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Dode moeder en het kind Edvard Munch 



Rouwen wat is dat? 

Rouw is: 
• niet verwerken, maar hard werken 
• een persoonlijk antwoord op verlies 
• de achterkant van de liefde 
• liefde die zijn adres is kwijtgeraakt 
• iets dat bij het leven hoort 
• is gebroken zijn en helen 

 



Stapel van Verlies 

Foto: Sudarshan Bhat 



Ieder mens rouwt anders 

 
� Gezin van herkomst 
� Boodschappen uit jeugd 
� Overtuigingen 
� Toewijzingen 
� Levensgebeurtenissen 
� Kennis en ervaring 
 

Plantfamilies Anne Geene 



Niet klagen maar dragen    

Alles voor de lieve vrede 

Niet klagen maar vragen 
en dragen naar kracht 

Een vrouwenhand en een 
paardentand staan nooit stil 

  Elke minuut dat je boos 
bent verlies je 60 sec geluk 
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Verlies- of afleidingsgericht 

 

Ieder mens rouwt anders 

Foto: Vidar Nordli-Mathisen 



Window of Tolerance 

Naar D. Siegel  (1999) 



De poort van je hart 

Afbeelding uit  Met mijn ziel onder de arm van Riet Fiddelaers - Jaspers 

 



Poortwachters 



Jij                                      de ander 

Jezelf en de ander welkom heten 

Ont-moeting 



Er zijn met de ander 

• Terughouding 
• Luisteren: 

– Zonder oordeel 
– Ruimte maken in jezelf 
– Tempo aanpassen 
– Verschil verdragen tussen de ander en jezelf 
– Verstaan i.p.v. begrijpen 
 
 

11 Zie ook Presentietheorie: Andries Baart en Annelies van Heijst 

Listening is not  
waiting to speak 



Ont-dekken 

Illustrator: André Slob 



Onoplosbare verduren 

Scène uit ‘Nightfall’ van Jeroen Eisinga (Trouw 7 maart 2019) 



Onoplosbare verduren 

 “Ik wilde eerst wat doen, maar het was te 
gevaarlijk om het ijs op te gaan. En de 
sneeuwstorm werd alleen maar erger. Ik heb 
daar staan kijken. Ik kón alleen maar kijken. 
Maar dat kijken, dat niet wegkijken, dat was 
een daad, snap je?” 

 Citaat uit interview in Trouw 7 maart 2019 Doodstil rouwen bij een wak in de nieuwste film van Jeroen Eisinga van Henny de Lange 

 


