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VOORWOORD
Ik geloof in vastpakken om los te kunnen laten, in achterom kijken om vooruit te kunnen.
Ik geloof in het leven en in een wereld waarin meer begrip is voor rouw en de rouwende.
Ik geloof in verbinding, in iets dat veel groter is dan wij. Als je een geliefde af hebt moeten
staan aan de dood wordt juist dat geloof zo onder druk gezet.
Ik geloof dat de dood van iemand die je liefhebt en vroeg of laat krijgen we daar allemaal
mee te maken, de meest basale gevoelens en behoeftes in een mens naar boven haalt.

INKIJKEXEMPLAAR
Ik geloof dat je na het verlies van iemand die je lief is, in beweging moet komen. Stappen
zetten, of ze nu groot of klein zijn, brengt je bij een bestemming.
Ik geloof dat je, op het dieptepunt van de rouw, altijd een innerlijke kracht ontdekt die zorgt
voor veerkracht.

Ik geloof dat het een opgave kan zijn om woorden te vinden voor emoties en gevoelens,
terwijl dat het rouwen lichter kan maken.
Ik geloof dat een klein vlammetje een zee van licht kan ontsteken. Dat licht zal, wanneer de
dood je pad kruist, je hart verwarmen, je pad verlichten; het troost en verbindt.
Ik geloof dat je niet anders dan bewogen kunt zijn als het leven je heen en weer slingert en
dat niemand het antwoord heeft op de vraag ‘waarom?’
Ik geloof wel in een antwoord op ‘hoe?’, met hard werken en een zacht hart.
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INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 - Wat leven me leerde over dood
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Ik geloof dat je niet over rouwen, over leven en liefde kunt schrijven zonder je eigen
verhaal, zonder dat wat je roert en raakt. Jouw verhaal is net zo uniek als dat van mij
en het bepaalt de weg die je gaat. Dat is wat de dood met het leven doet.
Hoofdstuk 2 - Wat dood me leerde over rouw
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Ik geloof dat rouw net zo persoonlijk is als je vingerafdruk. Daarom is deze methode
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geen wetenschap die je vertelt hoe je rouwt. Het is juist de persoonlijkheid, de herkenning en erkenning die je de moed geven om door te gaan.
Hoofdstuk 3 - Wat rouw me leerde over liefde
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Ik geloof dat rouw de achterkant is van liefde maar dat die liefde ook meteen het wondermiddel is. Je rouwt omdat je liefhebt en het is juist de liefde, en met name zelfliefde
die de meeste troost biedt.
Hoofdstuk 4 - Wat liefde me leerde over leven
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Ik geloof dat je leven niet ophoudt als één van je meest dierbaren sterft. Alles verandert, daarmee leren omgaan en opnieuw zin geven aan je leven is een ware kunst.
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ZO LEES JE DIT BOEK
Misschien wil je dit boek niet in één keer uit lezen of, omdat het in makkelijke taal
geschreven is, juist wel. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je de hoofstukken in een
andere volgorde door wilt nemen. Voel je vrij om dat te doen. Blader het geheel eens
rustig door.
Ieder hoofdstuk sluit ik af met vier uitnodigingen.
Neem ze in jouw tempo aan. Wees lief voor jezelf. Misschien lukt het je om ook af en
toe buiten je comfortzone te gaan. Dat mag, maar het hoeft niet. De uitnodigingen
brengen je stuk voor stuk inzicht en bewustzijn. Ze helpen om je gedachtes te or-
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denen, verbanden te zien of rust te creëren. En dat allemaal om de bestemming te
bereiken: dat punt waarop je volmondig kunt zeggen, ik LEEF.

