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Verklaring eigen werk
Hierbij verklaar en verzeker ik, Paulina Dorsman-Born, dat het voorliggende eindwerkstuk getiteld:
‘De nabijheid van God in het rouwproces. De beleving van rouw, godsbeelden, dood en de omgang
daarmee onder protestantse christenen’,
zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen dan die door mij zijn
vermeld, zijn gebruikt en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke inhoud of betekenis uit
andere werken – ook elektronische media – is genomen door bronvermelding als ontlening kenbaar
gemaakt worden.
Paulina Dorsman-Born
Woerden, juli 2019
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe mensen met een expliciet protestants-christelijke
levensbeschouwing rouw, godsbeelden, dood en de omgang daarmee beleven. In een tijd waarin de
tendensen van personalisering en secularisering worden benadrukt, lijkt er nog maar weinig
aandacht voor gebonden religieuzen. Dit onderzoek kan ertoe bijdragen dat geestelijk verzorgers
inzichten krijgen hoe omgaan te gaan met rouwenden die kerkelijk meelevend zijn. Na een
theoretische verkenning vonden er vervolgens zes interviews plaats met respondenten met een
expliciet christelijke levensovertuiging, kerkelijk meelevend en een partner hadden verloren. Uit dit
onderzoek blijkt dat er door kerkgangers geen nadruk gelegd wordt op de persoonlijke beleving van
rouw, maar dat er in deze levensfase vaak wordt vastgehouden aan datgene wat in de kerk wordt
onderwezen.
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Voorwoord
Op 6 februari 2017 overleed mijn moeder aan de gevolgen van longkanker. Een vrouw van 57 jaar,
vol levenslust, gepassioneerd als werknemer in de zorg en een liefdevolle moeder en oma. Een groot
verdriet overspoelde mij. En al snel gaat je leven ook gewoon weer door. Niet zonder slag of stoot,
maar echt stoppen met leven kan je ook niet. Ik had in mijn leven in die hoedanigheid nog niet te
maken gehad met rouw. Het was voor mij een hele nieuwe ervaring, maar ik werd er volop door
geïntrigeerd en had veel vragen. Wat is eigenlijk rouw? Hoe verloop je het rouwproces het beste of
het snelste? Is er een grens aan hoe lang je mag rouwen? Is er ook een ongezonde manier van
rouwen? Zo waren er veel vragen waar ik graag bij voorbaat het antwoord op wilde hebben. In de
praktijk heb ik echter gemerkt dat alles waar ik in eerste instantie naar verlangde niet bestaat. Er is
geen vaste formule, want rouw is heel persoonlijk en dit maakt het ook heel moeilijk. Je moet een
eigen weg ontdekken en toepassen die heel persoonlijk is, maar die je ook niet eerder hebt
doorlopen. Er zijn namelijk veel factoren van invloed op hoe je rouwt. Denk hierbij eens aan de
omstandigheden van hoe iemand overleden is, de leeftijd van de overledene of jouw leeftijd of
levensomstandigheden. Een aantal gebeurtenissen zijn heel helpend geweest in mijn rouwproces.
Allereerst was dat de geboorte van mijn dochter zeven weken na het overlijden van mijn moeder. Dit
gaf mij de kracht om weer door te gaan. Ik moest er zijn voor haar, zo klein en afhankelijk van mij als
moeder. Dit gold natuurlijk ook voor mijn toen 2-jarige zoon. De zorg voor je kinderen gaat gewoon
door, ook al heb je even je dag niet. Een ander helpende gebeurtenis is de doop van mijn dochter. Ik
vertelde tijdens deze doopdienst in de (kerkelijke) gemeente dat ik boos was geweest op God en dat
dit niet betekende dat ik twijfelde aan het bestaan van God. Veel mensen complimenteerden mij met
deze moedige getuigenis. Hierdoor realiseerde ik mij dat boos zijn op God een emotie is die vaak niet
openlijk wordt besproken in de kerk en deze gedachte intrigeerde mij. Dit zal ik in de inleiding ook
noemen als aanleiding voor het schrijven van deze scriptie. De laatste gebeurtenis die mij heeft
geholpen is het starten met de opleiding Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Veel in de colleges refereerde naar het overlijden van mijn moeder. Dit deed zo af en toe
vreselijk veel pijn, maar gaf mij ook de ruimte voor mijn emoties. Ik leerde over rouw na te denken
en mijn eigen rouwproces vorm te geven. Daarom kon mijn scriptie niet anders dan over rouw gaan.
Zie hier het resultaat. Ik ben dank verschuldigd aan dr. Thomas Quartier, die mij met zijn nuchtere
opmerkingen kon motiveren en mij tot handelen aanzette.
Paulina Dorsman-Born
Juli 2019
Opgedragen aan mijn moeder Els Geluk (in liefdevolle herinnering)
Voor mijn man en kinderen, omdat ik weet dat ik een leukere vrouw en moeder ben als ik doe waar ik
echt passie voor heb.
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1. Inleiding
1.1. Probleemstelling
Rouw door het verlies van een dierbare is een onderwerp waar vroeg of laat iedereen in zijn leven
mee te maken krijgt. Er is veel onderzoek gedaan onder verschillende doelgroepen naar de manieren
waarop mensen rouwen. Zo zijn er in het (recente) verleden een aantal publicaties verschenen over
onder andere rouw bij kinderen en jongeren1, rouw bij mensen met een verstandelijke beperking2
en mensen die een verstoorde vorm van rouw3 hebben. In deze publicaties worden vaak handvatten
gegeven hoe om te gaan met deze doelgroep wanneer zij in de rouw zijn. Hoe rouw beleeft wordt in
christelijke gemeenschappen is nog echter geen simpele vraag. Is er wel voldoende ruimte voor
rouwverwerking in het christelijke pastoraat? Of hoe krijgt rouw aandacht in deze christelijke
gemeenschappen? Dat deze vragen moeilijk te beantwoorden zijn, heeft onder andere met een
tweetal ontwikkelingen in de samenleving te maken. Ten eerste is op te merken dat er in onze
samenleving sprake is van secularisering en ten tweede vindt er personalisering van geloof en religie
plaats. Waaruit dit blijkt, zal hieronder nader worden toegelicht. De tendens van secularisering wil
zeggen dat er steeds minder Nederlanders verbonden zijn met een christelijke kerk of gemeente. Dat
betekent echter niet automatisch dat Nederlanders minder gelovig, religieus of spiritueel te noemen
zijn. Opvallend is dat er een grote groep ongebonden gelovigen, ook wel ongebonden religieuzen
genoemd, in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigd is. Zij zeggen wel gelovig te zijn, maar
ervaren geen binding met de kerk als instituut. Voor deze groep wordt vaak de term ‘believing
without belonging’4 gebruikt, dat wil zeggen: ze geloven wel, maar zonder bij een christelijke
gemeenschap te horen. Dit proces van secularisering begon vanaf de jaren zestig zijn intrede te doen.
De christelijke verzuilde samenleving maakte plaats voor de persoonlijke voorkeuren van individuele
burgers.5 Waar eerst de zuilen de samenleving een bepaalde structuur boden en de kerk en het
geloof als bepaalde richtlijnen fungeerde, is dat steeds verder afgebrokkeld en is dat niet langer een
koersbepaler voor veel mensen. Waar eerst ideeën, woorden en beelden uit het christelijk geloof en
de Bijbel gemeengoed waren en ook bepalend voor het gedachtegoed in de samenleving, is nu de
algemene tendens dat mensen zich nog maar weinig laten voorschrijven en zelf een keuze maken in
wat goed voor hen is. Toch geldt voor een deel van de Nederlandse bevolking religie nog steeds als
een sociaal bindmiddel en een gedeeld zingevingskader, ook voor ook groot deel van de gelovigen
buiten de kerken.
Voor de geestelijk verzorger is deze groep mensen, de ongebonden gelovigen, een
belangrijke groep waar zij mee in contact treedt. Ze hebben geen binding of contact meer met een
plaatselijke kerk en kunnen daar dus ook niet met zingevingsvragen of met hun verhaal over rouw en
verlies terecht. Om in hun zoektocht naar antwoorden op hun zingevingsvragen toch met iemand te
praten, kan de geestelijk verzorger op dit gebied toch iets voor hen betekenen. Ook indien er in de
levens van deze groep mensen sprake is van een rouw- of verliessituatie. Bij contact tussen een
1

Mariken Spuij, Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van verlieswerking. (Amsterdam:
Nieuwezijde, 2017).
2
Rianne Meeusen-van de Kerkhof, Hanneke van Bommel , van de Wouw en Marian Maaskant, Kun je uit de
hemel vallen? Beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke handicap (Utrecht:
Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, 2001).
3
Therese A. Rando, Treatment of complicated mourning (Champaign: Research press, 1993).
4
Ton Bertns en Joantine Berghuijs, God in Nederland 1966-2015 (Utrecht: Ten Have, 2016) 38.
