten worden in overleg met de
begrafenisondernemer en vragen die belangrijk zijn:
~ Wat waren de mondelinge wensen van de
overledene?
~ Wie of welke instantie, passend bij de geloofs- of
levensovertuiging van de overledene, voert de
plechtigheid uit? Is dit een pastoor, vrijzinnig
humanistisch consulent...
~ Wordt de overledene begraven of gecremeerd?
~ Wat gebeurt er met het stoffelijk overschot?
~ Zorg je voor een concessie? In dit geval betaal
je om zelf een plaats te kunnen kiezen voor een
graf of urne, en deze plaats langer dan tien jaar te
behouden.
~ Geef je mensen de kans om de overledene te
groeten? Zo ja, gebeurt dit thuis, in het funerarium
(in het uitvaartcentrum) of mortuarium (in het
ziekenhuis)?

Wat doe je na de uitvaart?

mogen wel betaald worden (tot maximum
5.000 euro of de helft van het bedrag op de
bankrekening). Ga hiervoor met de facturen en
rekeningen naar de bank.
~ Geld vrijmaken van de rekening van de
overledene voor het nalatenschap:
• 744 euro of minder: vraag een erfrechtverklaring
bij de gemeente
• 744 euro - 50.000 euro: via de gemeente of
online via de website van de overheid
(www.minfin.fgov.be)
• 50.000 euro en meer: via notaris of vrederechter.
Zij maken een akte van bekendmaking op tegen
betaling.
~ Successierechten:
Dit is een belasting op de erfenis. Als je na twee
tot drie maanden nog niets hebt vernomen van
deze dienst, breng deze dan zelf op de hoogte via
de gemeente waar de overledene gedomicilieerd
was of overleden is, of neem rechtstreeks contact
op via belastingen.vlaanderen.be
~ Notaris:
Spreek een notaris aan voor hulp bij de
verdeling van de erfenis. Je kan de nalatenschap
aanvaarden of weigeren. Voor je beslist, mag
je een inventaris laten opmaken door de
notaris.
~ Pensioendienst, werkgever of
werkloosheidsbureau:
Vraag wat je moet doen in verband met het loon of
de uitkering van de overledene.
~ Gemeentelijke sociale dienst:
Vraag of je recht hebt op een
overlevingspensioen.

Verwittig de verschillende instanties die van
toepassing zijn op de situatie. Geef hen telkens een
uittreksel van de akte van overlijden als bewijs.

~ Ziekenfonds:
Bezorg de SIS-kaart van de overledene.

~ Bankinstelling(en):
Bankrekeningen moeten zo snel mogelijk
geblokkeerd worden. Begrafeniskosten, huur,
elektriciteit, water, gas en hypothecaire leningen

~ Verzekeringen:
Neem contact op met de
verzekeringsmaatschappijen waarbij de overledene
aangesloten is.
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~ Belastingen:
Vul als echtgeno(o)t(e) de belastingbrief in van
de overledene of kies ervoor deze in te vullen
als alleenstaande en betaal of ontvang het
belastinggeld. Als er geen echtgeno(o)t(e) is,
moeten erfgenamen de aangifte invullen.
~ Kinderbijslagfonds:
Als er kinderen betrokken zijn, verwittig dan dit
fonds.
~ Dienst voor het wegverkeer van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer:
Neem contact op met deze dienst (T 02 277 31
11) voor informatie rond het (niet) behouden van
de auto van de overledene.
Bronnen:
www.uitvaartvlaanderen.be
www.funebra.be
www.mobilit.belgium.be