Heb je behoefte aan herkenning: lees hoofdstuk 1.
Heb je behoefte aan erkenning: lees hoofdstuk 2.
Heb je behoefte aan omarming, warmte en liefde: lees hoofdstuk 3.
Ben je toe aan loslaten, leren en leven met hoofdletters: lees hoofdstuk 4.
Heb je behoefte aan begeleiding, zie www.riakuiper.nl
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UITNODIGINGEN
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D

e manier waarop je in je leven omging of leerde omgaan met verlieservaringen

bepaalt in grote mate je vermogen om veerkrachtig te zijn. Veerkracht is nodig om te
leren leven met verlies. Een levenslijn of tijdlijn is een manier om in chronologische
volgorde een reeks gebeurtenissen in beeld te brengen. Het maakt dat jij meer zicht
krijgt op jouw levensverhaal. Ik nodig je uit een tijdlijn te maken over de verliesmo-

menten in jouw leven. In dit geval gaat het om de verlieservaringen die jij tot nu hebt
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meegemaakt. Ze hebben impact gehad op je leven, ze hebben je gevormd en het maakt
niet uit hoe jij het verlies hebt ervaren. Ga eens terug in je herinneringen en begin bij

de eerste keer waarop je voor je gevoel iets verloren hebt. Dat kan een knuffel zijn, een

huisdier, een opa of oma, een vriendje of wat dan ook. De reden waarom je op dit moment rouwt of waarom je dit boek aan het lezen bent, is waarschijnlijk het eindpunt van

de tijdlijn. Het heeft de voorkeur dat je de gebeurtenissen tekent en niet schrijft. Op die
manier kom je beter in contact met je emoties en zintuigen. Neem voor het uitwerken
maximaal een uur de tijd. Het is oké dat je daardoor alleen de situaties kunt benoemen
die op dit moment naar boven komen.
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HOOFDSTUK 2

WAT DOOD ME LEERDE OVER ROUW
Is het gelukt om de uitdagingen aan te gaan? Misschien kostte het je best moeite om
je verliesmomenten in kaart te brengen. Dat begrijp ik maar al te goed. Soms kan het
ook confronterend zijn. Of je nu grote of kleine stappen hebt gezet, het maakt niet uit,
je bent in beweging gekomen en dat is het belangrijkste. Iedere beweging, hoe klein
ook, zal je veerkrachtiger maken, maar doe het in je eigen tempo.

INKIJKEXEMPLAAR
We gaan via verstilling en erkenning naar acceptatie, hoe moeilijk dat nu nog lijkt. En
mocht je nu in de weerstand schieten, dan voel ik met je mee, want het liefste wil je
alles terugdraaien, een reis terug in de tijd. De eerste stap is accepteren dat dat niet

gaat. Je geliefde, je kind, hij of zij die overleden is, is niet meer in leven en nu gaat het
erom het vermogen te ontwikkelen om te leven met het verlies. Hoe je dat doet, wordt
deels beïnvloed door wie je bent en door wat je meegemaakt hebt. De gebeurtenissen in je leven, de opvoeding die je kreeg, culturele tendensen en maatschappelijke
invloeden maken jou tot de mens die je bent. Dat wat jij meegemaakt hebt, niet alleen
de traumatische gebeurtenissen, maar ook de momenten van vreugde en ontspanning, bepalen je veerkracht. Daarnaast is er de invloed van de manier waarop er thuis
omgegaan werd met dood, verdriet, blijdschap of boosheid. Hoe was dat bij jullie?
Mocht je emoties laten zien, werden ze besproken?
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De emoties waarmee je geconfronteerd wordt als iemand die je lief is sterft, kunnen
heftig zijn. Met het hebben van emoties en gevoelens is niets mis, maar wanneer ze
aanhaken op angst, verdriet of boosheid beïnvloeden ze op een negatieve manier je
leven. Je veerkracht ontwikkelt zich niet, niet genoeg of neemt af. Die veerkracht heb
je juist zo nodig om om te kunnen gaan met veranderingen. Als alles wankelt, je blik
op jezelf of je blik op de anderen in je omgeving, wankelt zelfs jouw blik op de wereld.
Je verandert en jij staat op het punt om te kijken wat dat voor jou betekent of kan
betekenen.
Dit hoofdstuk ‘Alles wat de dood je leert over rouwen’ is anders opgezet dan het vorige
hoofdstuk. Er worden vormen van rouw, inzichten en situaties benoemd en een deel
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daarvan is misschien niet relevant voor jou. Toch kan het jou, met je eigen ervaringen,