5
Bernts en Berghuijs, God in Nederland 1966-2015, 37.
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geestelijk verzorger en deze groep ongebonden gelovigen vindt er vaak een open, spirituele
begeleiding plaats. Dit wil zeggen dat er door de geestelijk verzorger gekeken wordt naar waar de
ander op spiritueel gebied staat en waar hij of zij in zijn of haar rouwverwerking behoefte aan heeft.
Op deze manier sluit je goed aan bij datgene wat de persoon wil en dit past goed bij de
personalisering van deze tijd. Opmerkelijk is dat veel geestelijk verzorgers aan het werk zijn met een
zending, omdat dit door de beroepsvereniging wordt gevraagd. Dit betekent dat zij aan het werk zijn
in opdracht van een zendende instantie, zoals een kerk of een ander verbond. In de praktijk blijkt dat
geestelijke verzorgers eigenlijk weinig doen met hun christelijke achtergrond en zending. Dit komt
voornamelijk doordat de mensen met wie zij in contact treden, deze verbinding met deze zendende
instantie, de kerk, helemaal niet meer hebben. Het kan er juist voor zorgen dat deze verbinding aan
het ambt een spelbreker kan zijn in het contact met deze groep ongebonden gelovigen, blijkt uit
onderzoek van Hijweege en Smeets.6 Waar in het verleden deze binding met een zendende
organisatie helpend kan zijn, blijft dit vaak niet het geval. Smeets zegt hierover: „Om gesprekken met
cliënten over de inhoud van hun levensbeschouwing belangrijk te vinden en om ook rituelen met hen
samen te voltrekken, verkeer je het best in gezelschap van geestelijk verzorgers die het ambtelijk
functioneren in die relatie minder belangrijk vinden.”7
Geestelijk verzorgers zijn in de praktijk dus vooral bezig om zich aan te passen aan de wensen
van de patiënt of cliënt. Ook hier is dus de personalisering van het geloof, rituelen en op andere
gebieden van het menselijk leven merkbaar. Mensen kiezen wat bij hun past en hebben steeds
minder met de vaste rituelen zoals die door kerken of christelijke gemeenten wordt aangeboden. In
dat geval kan het vasthouden aan een ambt en de daarbij behorende rituelen in het contact met de
ander in de weg staan. Deze tendens van personalisering is ook van invloed op het proces van rouw
en rouwverwerking. Mathijssen komt in haar proefschrift tot de conclusie dat Nederlanders op een
persoonlijke manier met de dood omgaan. Er wordt nog maar zelden gebruik gemaakt van rituelen
die door religies worden ‘voorgeschreven’. Het gaat vaak om op-maat-gemaakte rituele praktijken
die volgens de nabestaanden goed passen bij het leven van de overledene. Het gaat er vaak om een
portret te schetsen van de overledene die verbonden is aan de betekenis van de overledene voor de
nabestaanden en zijn of haar leefomgeving.8
De situatie in de huidige samenleving ten aanzien van religie, geloof en rituelen wordt
gedomineerd door het idee dat alles maakbaar is en dus naar eigen ideeën vorm te geven is. Er wordt
alleen datgene gekozen aan rituelen of geloofsonderdelen wat iemand aanspreekt en het overbodige
wordt aan de kant geschoven. Dit is dus ook het geval op gebied van rituelen rond de dood en rouw.
Het lijkt in deze tijd eigenlijk alleen nog maar om een persoonlijke invulling van rouw te gaan. Dit
kwam ook naar voren in het tweeluik van het programma ‘Kijken in de ziel: De achterblijvers’ van 30
november en 7 december 2017 dat gewijd was aan rouw. In dit programma ging het over de vraag
hoe mensen precies rouwen. Er werden 7 mensen geïnterviewd die allemaal wisten hoe het is om
iemand te verliezen. Zo verloren zij onder andere een partner, broer, zus of een kind. De vragen die
6

Nicolette M. Hijweege en Wim Smeets (red.), Verandering van voorkomen. Het ambt van de geestelijk
verzorger in discussie ( Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Religiewetenschap en
Theologie, 2010).
7
Trouw, ‘Geestelijke verzorging/Band met kerk werkt niet aan bed’ https://www.trouw.nl/nieuws/geestelijkeverzorging-band-met-kerk-werkt-niet-aan-bed~bf2dd168/, Laatste wijziging 23 mei 2006, Bezocht op 2 juli
2019.
8
Mathijssen, Brenda, Making sense of death. Ritual practices and situational beliefs of the recently bereaved in
the Netherlands (Zürich: Lit Verlag, 2017) 314.
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aan deze rouwenden werden voorgelegd zijn: Hoe leef je verder na het verlies van je partner, je kind,
je zus? Gaat rouw ooit over of kan je je leven lang in rouw blijven hangen? En hoe is de uitwerking
van rouw? Is dat altijd negatief of gloort er toch weer licht aan het eind van de tunnel? Een vrouw
geeft aan dat haar man telkens de film van de crematie van hun jonge kinderen wil terugkijken,
terwijl zij dat nog niet één keer heeft gedaan. Opvallend afwezig is de verwijzing naar het geloof in
iets transcendents of naar christelijke rituelen in dit televisieprogramma. Als dezelfde vrouw
aangeeft dat ze eerst heel boos was, kan ze niet per se benoemen op wie of wat ze nou boos was.
God komt nadrukkelijk niet aan bod en ook een verwijzing naar een hemel of hel komt opvallend
genoeg niet ter sprake. Ook op geen andere manier komt de zingeving rondom dit overlijden aan
bod. Ook in dit tweeluik is de norm dat mensen zich niet (meer) verbonden weten met de kerk en
blijkbaar ook niet meer met God. In de huidige seculiere tijd lijken we in het contact met anderen
alleen maar uit te gaan van ongebonden religieuzen en hun beleving van religie en zingeving. Of zoals
in dit televisieprogramma; mensen waarbij zingeving een ondergeschikte rol lijkt te hebben. Hoe zit
dat met mensen bij wie dat nog wel het geval is? Zij die er een expliciet christelijke
levensbeschouwing op na houden en ook nog regelmatig een kerkdienst bezoeken? Hoe krijgt rouw
een plaats in de christelijke gemeenschapsbeleving? Wat betekent dat concreet voor begeleiding en
hulpverlening in die setting?
De concrete aanleiding voor de opzet van dit onderzoek was een persoonlijke ervaring in de
plaatselijke PKN-gemeente waar ik met mijn gezin lid van ben. Mijn moeder overleed in februari 2017
en 7 weken later werd onze dochter geboren. Mijn man en ik lieten haar een paar maanden later
dopen in onze kerk. Er was de mogelijkheid om persoonlijk toe te lichten waarom je je kind wilde
laten dopen en wij deden dat. Ik vertelde dat ik haar wilde dopen met het vertrouwen dat God altijd
bij haar zou zijn, maar dat dit ook niet makkelijk was na het recente overlijden van mijn moeder. Ik
gaf aan dat ik de afgelopen tijd ook behoorlijk boos was geweest op God. Hierop volgde tot mijn
verbazing vele reacties, waarbij mij vooral opviel dat een aantal oudere geloofsgenoten of
kerkgangers aangaven het moedig te vinden dat ik dit had verteld in de kerk. Betekent dit dat het een
taboe is om boos te zijn op God? En zo ja, hoe wordt rouw dan ervaren in relatie tot een expliciet
christelijke setting, zoals een kerkelijke gemeente? Als kerkgangers na een overlijden boosheid niet
zien als een herkenbare emotie dan blijft de vraag overeind hoe door deze mensen verlies en rouw
dan wordt ervaren. En is er door geestelijk verzorgers en pastores voldoende zicht op hoe rouw bij
gebonden religieuzen of kerkgangers tegen rouw wordt aangekeken?
1.2. Doelstelling
In de huidige tijd, waarin veel aandacht is voor secularisering en personalisering, lijkt er weinig
ruimte te zijn voor mensen die wel vasthouden in hun rouwproces aan een bepaald godsgeloof, zoals
dat in kerken wordt onderwezen. Dit onderzoek beoogt daarom om inzicht te krijgen op welke
manieren christenen omgaan met rouw en verliessituaties en welke rol hun visie op een godsbeeld,
rouw en de dood hierin speelt. Deze informatie verzamelen en hiernaar onderzoek doen heeft een
tweeledig doel. Ten eerste gaat het erom inzicht te verkrijgen in hoe rouw wordt beleefd in een
expliciet christelijke setting. Ten tweede is dit onderzoek opgezet met als doel relevante informatie
op het spoor te komen voor geestelijke verzorgers en pastores in verschillende settings. Dit kan van
toegevoegde waarde zijn voor hun werkzaamheden als hulpverlener in een rouwproces, omdat het
hier om een vaak vergeten deel van het pastoraat lijkt te gaan. Men doet vaak of er alleen nog maar
behoefte is aan een persoonlijke benadering van rouw en rouwbegeleiding, maar hoe zit dat eigenlijk
met mensen die nog wel een sterke binding hebben met een kerk of christelijke gemeente? Om daar
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zicht op te krijgen, wordt er in dit onderzoek ook gekeken naar de vraag: hoe wordt die
personalisering en secularisering in een expliciet christelijk setting ervaren?