Nuttige weetjes
~ Je bent vrij om te kiezen welke arts en
begrafenisondernemer je belt. Je mag steeds
veranderen van begrafenisondernemer.
~ Als er niet genoeg geld op de rekening van
de overledene staat voor de kosten van de
begrafenis, moeten bij wet de kosten gelijk
verdeeld worden onder de erfgenamen. Ook als
de nalatenschap geweigerd wordt, kan het zijn
dat je door een contract dat getekend werd,
toch moet betalen.
~ Een crematie kan zowel voor als na de
plechtigheid plaatsvinden.
~ Elke gemeente beslist zelf hoeveel tijd er tussen
een overlijden en de uitvaart mag zijn.
~ Bij een verdacht overlijden verwittig je eerst de
politie.
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~ Begraven gebeurt op de plaats van het
domicilie of overlijden.
~ Wilsverklaringen moeten hoe dan ook
uitgevoerd worden.
~ Wie geen verzet aantekent voor orgaandonatie,
is automatisch donor.
~ Een lichaam wordt nooit afgestaan aan
de wetenschap zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de overledene.
~ Er zijn voordelen bij het invullen van de
belastingaangifte:
• hogere belastingvrije som voor elke
echtgenoot
• hogere grens van bestaansmiddelen om te
bepalen of een kind nog ten laste is
• geen toevoeging van de onroerende
inkomsten van de partner aan het hoogste
beroepsinkomen van de twee
~ Het groeten van een overledene in een
funerarium is goedkoper en praktischer dan in
een mortuarium.
~ Je kan de kosten voor je eigen begrafenis
berekenen op www.dela.be,
www.deuitvaartverzekering.be en www.funebra.be
~ Bij een overlijden in het buitenland zorgt de
overheid voor de overbrenging van het lichaam
en neem je in eigen land de zaken pas in
handen.
~ Familieruzies kunnen vermeden worden door
bij leven al naar een begrafenisondernemer of
notaris te gaan en al je wensen vast te leggen,
via wilsverklaringen, een testament…
Bronnen:
www.uitvaartvlaanderen.be
www.funebra.be
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Wat kost een uitvaart?

Vooroordelen over begrafenisondernemers

De kosten voor een uitvaart
kunnen variëren van 3.000 tot
8.000 euro.
De kosten van een uitvaart variëren tussen 3.000
en 8.000 euro, volgens Uitvaartverzorging Hansen
in Geetbets. Zij verdelen de begrafeniskosten op
de factuur altijd onder gewone en extra kosten.
In het eerste gesprek met de nabestaanden
wordt het dienstenpakket besproken en komen
ook de wensen van de overledene en de familie
aan bod. Hoeveel de uitvaart zal kosten wordt
meteen duidelijk. Onder de gewone kosten valt
het vervoer, het regelen van formaliteiten zoals
de aangifte van overlijden, funerariumkosten, de
opbaring, personeel en ceremoniemeester. Dit
komt ongeveer neer op 800 euro. Extra kosten
zijn een grafkist (vanaf 500 euro), een urne (vanaf
119 euro), een crematie (+/- 600 euro), de huur
van een kerk of aula (250 euro of 150 euro), de
koffietafel (12 euro p.p.), bloemen, het drukwerk,
een concessie en de grafzerk (+/- 2.000 euro).
Besparen kan dus vooral door hoeveelheden en
prijsklassen te beperken. Een grafzerk en een
concessie zijn optioneel. Omdat extra kosten
het totaalbedrag snel doen oplopen, raadt
begrafenisondernemer Gert Hansen mensen aan
om een overlijdensverzekering te nemen voor
tien, vijftien of twintig jaar. Meer en meer mensen
regelen hun begrafenis al op voorhand bij de
begrafenisondernemer.

Christof Lelong (links) en Gert Hansen (rechts) van
Uitvaartverzorging Hansen
Gert Hansen, zaakvoerder Uitvaartverzorging
Hansen in Geetbets: “Er bestaan heel wat
vooroordelen over ons. Sommige mensen denken
bijvoorbeeld dat wij zelf crematies uitvoeren,
maar dat is een bevoegdheid van de overheid en
gebeurt in crematoria. Graven delven is dan weer
een taak voor personeel van de gemeente, maar
ontgravingen doen we wel zelf. Eigenlijk is maar
een klein deel van ons takenpakket zichtbaar voor
buitenstaanders. Mensen zien ons overledenen
vervoeren, plechtigheden uitvoeren en bijwonen
en mensen ontvangen. Naast die serene
momenten zijn we ook drukke zelfstandigen die
zich bezighouden met alles wat bij een overlijden
komt kijken, vanaf het eerste contact tot en
met de plechtigheid en soms zelfs achteraf. Wij
regelen administratieve en praktische zaken en
zorgen ervoor dat de wensen van de overledene
en de nabestaanden zo goed mogelijk nageleefd
worden. Dit houdt in dat de overledene vervoerd,
gewassen, gekleed en verzorgd wordt en dat er
een ruimte is om te groeten. Vaak zorgen wij ook
voor het drukwerk, de kist of urne, de koffietafel
en het nodige personeel voor de plechtigheid.”
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