inzichten opleveren. Mijn streven is niet om volledig te zijn. Het gaat vooral om herkenning en erkenning. Hoe meer begrip er ontstaat in jezelf en voor jezelf, hoe meer

ruimte er zal komen voor verzachting. Alle gevoelens die daarbij vrijkomen, mogen er

zijn. Ze zijn het weefsel dat ons bindt. Negeer ze niet, maar beleef ze ten volle, wetende dat jij de enige bent die ze op jouw manier voelt. Iemand anders kan zich inleven
of zich erin herkennen, maar jij bent de enige die voelt wat er in jou leeft.
Wat is rouw
Emoties zoals verdriet, gemis en weerstand zijn een natuurlijk gevolg op een verlies
en dat is wat we rouw noemen. Rouw wordt weleens de keerzijde van liefde genoemd.
Omdat je iemand liefhebt, voel je als de dood hem of haar treft verdriet. Het is een
vorm van verbondenheid en dat is één van de synoniemen voor liefde. Maar rouw
komt nooit in de plaats van liefde. De liefde blijft voorbij de grens van de dood be-
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staan en is daarom ook meteen de sleutel. Hij past op de deur naar het verleden
maar ook op de deur van de toekomst. Naar jouw toekomst. De liefde laat je dierbare
voortbestaan en stelt jou in staat om door te leven. Hoe voelt het voor jou? Is het misschien als het leren zwemmen in een onstuimige zee. Al spartelend, doorzettend om
vooral niet kopje onder te gaan? Je denkt net de slag te pakken te hebben en dan rolt
er weer een nieuwe golf over je heen. Je hapt naar adem maar weet gelukkig dat de
golf weer voorbij gaat. Of is het alsof je wandelt op die bijna onbegaanbare weg die zo
vol bochten zit dat je niet weet waar je heen gaat en wat er straks zal komen? Iedere
stap brengt je dan wel vooruit, maar je hebt geen idee wat je einddoel is.
Rouw wordt door iedereen anders ervaren. Toch is het onvermijdelijk wanneer ie-
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mand sterft die je liefhebt. Onvermijdelijk maar niet vanzelfsprekend. Zorgen dat je

het zo snel mogelijk achter de rug hebt zodat je geen verdriet meer voelt, lijkt geen
goede oplossing. Het gaat om het verlies tot in alle facetten van je leven integreren.

Je kunt daar niet voor weglopen. Ik heb lange tijd gemeend dat het verdriet met het

verstrijken van de tijd zou verdwijnen. We zeggen dan zo mooi dat we het een plekje
hebben gegeven. Inmiddels geloof ik daar niet meer in. Door het een plekje te geven,
zet je de emotie vast. Emoties horen niet vast te zitten, die moeten stromen, ze moeten bewegen omdat daar de kracht van de verandering zit. Denk maar eens aan het
verdringen van tranen en het wegslikken van de emoties. Zodra je ze via de tranen
laat stromen, komt er opluchting voor in de plaats.
Er is in je leven iets onomkeerbaar veranderd: van fysieke aanwezigheid naar onmetelijke afwezigheid. Dat doet veel met je. Het is niet ondenkbaar dat je, tijdelijk, van
jezelf en je omgeving vervreemdt. Ik hoop van harte dat je zult ervaren dat dat oké is,
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maar het is goed mogelijk dat je dat niet direct zo voelt. Ook daarin komt, als jij en je
omgeving daar klaar voor zijn, vanzelf weer beweging en dat brengt balans. Rouwen
is nu eenmaal een transformatieproces. Het leert je om om te gaan met die radicale
verandering in je leven.
Hoe universeel rouw ook is, verdriet kan zich op allerlei manieren uiten. Zo uniek en
veelzijdig als jij bent, zo uniek en veelzijdig is het rouwproces. Jouw verhaal, jouw leven
en jouw liefde maken het persoonlijk. Wanneer het een plotseling verlies betreft of je
relatie met de overledene was conflictueus, dan kan dat het rouwen zelfs nog complexer maken. Rouw daagt ons uit om te komen bij onze uniciteit en authenticiteit.