Dit onderzoek is tweeledig opgezet. Allereerst volgt in het eerste hoofdstuk een
literatuurstudie over coping, godsbeelden, rouwtaken en visies op de dood. Wat wordt in de
literatuur over deze onderwerpen geschreven? Het betreft vier paragrafen met onderwerpen die
gerelateerd zijn aan mensen die in de rouw zijn en hoe zij tegen God kunnen aankijken in deze
periode van hun leven. In de eerste paragraaf gaat het over religieuze coping, dat wil zeggen: Hoe
gaan mensen qua betekenisverlening om met rouw? In de tweede paragraaf gaat het over
godsbeelden, waarbij het gaat over de wijze waarop mensen over God denken en spreken.
Vervolgens gaat het in de derde paragraaf over rouwtaken. Hier wordt besproken welke rouwtaken
er onderscheiden kunnen worden in het rouwproces van mensen die een dierbare hebben verloren
aan de dood. Tot slot gaat het in de theorie over een viertal visies op de dood, waarbij er verschillend
wordt aangekeken tegen wat er zal gebeuren met de overledene na het aardse leven. Deze theorie is
helpend bij het beantwoorden van de hoofdvraag en geeft daarnaast veel inzicht in hoe mensen met
een expliciet christelijke overtuiging omgaan met het verliezen van een dierbare naaste, in dit
onderzoek betreffen het alleen overleden partners/echtgenoten. Vervolgens wordt deze
literatuurstudie of theorie gebruikt als hulpmiddel voor de empirie. In dit onderzoek zullen er
interviews worden afgenomen onder een zestal rouwenden met een protestants-christelijke
levensbeschouwing. Van de theorie wordt een topiclijst gemaakt, die in de zes verschillende
interviews als leidraad wordt gebruikt. Daarna worden de interviews gecodeerd en geanalyseerd aan
de hand van deze topiclijst. Een precieze methode-omschrijving komt in hoofdstuk 3 bij de empirie
aan bod.
1.3. Vraagstelling
Hieronder volgt de concrete vraagstelling van dit onderzoek. De onderzoeksvraag is als volgt
geformuleerd:
-

Wat is de beleving van rouw, godsbeelden, dood en de omgang daarmee bij mensen met een
expliciet protestants-christelijke levensbeschouwing?

Deze onderzoeksvraag wordt verder uitgewerkt middels de volgende deelvragen:
-

Welke manieren van omgaan met rouw kunnen betekenisvol zijn voor mensen met een
expliciet protestants-christelijke levensovertuiging?
Welke godsbeelden zijn relevant in huidige protestants-christelijke gemeenschappen?
Welke visies op rouw komen we tegen in de huidige context?
Welke visies op de dood zijn herkenbaar voor mensen met een expliciet protestantschristelijke levensovertuiging?
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2. Theoretisch kader
Het denken over de dood kent verschillende invalshoeken, zoals ook beschreven in het boek
‘Theology of Death’ door Douglas Davies.9 Mensen worden door de confrontatie met de dood voor
een bepaalde behoefte geplaatst, want hoe ga je om met de dood? Ieder mens krijgt in zijn leven
meerdere keren met de dood en verlies te maken. Zeker op oudere leeftijd is dat iets waar niet aan
te ontkomen valt. Dit vraagt een bepaalde manier van omgaan met de dood en verlies, zeker
wanneer het verlies elke dag heel sterk wordt ervaren. Dit is vaak het geval wanneer er sprake is van
het overlijden van een partner of echtgenoot. Indien dat gebeurt, kan je dat niet uit de weg gaan,
maar zal je je er als mens toe moeten verhouden, maar hoe doe je dat? In het omgaan met de dood
speelt het begrip coping een belangrijke rol. Bij coping gaat het erom hoe mensen omgaan met
verlieservaringen. In dit onderzoek gaat het om respondenten met een protestants-christelijke
levensovertuiging behorend tot een kerkgenootschap. Hoe gaan mensen met een deze christelijke
levensovertuiging om met de dood? Bij deze mensen is er vaak sprake van een vorm van religieuze
coping. Zij betrekken hun geloof in God in de manier waarop zij omgaan met de dood. Daarom zal in
de volgende paragraaf aandacht besteed worden aan dit begrip. In de manier waarop gelovigen
omgaan met de dood en verlies, speelt hoogstwaarschijnlijk ook hun godsbeeld een rol. Staat God
voor hen op een grote afstand of is hij heel nabij? Ook traditionele godsbeelden kunnen hierbij een
rol spelen. Kenmerkend voor gelovigen is daarnaast ook dat zij geloven in een leven na de dood.
Daarom wordt er ook gekeken naar de manier waarop gelovigen naar het leven na de dood kijken en
de invloed hiervan op hoe zij omgaan met de dood. Naast deze religieuze realiteit is er ook sprake
van een antropologische realiteit die voor mensen van betekenis kan zijn in hun omgang met de
dood. Hierbij kan gedacht worden aan hoe mensen rouwen. Is er een bepaalde manier van hoe zij de
dood van een naaste ‘verwerken’?
2.1. Religieuze Coping
Er wordt door mensen op verschillende manieren om gegaan met stressvolle situaties. Bij
voorbeelden van stressvolle situaties kan gedacht worden aan het verlies van een baan, een
echtscheiding of het overlijden van een dierbare. In dit onderzoek gaat het over mensen die een
partner hebben verloren en hoe zij omgaan met deze situatie van rouw en daarom zal het in deze
paragraaf specifiek gaan over hoe mensen omgaan met situaties van rouw en verlies. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen de hieronder aangehaalde of gebruikte theorieën ook voor andere
stressvolle situaties gelden, maar daar wordt verder niet expliciet op ingegaan, omdat het niet de
focus van dit onderzoek betreft. Hoe mensen omgaan met deze stressvolle situaties, hier in het
bijzonder het verlies van een dierbare, wordt coping genoemd. Lazarus was de eerste die onderzoek
deed naar hoe het proces van stress en coping precies in zijn werk gaat.10 Hij schreef dat
stresssituaties uit drie processen bestaan, namelijk de primaire inschatting, secundaire inschatting en
vervolgens volgt het hiermee omgaan, de zogenoemde coping. De ‘primaire inschatting’ heeft
betrekking op de vraag of en in welke mate een situatie of gebeurtenis als een bedreiging geldt voor
het welbevinden van het individu. De ‘secundaire inschatting’ daarentegen heeft te maken met de
inschatting van de bronnen waarover een persoon beschikt om tegemoet te komen aan de eis die de
situatie of gebeurtenis stelt.11 Pargament voegt hier nog een derde, de tertiaire inschatting, aan toe.
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Dat is volgens hem het uitkiezen van de meest doeltreffende (minste verlies van belangrijke waarden
en doelen) en doelmatige (minste verspilling van hulpbronnen) coping strategie.12 Het gaat hier met
name om het cognitief inschatten van de stresssituatie waar iemand mee te maken krijgt. Vervolgens
wordt er op basis van deze cognitieve afwegingen een keuze gemaakt hoe iemand met deze situatie
moet of wil omgaan.
De eerste analyse van Lazarus over dit onderwerp was aanleiding voor andere onderzoekers
en auteurs om ook hiermee aan de slag te gaan. Het valt echter op dat er in eerste instantie weinig
aandacht voor zingeving en levensbeschouwing was in de theorie hierover. Pas vanaf latere data
(vanaf late jaren negentig) komt er ook aandacht voor het zoeken van betekenis in het copingproces.
In elke stressvolle situatie gaat de mens op zoek naar hoe hij of zij het beste hiermee kan omgaan en
zich hiertoe kan verhouden. Zo is de mens bij het overlijden van een dierbare op zoek naar een
manier waarop hij het beste deze rouwervaring kan integreren in zijn leven en daarmee verder kan
leven. Het is goed om te beseffen dat in het omgaan met een verlieservaring mensen niet hulpeloos
zijn. Mensen hebben een levensbeschouwing, een visie op het leven die zegt hoe zij in het leven
staan en hoe zij met de wereld moeten omgaan.13 Dit zegt hen hoe om te gaan met moeilijke
situaties. Het geeft als ware richting over hoe te handelen, te denken en te voelen. Volgens
Pargament is een kerntaak van coping om deze algemene levensbeschouwing of levensvisie om te
zetten naar concrete manieren hoe om te gaan met de uitdagingen van deze specifieke stressvolle
situatie. 14 Voor hoe om te gaan met verlies wordt ook door de cultuur bepaald, dat wil zeggen dat je
niet één bepaalde manier kan voorschrijven hoe mensen om moeten gaan met bepaalde situaties.