INKIJKEXEMPLAAR
Je kunt in alle kleuren rouwen. Van dreigend zwart tot troostend roze, van onherkenbaar grijs tot hartstochtelijk rood. Welke kleur beschrijft jouw rouw?
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HOOFDSTUK 3

WAT ROUW ME LEERDE OVER LIEFDE
Hoe gaat het met je? Hebben de uitdagingen aan het einde van het vorige hoofdstuk
je inzicht kunnen geven? Rouwen is hard werken en jij weet en voelt dat. Heb je ook
gevoeld dat jouw manier van rouwen er mag zijn? Tegen wil en dank leer je dat het
jouw verhaal, jouw leven en jouw rouw is. Ik hoop dat het vorige hoofdstuk je inzichten opgeleverd heeft over rouwen en verdriet. Waar het voornamelijk ging over de
processen in jou gaan we in dit hoofdstuk ook wat meer kijken naar de intermense-
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lijke processen. Want ook die spelen een belangrijk rol in het kunnen omarmen wat
jou is overkomen.

We gaan kijken wat er nodig is om jou weer wat meer vaste grond onder je voeten
te geven. Want dan kun je in beweging komen zodat de leegte die ontstaan is, kan
veranderen in ruimte. Ruimte is wat ik je gun, ruimte die je op jouw manier mag gaan
vullen. Jij zult, zo midden in je rouwproces, een bepaalde behoefte hebben. Misschien
is het rust, erkenning, begrip of juist vooruitgang en vertrouwen. Je omgeving kan
daar een belangrijke rol in spelen. Het voelen, ervaren en beleven van aandacht en
zorg is troostend en van groot belang, omdat we als mens verbinding nodig hebben.
Compassie en communicatie bepalen hoe die verbinding tot stand komt zodat troost
gegeven en ontvangen kan worden. Troosten is een vorm van liefde en liefde is waar
het in dit hoofdstuk over gaat. Liefde voor degene waar je afscheid van hebt moeten
nemen, liefde voor hen die met je verbonden zijn, liefde voor jou en liefde voor het leven.
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Zullen we eerst eens gaan kijken naar de betekenis van een paar belangrijke woorden?
De betekenis van zelfliefde
Liefde is het plaveisel van jouw weg van rouw. Liefde en compassie voor jezelf zijn
nodig om goed te luisteren naar je eigen behoeftes. Rouwen heeft nauwelijks plaats
voor flink zijn, vermannen en ontkennend gedrag. Werkelijk in verbinding zijn met je
hart en ziel brengt je bij zelfcompassie en zelfzorg. Leven vanuit je hart, met zachtheid
en aandacht voor jezelf kan je helpen om weer een stevige basis op te bouwen. Niet
hard maar hart.
Een cliënt zei: ‘Jij hebt me duidelijk gemaakt dat ik steeds maar doe alsof het doodge-
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woon is, terwijl ik het eigenlijk doodeng vind.’