Goede manieren van coping kunnen alleen bepaald worden aan de hand van wat wel en niet werkt
voor mensen in specifieke situaties.
De grotere aandacht voor zingeving in het proces van coping, heeft uiteindelijk geresulteerd
in de ontwikkeling van de term ‘religieuze coping’. Hierbij gaat het om stressvolle situaties waarbij
religie gebruikt wordt in het omgaan hiermee. Het is Pargament die ervoor heeft gezorgd dat
religieuze coping serieus werd genomen en ook als betekenisvol werd gezien in hoe om te gaan met
bepaalde situaties voor mensen. Normaal gesproken richten we ons in stressvolle situaties zoveel
mogelijk op de waarden en normen die voor ons toegankelijk zijn, onze levensbeschouwing of
zingevingssysteem. Als religie onderdeel uitmaakt van onze levensbeschouwing zal het daarom
eerder gebruikt worden als onderdeel van ons copingmechanisme dan wanneer we er niet mee
vertrouwd zijn. Voor religieuze mensen is het namelijk gebruikelijker om hun religieuze commitment
in actie om te zetten dan mensen waarbij religie geen onderdeel uitmaakt van hun
levensbeschouwing.15
Volgens Pargament is coping gericht op een zoektocht naar betekenis. Elke poging van
religieuze coping heeft als doel om een antwoord te formuleren op een levenssituatie waarbij onze
waarden onder druk komen te staan. Deze waarden worden als het ware getest of ze wel
levensbestendig zijn en vaak eindigt het copingproces ermee dat onze waarden worden verbeterd,
verrijkt of aangevuld. Eigenlijk zijn er twee strategieën die kunnen worden onderscheiden, namelijk
vasthouden aan datgene wat er het meeste toedoet in het leven of dit juist loslaten en verandering
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aanbrengen in de waarden die er voor de mens toedoen.16 Dit zijn twee totaal verschillende
richtingen die in het copingproces kunnen worden gekozen. Indien je kiest voor het behoud van
fundamentele waarden dan wordt je vaak gelabeld als orthodox, fundamentalist of traditioneel,
maar mocht je gaan voor verandering of aanpassing van je fundamentele waarden dan wordt je
eerder gezien als reformist of modernist.17
De kracht van religie als copingmechanisme ligt in het multifunctionele karakter daarvan. Dat
wil zeggen dat religie de mogelijkheid biedt om op meerdere manieren met verschillende stressvolle
situaties om te gaan.18 Pargament onderscheidt drie manieren waarop God een rol kan spelen in het
omgaan met problematische of stressvolle situaties. Hij heeft het over een zelfbesturende (actieve),
afwachtende (passieve) en samenwerkende (interactieve) houding die mensen kunnen aannemen
ten aanzien van God in crisissituaties, waartoe ook de omgang met een verlieservaring behoort. Het
gaat hierbij dus om drie copingstijlen die mensen kunnen toepassen. Deze zullen worden gebruikt als
topics voor de interviews onder de zes respondenten en zullen daarom hier nader worden toegelicht.
De zelfbesturende of actieve houding wil zeggen dat de desbetreffende persoon vindt dat oplossing
van het probleem de verantwoordelijkheid is van hem of haarzelf. Gods hulp wordt daarbij niet
ingeroepen. Aan de basis van deze copingstijl ligt de gedachte dat God de mens bronnen en
gereedschap heeft gegeven om problemen zelf op te lossen.19 Ook kunnen mensen een afwachtende
of passieve houding hebben. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij God. Het
individu richt zich tot God wanneer er moeilijkheden in zijn of haar leven plaatsvinden en er wordt
afgewacht welke oplossingen door God worden aangedragen. Tot slot is er de copingstijl van
samenwerking, waarbij de verantwoordelijkheid bij God en het individu samen ligt. Bij deze manier
van coping wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Aan de basis hiervan ligt het geloof dat
er een relatie is tussen God en de mens.20
Coping heeft in eerste instantie vooral een positieve connotatie; het geeft je namelijk handen
en voeten om met bepaalde stressvolle situaties om te gaan. Religieuze coping kan echter zowel
effectief als ineffectief zijn. Zo zijn er bepaalde manieren van omgang met stressvolle situaties die
ervoor zorgen dat er ineffectief met de situatie wordt omgegaan. Voorbeelden hiervan zijn situaties
zien als een straf van God of door een demonische macht veroorzaakt. Deze vormen van coping
kunnen op korte termijn voor meer stress zorgen dan daarvoor het geval was. Dit maakt dat het om
een ineffectieve manier van coping gaat.21 Een effectieve manier van coping is als het daadwerkelijk
helpend kan zijn voor iemand in een concrete situatie. Dientengevolge maakt Pargament een
onderscheid tussen positieve en negatieve religieuze coping. Positieve religieuze coping wil zeggen
dat men zich in vertrouwen tot God en de geloofsgemeenschap wendt. Je verwacht hulp van God
wanneer er negatieve dingen gebeuren in je leven. Ook de verwachting richting de
geloofsgemeenschap is positief en kan je dus tot steun zijn in crisissituaties. Negatieve religieuze
coping daarentegen betekent dat men afstand ervaart tot God of een straffende God ervaart.22 God
is er als het ware niet bij vervelende momenten en dit geeft de mens een gevoel van verlatenheid en
16
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teleurstelling. Het kan ook te maken hebben met afstand ervaren tot de kerk, de voorganger of de
geloofsgemeenschap. Mensen kunnen het gevoel hebben dat zij door hen in de steek gelaten zijn.
Ook deze twee begrippen zullen in de topiclijst voor het interview worden opgenomen.
2.2. Godsbeelden
Als mensen kunnen we ons slechts een beperkte voorstelling maken van het ‘zijn’ van God. God is
iets transcendents, iets wat verheven is en wij kunnen hem daarom niet doorgronden en kennen. Dit
zorgt ervoor dat mensen in beelden praten over God. Elk mens maakt een eigen voorstelling van hoe
hij of zij denkt dat God is. Het gaat slechts om een benadering van hoe wij denken dat God is. Ook al
zijn mensen niet-religieus, misschien zelfs atheïst en dus zeker weten dat God niet bestaat, zelfs dan
beschikken zij over een beeld van (een) God waar zij vervolgens over zeggen niet in te geloven. De
godsbeelden die mensen vormen sluiten aan bij de eigen belevingswereld. Daarnaast worden ze ook
gevormd door de levensomstandigheden en ervaringen waar zij te maken hebben en gevoed door
hun persoonlijkheid en het milieu waar zij zich in begeven. Je kan het godsbeeld wat mensen hebben
eigenlijk niet los zien van hun context.
Voor dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van een indeling die door Hanneke van
Laarhoven is opgesteld. Deze indeling geeft namelijk een helder en beknopt beeld van de
onderliggende godsbeelden die bij mensen heden ten dage aanwezig zijn. In deze indeling is er
sprake van drie categorieën, namelijk een persoonlijke, een niet-persoonlijke en een onkenbare God.
Deze indeling is gebaseerd op de jarenlange empirische en theologische studie van Johannes van der
Ven naar bestaande godsbeelden. Van Laarhoven heeft het allereerst over een persoonlijke
godsbeeld. Dat wil zeggen dat God de mensen kent en de mensen begrijpt.23 Onder dit persoonlijke
godsbeeld schaart Van Laarhoven een theïstisch beeld van God, een intrapersoonlijk panentheïstisch
beeld, een interpersoonlijk panentheïstisch beeld en een kosmisch panentheïstische beeld van
God.24 Volgens Van der Ven wordt er bij een theïstisch godsbeeld vanuit gegaan dat God absoluut
transcendent is en dat God en wereld gescheiden zijn van elkaar en dat God onafhankelijk van de
wereld bestaat.25 Dit godsbeeld is een afspiegeling van het geloof in God zoals het traditioneel in het
christendom werd beleden. Het persoonlijke karakter van God kent hier twee dimensies. Zo is God
zelf een persoon, maar het laat ook zien dat hij om ieder mens persoonlijk geeft.26 Met de
eerdergenoemde drie panentheïstische godsbeelden wordt respectievelijk bedoeld: God is zowel een
transcendente en immanente bron van persoonlijk vertrouwen, God is transcendent en immanent
vertegenwoordigd in de vriendschap en liefde tussen mensen en God is zowel transcendent en
immanent vertegenwoordigd in de schoonheid van de natuur.27 Het panentheïsme gaat uit van de
immanente transcendentie van God. Het Griekse ‘en’ in dit panentheïsme houdt in dat God wel in de
wereld aanwezig is, maar er niet in opgaat, er niet mee samenvalt; God is tegelijk in de wereld en
groter dan de wereld.28
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Daarnaast spreekt Van Laarhoven in haar indeling van een niet-persoonlijke God. Dit
betekent dat er iets is wat de mensen en de wereld verbindt in hun ontstaan of oorsprong.29 Hierbij
wordt God voorgesteld als ‘iets hogers’ en omvat een deïstisch beeld van God en een pantheïstisch
beeld van God. Het deïsme is het geloof in een onpersoonlijke God, een goddelijke kracht of een
opperwezen en deze functioneert als de ultieme oorzaak van alles wat bestaat.30 Bij een
pantheïstisch godsbeeld wordt er uit gegaan van een absolute immanentie van God. God valt in alle
aspecten met het geheel van de wereld samen en staat in geen enkel opzicht los ervan.31 Zo brengt
hij ook structuur en eenheid aan in de wereld van binnenuit de wereld. Als laatste is er volgens deze
indeling een onkenbare God: God overtreft ons inbeeldingsvermogen.32 Hierdoor zijn mensen niet in
staat om woorden aan God te geven. Er kan eigenlijk alleen maar gezegd worden hoe God niet is.