Wat is voor jou op dit moment de betekenis van zelfliefde?
De betekenis van troosten

Als troost een vorm van liefde is, wat is dan troosten? Het is iets doen of iets zeggen
waardoor het verdriet van een ander wat minder wordt. Troosten is erkenning geven
aan pijn en verdriet.
Ik las in een tijdschrift de mooie omschrijving ‘Troost kan uiteindelijk de verzoening
brengen met het leven’. Troost is even divers als rouw. Wat voor jou troostend is, hoeft
dat helemaal niet te zijn voor een ander. Luister daarom goed naar je innerlijke stem
en kom voor jezelf op. Troosten is geen vastomlijnde activiteit, de kern is dat degene
die getroost wordt zich niet alleen of verlaten voelt. Ook niet door zichzelf. Waar het
voor de mensen in je omgeving niet of bijna niet mogelijk is om je verdriet weg te
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nemen, kunnen ze je wel troost bieden. Veel mensen hebben echter geen idee hoe ze
er kunnen zijn voor iemand die rouwt. Ze voelen zich onmachtig en dat zijn ze tot op
zekere hoogte ook. Het onvermogen komt voort uit de behoefte om het verdriet weg
te nemen, maar dat gaat niet. Jouw verdriet is er, sterker nog, dat verdriet móet er zijn.
Het leert je te leven met het verlies. Iedere vorm van troost is een aanmoediging om
te doen wat je te doen hebt, namelijk rouwarbeid.
Troosten zonder inlevingsvermogen is onmogelijk. Juist het hart maakt de verbinding,
uit liefde voor jou en met een ongekende zachtheid. Door de rouw is je huid dun en
woorden dringen daardoor gemakkelijker en dieper binnen. Je bent gevoeliger voor
taal, ook lichaamstaal. Voor woorden en voor zwijgen. De rouwperiode heeft je tij-

INKIJKEXEMPLAAR
delijk minder belastbaar gemaakt en dat daagt je uit om je grenzen te bewaken en

vooral ook aan te geven. Doordat jij gevoeliger bent kan het ook gebeuren dat je
aardig bedoelde zinnen of opmerkingen verkeerd opvat. Mocht dat gebeuren dan
kun je beter even vragen wat precies bedoeld wordt. Alleen al door het stellen van

de vraag kunnen misverstanden en de bijbehorende pijnlijke gevoelens vaak worden
voorkomen.
Wat heb jij op dit moment nodig? En heb je erover nagedacht hoe je dat aan je omgeving laat weten?
De betekenis van tijd
Als je rouwt, lijkt de wereld stil te staan en toch glipt de tijd als zand tussen je vingers
door. De tijd spiegelt. Enerzijds oneindigheid en anderzijds vergankelijkheid. De rouwperiode bewijst dat het cliché ‘de tijd heelt alle wonden’ niet waar is. Want het is niet
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de tijd die dat doet, het is de manier waarop je omgaat met die tijd. Als je in een hoekje van de bank gaat zitten wachten tot er een rouwfase om is, zou het best kunnen
zijn dat de tijd niet je beste vriend is. Als je diezelfde periode gebruikt om met jezelf
en het verlies in het reine te komen, zal je de tijd heel anders ervaren. Jezelf toestaan
om inzichten te krijgen, door te reflecteren, te wenen, te schreeuwen, te verstillen, zijn
hoogstwaarschijnlijk effectievere manieren en ook nu weer geldt: jij bepaalt. Doe ze
pas als je eraan toe bent. Het is ook in deze fase van het grootste belang om bij jezelf
te blijven. Laat je niet meevoeren door wat anderen vinden dat je zou moeten doen.
Jij voelt, jij weet.

INKIJKEXEMPLAAR
Hoe dan?

Goed, we weten nu wat liefde, troost en tijd betekenen, maar hoe kun je ze op een
positieve manier inzetten als je leven zo veranderd is? Er is een geliefde overleden en

je bent bezig met het vormgeven van je leven zonder die persoon. Eén van de bronnen waaruit jij liefde kreeg, is er niet meer. Dat roept een verlangen op dat zich kan
uiten in een behoefte aan aandacht, erkenning of rust. Die kun je in veel gevallen ook

aan jezelf geven zodat je je eigen helper en trooster bent. Wat je nodig hebt, wordt
beïnvloed door meerdere factoren zoals je levenskracht, je sociale vaardigheden of
je toekomstbeeld. Dat laatste wordt onder andere weer beïnvloed door de rol die de
overledene speelde in je dagelijkse leven. Stel jezelf steeds de vraag: ‘Wat heb ik op
dit moment nodig?’ Probeer bij het gevoel te blijven. Voor de één is het fijn om op
een moment waarop je overweldigd bent door gevoelens, te gaan sporten. Een ander
gaat luisteren naar muziek, gaat brieven lezen, kijkt foto’s of leest een boek. Er zijn ook
mensen die juist hard gaan werken. Als je daarbij jezelf niet verliest, is het een manier
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om je gedachten te verzetten. Contact met collega’s kan afleiding geven.
Een jonge vader vertelde, toen ik hem acht maanden na het overlijden van zijn dochter sprak:
‘Het verdriet is er, de hele dag. Soms wordt het me teveel, legt het me letterlijk lam.
Dan moet het er echt uit. Maar ja, ik ben niet zo’n huiler. Gelukkig heb ik daarvoor een
manier gevonden. Ik kruip in een hoekje op de bank en ik luister naar haar lievelingsliedje van K3. En als de tranen dan over mijn wangen stromen, voel ik tegelijkertijd
hoe het verdriet ook stroomt. In iedere vezel van mijn lijf. Ik vergelijk het weleens met
de stop die uit het bad wordt getrokken. Het lucht enorm op en daarna kan ik weer
redelijk goed functioneren’.

INKIJKEXEMPLAAR
Jij bent de enige die weet wat je nodig hebt. Soms wil jij vertellen over de overledene
en soms wil je juist afleiding. Jij mag bepalen wat je nodig hebt en wie je kan ondersteunen bij het bevestigen en levend houden van wie jij zo liefhebt.

79

‘Er spreekt
noemenswaardig
veel liefde
INKIJKEXEMPLAAR
uit het blijven noemen
van de naam’
Ria
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Feestdagen
Als de feestdagen zonder hem of haar die je zo liefhebt aanbreken, kijk dan eens of
je, wellicht in aangepaste vorm, toch een bijzonder tintje aan deze dag of dagen kunt
geven. Is er iets wat je overleden partner, je zus, je broer of je kind graag deed op
deze dag? Hoe zou het zijn om dat dan juist die dag ter nagedachtenis te gaan doen?
Het kan ook troostend zijn om een bezoek te brengen aan de begraafplaats, de herdenkingsplek, of jullie lievelingsplek. Vind jij het, omdat het afleiding geeft, fijn om de
feestdagen door te brengen met mensen die jou kennen, je proberen te begrijpen
en je liefhebben, neem dan hun uitnodiging aan. Mocht je dat niet fijn vinden dan is
dat ook oké, jij bepaalt. Het kan soms verhelderend werken om eens te onderzoeken
waar je gevoelens vandaan komen. Waarom wil je dat niet? Welke weerstand voel je?

INKIJKEXEMPLAAR
Kies je vanuit angst, bijvoorbeeld de angst om te veel te zijn of kies je vanuit liefde?

Je kracht en je kwetsbaarheid mogen er allebei zijn en hoewel de buitenwereld soms
meer waardering lijkt te hebben voor flink en stoer ligt je werkelijke kracht in het tonen van je kwetsbaarheid. Als jij je veilig voelt, mag je laten zien wat zich binnenin jou

afspeelt en hoef je je niet druk te maken over wat ervan je verwacht wordt. In veiligheid en openheid is het, ondanks alles, mogelijk om te genieten van het licht. Of het
nu het licht van een verjaardagstaart is of het licht van Kerstmis. Wie dat licht wil zien
kan de liefde voelen.