De respondenten in dit onderzoek hebben allemaal een expliciet christelijke
levensovertuiging. Daarom is het van belang om ook te kijken naar specifiek christelijke godsbeelden.
Er is hier gekozen voor het gebruik van de term ‘traditionele godsbeelden’, omdat het hier om
godsbeelden gaat die al lange tijd onder christenen aanwezig zijn en het in grote lijnen de kern van
het christelijk geloof weer geven. Het geloof in God vormt de kern van de christelijke religie, net zoals
het de kern vormt van de andere twee abrahamitische religies, het jodendom en de islam. God vormt
het hart van het christendom, maar tegelijkertijd is God ook groter, breder en dieper dan het
christendom.33 Volgens Van der Ven heeft de visie op God een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt.
Eerst was God verbonden met de stamstructuur, vervolgens werd hij verheven tot God van een
bepaalde natie en weer later kwam er het inzicht dat God boven deze stammen en landen uitsteeg
en kreeg hij universele trekken.34 Vanuit deze gedachte, God die een bepaalde universaliteit kent, zijn
er twee godsbeelden te herleiden die aan de respondenten voorgelegd kunnen worden. Allereerst
gaat het om het beeld dat God gezien kan worden als een schepper. Hij is hierbij niet alleen de
schepper van een bepaald land of natie, maar van de hele wereld. God als schepper is voor meerdere
interpretaties vatbaar. Zo kan je schepping gelijktrekken met natuur, waarbij je de klemtoon legt op
God die de aarde heeft gecreëerd. Dit is niet alleen iets van het verleden, maar ook in nieuw leven
van vandaag wordt God als schepper zichtbaar. De vraag is in hoeverre mensen dit beeld van God
passend vinden bij hun eigen godsbeeld.
Het tweede godsbeeld dat vanuit deze universaliteit te herleiden is, gaat over God die een
verbond is aangegaan met zijn volk. Hierbij gaat het in eerste instantie om een verbond met het volk
Israël, maar is dus ook universeler door te trekken naar een verbond dat God heeft met christenen.
In de geschiedenis met Israël, wat geschreven staat in het Oude Testament van de Bijbel, kan je Gods
leidende en bewarende hand terug zien. God is als het ware in een lange geschiedenis van vallen en
opstaan met dit volk meegegaan en heeft hen bewaard en gespaard. Hij is van meet af aan een
bevrijdende God geweest en is hierin trouw gebleven.35 Deze trouw die hij in het verleden aan Israël
heeft laten zien, kan ook voor christenen inspirerend en betekenisvol zijn. Ze kunnen hieruit
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herleiden dat God ook met hen begaan is en hen trouw zal blijven. De vraag is in hoeverre dit voor de
respondenten tot de verbeelding spreekt in hun verbeelding van God.
Naast God heeft ook Jezus een belangrijke en omvattende rol in het christendom. Voor vele
christenen valt of staat de eigenheid van de christelijke religie met het geloof in Jezus.36
Desalniettemin is er binnen de groep mensen met een expliciet christelijke levensovertuiging geen
eenduidigheid over de betekenis die wordt toegekend aan Jezus. Dit heeft vaak te maken met de
waardering van de historiciteit en transcendentie van Jezus.37 Ook al verschillen de opvattingen
hierover, de centrale plaats van Jezus binnen christendom wordt hiermee niet in twijfel getrokken. Er
zijn twee onderdelen van Jezus zijn leven die aan de basis liggen van het geloof in Jezus als centraal
figuur in het christendom. Allereerst is dat het geloof dat God in Jezus als mens naar de aarde is
gekomen. Het gaat hierbij dus om Jezus’ menswording en in dit beeld wordt Gods menselijke kant als
het ware benadrukt. Als mens is hij op deze manier dichter bij de mensen gekomen en deze nabijheid
geeft er uitdrukking aan dat hij de mens niet in de steek zal laten. Het laatste en vierde
betekenisvolle godsbeeld dat aan de respondenten voorgelegd wordt, gaat eveneens over Jezus. Het
heeft te maken met het goddelijke karakter van Jezus; Jezus die na zijn kruisdood opstaat uit de
dood. Hiermee heeft hij de dood overwonnen en dit kan geïnterpreteerd worden als een ultieme
daad van liefde voor de mensheid. Indien mensen dit godsbeeld beamen, zullen zij ook Gods
transcendentie onderstrepen. Al deze beelden van God kunnen naast elkaar bestaan. Het zijn
namelijk allemaal beelden van God die in de Bijbel terug te lezen zijn. Desondanks zal elke gelovige
een traditioneel godsbeeld hebben waar hij of zij zich het meest verbonden meevoelt, waarschijnlijk
ook afhankelijk van zijn of haar levensloop en andere factoren die hierin van betekenis kunnen zijn.
Dit kan ook meespelen of God als nabij of ver weg wordt ervaren.
2.3. Visies op de dood
In paragraaf 2.1. is naar voren gekomen dat de levensbeschouwing of levensvisie van mensen invloed
is op hoe zij omgaan met crisis- of stressvolle situaties. Deze levensbeschouwing of levensvisie
bepaalt ook grotendeels hoe zij kijken naar het wel of niet bestaan van een leven na de dood.
Volgens Van der Ven is de dood ook een thema wat behoort tot de kern van het christendom, omdat
het een verlossingsreligie betreft. Dit wil zeggen dat het christelijk geloof zich niet neerlegt bij het
lijden en de dood waarmee mensen geconfronteerd worden, maar het juist de mensheid uit en in het
lijden wil verlossen. De dood wordt als toppunt hiervan gezien en vooral de dood van een dierbare
confronteert de mens met de eindigheid en vergankelijkheid van het eigen leven.38 De dood en het
lijden stelt ook vragen naar het waarom van het lijden en daarom is de confrontatie met lijden ook
aanleiding om vragen te stellen bij het hoe en wat van religie. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat
mensen die een expliciet christelijke levensovertuiging hebben en kerkelijk meelevend zijn, allemaal
in een leven na de dood geloven.
In dit onderzoek worden vier visies op de dood onderscheiden. Deze vier visies zijn
samengesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek ‘God in Nederland 1966-2015’.
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat een afspiegeling van de Nederlandse samenleving
zich op dit gebied kan vinden in uitgesproken christelijke ideeën, zoals het geloof in een hemel of hel,
maar ook in andere afwijkende spirituele of religieuze ideeën, zoals reïncarnatie. Daarnaast is er ook
een groep mensen die aangeeft dat ze niet zeker weten of er een leven na de dood bestaat en een
36
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groep die zegt zeker te weten dat er geen leven na de dood bestaat.39 Door de uitkomsten van dit
onderzoek te bestuderen en te categoriseren, is er de volgende indeling ontstaan, namelijk een
atheïstische, agnostische een religieuze (expliciet christelijke) en een algemeen spirituele (nietchristelijke) visie op de dood. Een atheïstische visie op de dood wil zeggen dat je niet gelooft dat er
een leven na de dood bestaat. Deze visie lijkt in eerste instantie niet samen te gaan met een expliciet
christelijke levensbeschouwing. De agnostische visie betekent dat mensen niet weten of er een leven
is na de dood. Het zou wel of niet kunnen bestaan, maar de ondervraagde heeft dit niet duidelijk of
helder voor zichzelf. In de religieuze visie op de dood gaat het om een expliciet christelijke opvatting.
In deze christelijk opvatting is men overtuigd van het bestaan van een leven na de dood, vaak
aangeduid in termen als een ‘hemel’ of ‘hiernamaals’. Hoe dit precies vorm krijgt wordt onder
andere bepaald door de religieuze socialisatie van een individu. In meer orthodoxere kringen binnen
het christendom staat de overtuiging dat God beslist over het leven na de dood meer op de
voorgrond, omdat deze gelovigen vaak geen uitspraken willen doen over of zij wel of niet naar de
hemel zullen gaan. Bij de algemeen spirituele visie op de dood gaat het om een visie die niet
overeenkomt met een christelijke visie op de dood, maar toch kenmerken van spiritualiteit omvat.