Vaderdag en Moederdag
In 2007, het jaar waarin ik aan de slag ging als ritueelbegeleider, organiseerde ik op
Moederdag het allereerste Moedergedachtemoment. Het leverde al gauw de vraag
op of ik dat ook op Vaderdag ging doen. In het jaar daarna werden zowel de over-
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leden moeders als de overleden vaders liefdevol herdacht. Het was ontroerend om
te merken hoeveel belangstelling er was. Een duidelijk signaal dat dit de dagen zijn
waarop we nog eens extra met het gemis geconfronteerd worden. De bijeenkomsten
waren eenvoudig en betekenisvol. Er werden kaarsen aangestoken, we luisterden
naar mooie muziek en er was tijd en ruimte voor troostende teksten. Ik nodigde de
aanwezigen uit om zichzelf de aandacht en liefde te geven die ze voor hun ouders
voelden. Het bracht zachtheid en respect. Het waren mooie bijeenkomsten in het teken van verbondenheid en de aanwezigen konden voelen hoe waardevol het is om te
herdenken en te benoemen. Dat geldt niet alleen voor het herdenken van je ouders,
die zo onlosmakelijk met je verbonden zijn, het geldt voor iedereen die eens deel uitmaakte van je leven. Door te herdenken doe je recht aan het leven.

INKIJKEXEMPLAAR
Sterfdag

Het leven wordt graag en veelvuldig gevierd. Op verjaardagen laten we weten dat we

aan de jarige denken en op trouwdagen feliciteren we het bruidspaar. Maar waarom
is er zo weinig aandacht voor de sterfdagen? Zou het kunnen zijn, omdat men zich
niet bewust is hoe moeilijk deze dag is voor de nabestaanden of zou het zijn omdat
het te moeilijk is en we het niet aandurven? Via de dood en het verdriet van een ander

komen we immers snel bij ons eigen verdriet. De filosoof Seneca zei: ‘Niet omdat het
moeilijk is, durven we het niet aan, maar omdat we het niet aandurven is het moeilijk’.
Als iemand die dood is, doodgezwegen wordt, maken we hem of haar dubbel dood.
De sterfdag is ook jaren later, één van de dagen die voor nabestaanden als extra
moeilijk wordt ervaren. De herinneringen lijken die dag krachtiger. Het is net alsof de
overledene op die dag een stukje dichterbij is. Geuren en kleuren, buiten en binnen,
roepen herinneringen op aan die dag, ook als het al vele jaren geleden is.

97

Daarom stuur ik de families, waarvoor ik een plechtigheid mocht vormgeven, een
jaar na het overlijden een kaartje. Het kaartje met de strekking dat ze in mijn gedachten zijn, wordt bij de nabestaanden met ontroering ontvangen en soms laten ze me
weten dat het kaartje de enige blijk van medeleven was op die bijzondere dag. Dat
raakt me, omdat zij die een dierbare verloren de sterfdag, net als de verjaardag, een
gedenkwaardige dag vinden.
Zo ontstond in 2014 het idee om een kalender op de markt te brengen waarop je
sterfdagen kunt vermelden. Ik ging er niet vanuit dat je de datum waarop je moeder,
je kind of je partner gestorven is, zou vergeten. Maar hoe zit het met de sterfdag van
de moeder van je buurvrouw, of de sterfdag van de man van je beste vriendin, de
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vader van het vriendje van je zoon? Als jij weet hoe fijn het is als iemand aan je denkt
op de sterfdag van jouw dierbare, dan geldt dat toch ook voor de mensen die deel
uitmaken van jouw leven? De kalender heeft de naam Troostkalender gekregen met
de ondertitel ‘geen verdriet is zo groot als het verdriet dat miskend of vergeten wordt’

en heeft al veel mensen mogen bereiken. Want die sterfdatum is niet alleen in het
eerste jaar een memorabele dag, ook in de jaren daarna vraagt die speciale dag een
beetje extra compassie. Rouw en de behoefte aan troost, verbinding en liefde is niet
gekoppeld aan een termijn. Ieder mens heeft zijn of haar eigen tijd nodig om het proces van aanpassing te doorlopen. Na het eerste jaar is het gemis soms nog duidelijker
voelbaar en erkenning van je omgeving geeft moed en vertrouwen dat je dat gemis
meer en meer aan kunt.
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‘There’s a crack in
everything – that’s how
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the light gets in’
Leonard Cohen

106

HOOFDSTUK 4

WAT LIEFDE ME LEERDE OVER LEVEN
Heb jij de vier uitnodigingen uit het vorige hoofdstuk aangenomen? Lukte het en hoe
gaat het nu met je? De dood heeft je een spiegel voorgehouden waarin je leven en
je sterfelijkheid gereflecteerd wordt. Je bent met je neus op de feiten gedrukt dat het
leven eindig is en dat is confronterend. Het geschenk is echter dat je je authentieke
kracht mag gebruiken om het leven met al zijn ups en downs te omarmen. Zie het
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als een uitnodiging om op zoek te gaan naar de betekenis van het mysterie dat leven
heet. Precies dat lijkt hetgeen te zijn wat we niet meer weten: wie we eigenlijk zijn
zonder die ander. Weet jij nog wie je bent en wat je wilt? Het is niet vreemd dat je daar
wat onzeker over bent nu de dood, zo onherroepelijk je pad heeft gekruist. Je gaat

nadenken over de zingeving en dat maakt je wankel. Dromen en verwachtingen zijn
bijgesteld. Rouwen is eigenlijk liefde die je niet kwijt kunt. Geef die liefde aan jezelf,
dat is uiteindelijk waar het in het leven om gaat.
De mooiste les die ik leerde over het leven was degene die gaat over waarde. Ik leerde
mezelf vragen te stellen zoals: Waar hecht ik waarde aan? Hoe waardevol vind ik mezelf? Hoe kan ik de waarde van mijn leven verhogen? In het stellen van deze vragen
en het maken van keuzes ontdekte ik de grootste wijsheid.
Het zou zomaar zo kunnen zijn dat je op dit moment geen zicht hebt op alles wat er
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te beleven valt. Je wilt weer genieten van het leven of je voelt dat je kunt groeien door
wat er gebeurd is, maar je hebt nog geen idee hoe. In dit hoofdstuk wil ik graag met je
kijken in de schatkist van het leven. Een schatkist boordevol diamanten waarvan ik er
een aantal tegen het licht zal houden. Ga je mee? Je hebt een leven te winnen.

Wat ben je waard?
Jij bent het middelpunt van jouw leven. Je hebt in de vorige hoofdstukken mogen
ontdekken hoe belangrijk het is dat je gevoelens er mogen zijn en dat je ze erkent. Je
leerde over het belang van de liefde van je omgeving en boven alles, de liefde voor
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jezelf. Daar zal het in dit hoofdstuk veelvuldig over gaan. Liefde voor jezelf helpt je om
je levenskracht te hervinden en een veerkrachtig mens zijn.

Goed voor jezelf zorgen is de basis voor het herstellen en versterken van je flexibiliteit. Stap niet in de valkuil die veel rouwenden maken: dat ze zichzelf niet meer
belangrijk vinden. Zachtheid en zorgzaamheid zijn het vertrekpunt. Laten we eerst
eens kijken wat dat op kan leveren voor je lichaam. Want dat lijf van jou heeft heel wat
te verduren gehad in de afgelopen tijd. Stress en trauma hebben een zware wissel

getrokken. Hoe ga jij om met je lichaam? Valt er winst te behalen op het gebied van
voeding, beweging of ademhaling? Hoe is het met je creativiteit, zoek jij weleens de
stilte en geniet regelmatig?
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Is er herkenning en spreekt
‘ROUWEN OVER LEVEN’ je aan?
Wil je meer lezen en weten
welke veerkrachtige stappen
jij kunt zetten?
Bestel dan het boek.
Het boek is:
• Methodisch opgezet
• Inclusief 16 Uitnodigingen om stappen te zetten
• Eerlijk, geruststellend en makkelijk leesbaar geschreven
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BESTEL NU: ‘ROUWEN OVER LEVEN’

Wil jij met mij, Ria Kuiper, een mentortraject aangaan?
Kijk voor de mogelijkheden op www.riakuiper.nl