Hierbij kan gedacht worden aan het geloof in reïncarnatie of de wedergeboorte van de ziel in een
andere vorm.
Hoe mensen invulling geven aan hun leven, hun stijl van leven, bepaalt voor het grootste
deel ook hun omgang met de dood. Dit zorgt ervoor dat in de omgang met de dood de individuele
doodsbeleving wordt benadrukt. In deze tijd wordt daarom vaak de vraag gesteld naar wat er met
het individu gebeurt na de dood. Desondanks lijkt in deze actuele postchristelijke context een relatie
met de traditie ook onvermijdelijk.40 Volgens Mathijssen is het daarom van belang om de moderne
doodsbeleving in de praktijk te verbinden aan de theologie en de traditie. Zij komt door dit te doen
op twee belangrijke thema’s die een rol kunnen spelen in de beleving van de dood, namelijk
lichamelijke verrijzenis of opstanding en het voortleven van de ziel. Het idee van lichamelijke
verrijzenis of opstanding is zowel gegrond in de Bijbel als de theologie. Hier spreekt de overtuiging en
hoop uit dat de mens de dood zal overwinnen. Vooral het opstaan uit de dood of het opstaan van de
doden is hierin een kernidee. Het gaat bij lichamelijke opstanding echter niet perse over een
letterlijke lichamelijke opstanding, maar meer om een transformatie van lichaam en geest.41 Met het
idee van het voortleven of de onsterfelijkheid van de ziel wordt bedoeld dat iemand, in zijn eigenheid
die in de ziel gevat is, zal voortleven.42 Dit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd,
namelijk het voortleven in een hiernamaals of in het aardse leven hier en nu. Deze twee theologische
ideeën van lichamelijke opstanding en voortleven van de ziel kunnen in de moderne doodsbeleving
een hele eigen invulling krijgen. Daarom zullen ook deze twee begrippen worden voorgelegd aan de
respondenten en hierbij zal worden nagegaan of deze twee begrippen van betekenis is in hun visie
op de dood.
2.5. Rouwtaken
Naar rouw en hoe te rouwen, is veel onderzoek gedaan en dien ten gevolge ook veel over
geschreven. Het is een onderwerp waar iedereen wel mee te maken krijgt in zijn leven. Dit maakt het
een geschikt onderwerp om te onderzoeken, omdat het bij verschillende doelgroepen en in
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verschillende situaties terug te vinden is. Desondanks is niet altijd duidelijk hoe rouwen precies in zijn
werk gaat door het persoonlijke karakter van het rouwproces. Rouw wordt in de Landelijke richtlijn
Rouw gedefinieerd als het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en
gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle
relatie bestond.43 Ook al worden emoties rondom een verlieservaring door de betrokkenen vaak als
lastig of vervelend beschouwd, toch is het een normale reactie op het verlies van een dierbare. Je
kan het dan ook niet uit de weg gaan, wel is hoe het rouwproces precies vorm krijgt sterk afhankelijk
van diegene die rouwt. Aspecten die mee kunnen spelen in de complexiteit van rouwverwerking zijn
bijvoorbeeld de manier waarop iemand overleden is, de leeftijd van de overledene of de leeftijd van
de achterblijver. In eerste instantie was het rouwmodel van Elisabeth Kübbler-Ross vaak leidend in
de hulpverlening. In dit model wordt rouw gezien als een vaste volgorde van fases die door elkaar
opgevolgd moeten worden, zodat je het verlies verwerkt zou hebben. Deze theorie wordt als
achterhaalt beschouwd, met name doordat men steeds meer is gaan beseffen dat rouw en
verliesverwerking ook persoonlijk ingekleurd wordt.
Tegenwoordig wordt daarom in de hulpverlening vaak gebruik gemaakt van het
rouwtakenmodel, uitgewerkt door de Amerikaanse rouwtherapeut William Worden. In dit
rouwtakenmodel wordt het rouwproces vaak ingedeeld in verschillende fasen. Worden heeft vier
rouwtaken onderscheiden in zijn rouwtakenmodel. In dit model wordt verliesverwerking gezien als
een dynamisch proces waarin nabestaanden vier taken hebben, die vergezeld kunnen gaan van een
diversiteit van emotionele reacties en in wisselende volgorde volbracht kunnen worden.44 De eerste
rouwtaak is het aanvaarden van het verlies. Dit betekent dat de rouwende daadwerkelijk moet inzien
dat de overledene echt niet meer terugkomt en er geen hereniging in dit leven mogelijk is. Pas dan
ken men beginnen met rouwen omdat er dan een noodzaak is om te rouwen. Manu Keirse, een
klinisch psycholoog uit Vlaanderen en bestsellerauteur van boeken over rouw, heeft het ook over
deze vier rouwtaken. Hij omschrijft de eerste rouwtaak als de werkelijkheid van het verlies onder
ogen zien. In eerste instantie overheerst het gevoel dat het niet waar kan zijn en dringt het verlies
nog niet in volle dimensie aan je door.45 Allebei de auteurs benadrukken dat je pas kan beginnen aan
je rouwproces wanneer je ervan doordrongen bent dat de ander niet meer terug zal keren. Je zal
diegene die je mist in dit aardse leven niet meer ontmoeten. Dit staat los van het geloof dat je de
ander mogelijk in een ander leven nog terug zult zien. Het gaat bij deze fase om de realiteit van
alledag.
De tweede rouwtaak is het ervaren van de gevoelens en reacties die volgen op het verlies.
Gevoelens van verdriet en pijn moeten niet uit de weg worden gegaan, maar zullen ervaren moeten
worden. Bij het woord pijn moet je denken aan de breedste definitie van het woord. Het gaat niet
alleen om lichamelijke pijn die je kan ervaren na een overlijden. Er moet hier ook gedacht worden
aan psychische en emotionele pijn. Daarom pleit Worden in zijn boek eerder voor het gebruik van
het Duitse woord ‘Schmerz’ in plaats van het Engelse woord ‘pain’ of Nederlandse woord ‘pijn’.46 Dit
woord laat namelijk te weinig zien wat de complexiteit van pijn na het overlijden van een dierbare
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inhoudt. Ook al is het vanzelfsprekend dat niet iedereen deze pijn op dezelfde manier ervaart. Voor
de een zal deze pijn heftiger zijn dan de ander. Ook hier zijn weer allerlei factoren van invloed, zoals
de relationele band met de overledene, maar ook de persoonlijkheid van diegene die rouwt, et
cetera. Bij deze rouwtaak is het in ieder geval van belang voor de rouwenden om goed stil te staan bij
het verlies en de emoties die daarbij horen goed onder ogen te komen. Als je aan deze emoties
voorbij gaat, door bijvoorbeeld alleen maar aan leuke herinneringen van de overledene te denken,
lukt het niet om deze rouwtaak af te ronden. Het is daarom van belang om ruimte te maken voor
gevoelens die niet plezierig zijn, zoals verdriet, boosheid, angst.
De derde rouwtaak wordt door Worden omschreven als het aanpassen aan een nieuw leven
waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt.47 Hoe dit er precies uitziet, is sterk
afhankelijk van de relatie tussen diegene die achterblijft en de overledene, maar ook van de
verschillende rollen die de overledene voor de achterblijver vervulde. Zo ben je bij een overleden
partner niet alleen je echtgenoot kwijt, maar misschien ook wel diegene die altijd kookte, de tuin
deed, naar je kooroptredens kwam luisteren, iemand met wie je lange strandwandelingen maakte.
Het kan best een lange tijd duren voordat al deze rollen die hij of zij invulde aan het licht komen en
een nieuwe invulling hebben gekregen. Bij deze taak gaat het erom nieuwe vaardigheden te leren en
een oplossing te vinden voor de rollen die de overledene vroeger op zich nam.48 Ook bij dit proces
kunnen er veel emoties naar boven komen, waar je mee moet omgaan.
De vierde rouwtaak is het overlijden emotioneel een plaats geven en de draad van het leven
weer oppakken. Dit betekent niet dat de overledene vergeten moet worden, maar de rouwende leert
het leven weer te waarderen.49 Dit betekent voor de praktijk dat niet alle aandacht meer uitgaat naar
het leven wat verloren is gegaan en dus om het verleden draait, maar dat er meer ruimte komt voor
het leven hier en nu. De intensiviteit van de relatie met de overleden persoon veranderd, omdat hij
of zij geen onderdeel meer uitmaakt van de dagelijkse praktijk.50 Je gaat steeds meer in
herinneringen over iemand denken in plaats van dat het een rol speelt in de alledaagse
werkelijkheid. Veel rouwenden hebben moeite met deze rouwtaak, omdat deze achterblijvers het
idee hebben dat ze hun overleden partner pijn of oneer zouden doen als ze door gaan met hun leven
en opnieuw leren houden van het leven of iemand anders.51
Het rouwproces wordt gezien als een proces van aanpassing. Mensen die het overlijden van
een dierbare hebben meegemaakt moeten verder zonder de aanwezigheid van deze persoon en
staan voor de taak om zichzelf, hun opvattingen, verwachtingen en hun leven opnieuw in te richten
zonder deze dierbare.52 Het rouwtakenmodel beschrijft het rouwproces in termen van uitkomsten
die behaald kunnen worden, namelijk een nieuw emotioneel en sociaal evenwicht. De taken
impliceren eerder een activiteit dan fasen waaraan je onderhevig bent. De taken zijn erop gericht om
het verlies van een dierbaar persoon te verwerken.53 Verwerken is echter een woord wat veelal
negatieve associaties oproept, maar hier wil dat zeggen dat de rouwende een manier vindt om het
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verlies te integreren in zijn leven en zo verder kan met (het) leven.54 Dit rouwtakenmodel lijkt te
veronderstellen dat er sprake is van een goed rouwproces als de verschillende fasen niet op de juiste
wijze doorlopen worden. Dat is een grote misvatting, want in dit rouwtakenmodel is daar geen
sprake van. De taken hoeven niet perse in een vaste volgorde doorlopen te worden. Ook hoeven de
verschillende taken niet in een keer helemaal volbracht te worden.55 Ook in de ‘landelijke richtlijn
Rouw’ wordt verwezen naar dit rouwtakenmodel van Worden. In aanvulling hierop is geschreven dat
het onmogelijk is om een bepaalde tijdsduur aan het rouwproces te hangen. Het rouwproces is
voltooid als de verschillende taken doorlopen zijn, maar het gaat hierbij om het proces van
verwerking. Verwerking is dat je aan de overledene kan denken zonder een intense pijn te ervaren,
het gaat hierbij niet om de dierbare te vergeten. Vergeten is namelijk geen onderdeel van een
gezond rouwproces.56
2.6. Deelconclusie
Als mensen een dierbare hebben verloren, komen zij in een rouwproces terecht. Volgens de theorie
van Worden zijn er in dit proces een aantal taken te doorlopen. Het doel van rouwen is dat je op den
duur het verlies kan integreren in je dagelijks leven en er weer een nieuw sociaal en emotioneel
evenwicht gevonden kan worden. Dit proces verloopt echter niet volgens een vaste volgorde en er is
ook geen bepaalde tijd aan verbonden, want het rouwproces is afhankelijk van de persoon die rouwt.
Deze verlieservaring en het bijbehorende gemis is iets waar de achterblijvers zich toe moeten
verhouden en waar zij mee om moeten leren gaan. Hoe mensen hier precies mee omgaan wordt het
proces van coping genoemd. Dit proces wordt mede vormgegeven door de levensbeschouwing of het
zingevingssysteem van mensen. In dit onderzoek gaat het over mensen met een expliciet christelijke
levensovertuiging en in hun omgang met rouw kunnen er een aantal andere factoren meespelen en
van invloed zijn. Hun christelijke levensovertuiging en de daarbij behorende visies, denkbeelden en
theologie kan hierin een betekenisvolle rol spelen. In dat geval gaat het om religieuze coping; hun
geloof in God is van betekenis in het omgaan met deze verliessituatie. Er kan een zelfbesturende
(actieve), afwachtende (passieve) en samenwerkende (interactieve) houding aangenomen worden
ten aanzien van God. God of religie een plaats geven in het omgaan met een overlijden, zorgt niet
altijd voor een positieve ervaring waarbij steun of troost ervaren wordt. Het kan ook negatief
uitpakken, wat kan inhouden dat men afstand tot God of een geloofsgemeenschap ervaart.
Twee andere zaken die op een heel eigen manier mee kunnen spelen in het omgaan met
rouw bij christenen, is hun godsbeeld en hun visie op de dood. Op het gebied van godsbeelden kan er
een persoonlijk, niet-persoonlijk en onkenbare godsbeeld onderscheiden worden. In de confrontatie
met het overlijden van een dierbare kan het bestaande godsbeeld van betekenis zijn. Ook
traditionele godsbeelden, zoals hier beschreven, kunnen dat zijn. Daarnaast hebben christenen vaak
een uitgesproken visie op de dood of op het leven na de dood. Voor dit onderzoek is er een
onderscheidt gemaakt tussen een religieus-christelijke, een algemeen-spirituele, een atheïstische en
een agnostische visie. Je zou verwachten dat christenen over het algemeen zich het meest kunnen
vinden in de religieus-christelijke, maar door het processen van individualisering of personalisering is
dat in de huidige samenleving niet langer vanzelfsprekend. Hoe zit dat eigenlijk op het gebied van al
deze onderdelen onder christenen die nog wel verbonden zijn met een instituut als de kerk? Houden
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zij zich vast aan de geloofsonderdelen zoals die aan hen geleerd worden of creëren ook zij hun eigen
visie? Om dit te onderzoeken, zal deze theoretische uiteenzetting van religieuze coping,
godsbeelden, visies op de doden en rouwtaken als opzet dienen voor een topiclijst die tijdens de
verschillende interviews gebruikt zal worden. De vraag is of de antwoorden die je bij mensen met
een expliciet christelijke levensovertuiging verwacht, ook daadwerkelijk door de respondenten
genoemd gaan worden. En als dat niet zo is, komt dat dan door specifieke persoonlijke ervaringen,
de religieuze socialisatie (de kerk) of door iets anders? Dit zal in het empirische gedeelte, de
veldverkenning, verder aan het licht gebracht worden.
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3. Veldverkenning
3.1. Methode
Dit onderzoek hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de werkpraktijk van de geestelijke
verzorging, zoals in de inleiding al nader is toegelicht. Het betreft hier een praktijkgericht onderzoek,
zoals omschreven door Verschuren en Doorewaard.57 Dit onderzoek bevat echter ook een
theoretisch gedeelte. Om de onderzoeksvragen en de daarbij behorende deelvragen te kunnen
beantwoorden, heeft er allereerst een theoretische verkenning plaatsgevonden over coping,
godsbeelden, rouwtaken en visies op de dood. Deze theoretische verkenning kende een tweeledig
doel. In eerste instantie om inzicht te krijgen in de verschillende visies die over de betrokken
deelonderwerpen bestonden. Daarnaast werd van deze inventarisatie een topiclijst ontworpen die
bruikbaar was voor de interviews. Hierbij was een belangrijk uitgangspunt dat de topics de
verschillende mogelijke visies over de betrokken onderwerpen helemaal zouden dekken en ook dat
het in woorden geformuleerd zou zijn die begrijpelijk was voor de respondenten. Het moest dus
dicht staan bij de geloofsbeleving van de respondenten en niet slechts een theoretische verhandeling
zijn. Nadat er voldoende inzicht over de theorie is ontstaan, kon er daarna gewerkt worden aan het
empirische gedeelte of de veldverkenning.
Het onderzoeksveld betreft respondenten met een expliciet protestants-christelijke
levensovertuiging. Om de respondenten te kunnen ondervragen over godsbeelden, religieuze coping
en visies op de dood is het noodzakelijk om te kunnen veronderstellen dat iemand zich verbonden
weet met de christelijke levensovertuiging. Om respondenten te kunnen opsporen die zowel redelijk
recent iemand hebben verloren en daarnaast ook over een expliciet protestants-christelijke
levensovertuiging beschikken, hebben we gebruik gemaakt van twee tussenpersonen. Deze
tussenpersonen zijn twee predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de plaatselijke
kerk waar de onderzoeker deel van uitmaakt. Beide predikanten behoren tot de gereformeerde kerk
binnen de PKN, maar zijn verbonden aan verschillende wijkgemeenten (wijk west en wijk oost). Beide
predikanten hebben drie namen aangedragen van geschikte respondenten. De predikant uit wijk
west had een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die recent een partner hadden verloren. Hij
heeft toen gevraagd of er mensen bereid waren om voor dit onderzoek geïnterviewd te worden. Drie
vrouwelijke respondenten hadden zich hiervoor aangemeld en deze zijn vervolgens telefonisch
benaderd met het definitieve verzoek om deel te nemen en voor het maken van een afspraak. De
predikant uit wijk oost heeft het op een andere manier aangepakt. Zij had een duidelijker beeld van
respondenten die wel zouden willen deelnemen door de goede contacten die zij had met deze
rouwenden. Zij heeft toen (zonder medeweten) van deze personen de namen en telefoonnummers
doorgegeven. Deze zijn toen telefonisch benaderd met uitleg over de opzet van het onderzoek, het
interview en het verzoek of ze zouden willen deelnemen. Ook deze drie respondenten hebben alle
drie ingestemd met het interview. Zo is er dus op een totaal van zes respondenten uitgekomen.
Zoals gezegd is er voorafgaand aan het plannen van de eerste interviews literatuur
bestudeerd over de verschillende deelonderwerpen van het onderzoek en passend bij de
geformuleerde deelvragen. Passend bij de deelonderwerpen en de bestudeerde literatuur is er een
topiclijst opgesteld. Deze topiclijst is gebruikt als leidraad bij de interviews. Het gaat hier om semi-
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gestructureerde interviews.58 Dit wil zeggen dat er gebruik gemaakt is van een lijst met
onderwerpen, de eerdergenoemde topiclijst, in plaats van een lijst met vragen. Deze onderwerpen
moeten in ieder geval tijdens het interview aan bod komen, maar op welke manier ernaar gevraagd
wordt en in welke volgorde deze vragen worden gesteld, doet niet ter zake. Dit wordt mede bepaald
door de reactie en antwoorden van de respondenten. Soms is het noodzakelijk of nodigt het uit om
op bepaalde onderwerpen verder door te vragen. Door middel van het stellen van (vrije) vragen was
het de bedoeling om na te gaan of de respondenten zich herkenden in de verschillende topics. Aan
het eind van het de verschillende interviews is de topiclijst ook gebruikt om te controleren of alle
(sub)onderdelen voldoende aan bod zijn geweest. Indien dit niet het geval was, dan werd dit
onderwerp alsnog ingebracht in het interview. De complete topiclijst is in de bijlage VII nader te
bestuderen.
Voor deze veldverkenning geldt dat de zes benaderde respondenten de informanten zijn van
de onderzoeker. De respondenten zijn als het ware het onderzochte onderwerp. Er is hier gebruik
gemaakt van collegiale interviews. Dit wil zeggen dat de onderzoeker en de respondenten in het
interview in interactie zijn met elkaar. Hiervoor is wederzijds vertrouwen noodzakelijk. Deze basis
van vertrouwen betekent ook dat de onderzoeker niet slechts een neutrale onderzoeker is, maar ook
vertrouwd is met zowel de praktijk als de theorie op een existentieel niveau.59 Voor dit onderzoek is
daar sprake van, aangezien zowel de onderzoeker als de respondenten onderdeel uitmaken van
dezelfde geloofsgemeenschap. Deze vorm van onderzoek komt heel dicht in de buurt van een
casestudy.60 Een van de belangrijkste kernmerken hiervan is dat er wordt gewerkt met een beperkt
aantal respondenten. Dit leidt ertoe dat er sprake is van een kwalitatieve manier van onderzoek
doen. Vervolgens zijn in dit onderzoek de waarnemingsresultaten met elkaar vergeleken om tot een
antwoord op de onderzoeksvraag te komen.
Alvorens deze zes interviews zouden plaatsvinden, is er een proefinterview afgenomen. Dit
proefinterview was met een collega die recentelijk haar broer en zus had verloren. De
omstandigheden waren dus niet gelijk, maar door het stellen van dezelfde vragen gaf dit een
proefinterview een goed beeld van de manier waarop de benodigde en juiste informatie kon worden
verzameld en hoe de topiclijst kon worden ingezet. De zes interviews hebben plaatsgevonden in de
periode van juni t/m september 2018. De interviews zijn met toestemming opgenomen met een
voicerecorder, waardoor de interviews na afloop konden worden getranscribeerd. Bij de transcriptie
is er soms voor gekozen om sommige delen van het interview achterwege te laten. Deze afweging is
zeer zorgvuldig gemaakt en heeft er mee te maken dat de respondent soms uitwijde over een niet
ter zake doende herinnering of erg diep in ging op allerlei medische gegevens. Als er delen zijn
weggelaten is dit ook opgenomen in de transcriptie en is uit de tekst op te maken dat het niet ter
zake doende informatie betreft. Aan de hand van de topiclijst zijn de zes interviews gecodeerd. De
codes zijn opgenomen in het Word-bestand met het getranscribeerde interview. Bij het proces van
codering is gekeken naar in hoeverre de topics uit de topiclijst voorkwamen in de getranscribeerde
interviews. Zo zijn aan de verschillende citaten hoofdcodes en subcodes gekoppeld. Deze hoofdcodes
en subcodes zijn directe verwijzingen naar de topics uit de topiclijst. Hierdoor ontstond er in een
extra toegevoegde kolom in het Word-bestand een overzichtelijk beeld in welke topic de
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respondenten zich herkenden of juist helemaal niet door het ontbreken van deze topics. Daarnaast is
er bij de codering gelijk gekeken naar in het oog springende citaten die ofwel kenmerkend zijn voor
de opvattingen van de respondenten of juist enorm afwijkend in vergelijking met de overige
respondenten.
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3.2. Religieuze coping
Een thema wat met de respondenten is besproken is religieuze coping. In het vorige hoofdstuk
hebben we uitgelegd dat mensen op verschillende manier omgaan met stressvolle situaties, zoals het
overlijden van een dierbare. De indeling die in paragraaf 2.1. over religieuze coping uiteen is gezet, is
als leidraad gebruikt voor dit deel van het interview. We hebben de volgende vijf topics gebruikt voor
dit deel van het interview: actieve houding, passieve houding, interactieve houding, positieve coping
en negatieve coping. De eerste drie topics gaan over de manier waarop God een rol kan spelen in de
manier waarop mensen omgaan met stressvolle situaties. De andere twee topics gaan over de
effectiviteit en de ineffectiviteit van religieuze coping: ervaren de respondenten steun vanuit God
en/of de geloofsgemeenschap of juist niet?
3.2.1. Actieve houding
Onder de zes verschillende respondenten zijn er weinig actieve houdingen terug te zien. Onder een
actieve houding wordt verstaan dat het individu de verantwoordelijkheid voor het goed omgaan met
zijn of haar rouwproces bij zichzelf neerlegt. De hulp van God wordt hierbij niet ingeroepen. Rouwen
wordt onder de respondenten zelden gezien als een aangelegenheid die alleen de
verantwoordelijkheid van het individu betreft. De gelovigen hebben niet het idee dat ze er alleen
voor staan en dat ze Gods hulp niet mogen of kunnen inschakelen. Opvallend is dat er bij drie
respondenten in specifieke gevallen sprake is van een actieve of zelfsturende houding, maar dit is
ook bij deze respondenten een uitzondering op het algemene beeld wat zij gedurende het hele
interview laten zien. Bij respondent 1 komt een actieve houding naar voren op het moment dat zij
aan de slag gaat met een verhuizing naar een andere woning. Respondent 1 geeft aan dat dit heeft
bijgedragen aan de manier waarop zij omgaat met het verlies van haar man. Het kopen van een
nieuw huis en het verkopen van de oude woning, zorgde voor een volgende stap in het rouwen. Deze
beslissing om te verhuizen heeft ze als volgt omschreven: “Ik word er niet warm of koud van, dat
boek is dicht en ik woon nu hier en eigenlijk alle vrouwen die ik ken die hun man verloren hebben zijn
met nadruk blijven wonen waar ze wonen. Je gaat toch niet weg, waar al die herinneringen zijn? Nou
ja, die herinneringen heb ik binnenin me, die zijn niet aan een huis gebonden en het is nu beter voor
me om nu hier te wonen. Het is een hele stap die je zet, maar ik heb er van te voren eigenlijk nooit
over gepiekerd: doe ik daar nou wel goed aan? Ik was heel vastbesloten en was ook heel blij dat ik
deze woning kon kopen en ik vind het hier leuk met dat uitzicht en alles.”61 Voor deze respondent is
een dergelijke nieuwe stap in haar leven, in het rouwtakenmodel zou het gaan om stap 3 ‘het
aanpassen aan nieuw leven’, niet iets waar ze actief de hulp van God bij heeft ingeroepen of waar ze
het alleen van God verwacht. Ze vertelt dat ze actief is gaan zoeken naar een nieuwe woning. De
aanleiding was eigenlijk haar medische geschiedenis, maar de herinneringen aan haar man worden
hierbij niet achterwege gelaten. Ze vindt dat ze in de zoektocht naar een nieuw huis zelf de leiding
moet nemen en deze stap heeft eraan bijgedragen dat ze verder kon in haar rouwproces.
Ook bij de twee andere respondenten waar sprake is van een actieve houding gaat het
slechts om een uitzondering. Het totale beeld van beide respondenten laat zien dat hun houding niet
actief is, maar slechts een enkele keer zo is geweest. Zo vertelt respondent 2 dat ze door het verlies
van haar echtgenoot bewust afstand genomen heeft van God. Onderbewust heeft ze God de dood
van haar man misschien wel verweten, maar toch vindt ze dat dit niet kan. Dat is de reden dat ze
God toch weer toegelaten heeft in haar leven. Respondent 4 laat ook slechts een enkele keer een
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actieve houding zien. Ze vertelt dat als ze moe is, dat ze dan het leed wat haar is aangedaan niet
eerlijk vindt. Ze wordt dan mopperig op God. Op de vraag of mopperen op God dan niet mag, zegt
ze: “Eerst vond ik dat dat niet mag, maar nu vind ik dat dat wel mag. Eerst vond ik dat ik dat zelf
moest regelen.”62 Haar actieve houding bestaat er uit dat ze vond dat ze het eerst zelf moest
oplossen en Gods hulp niet mocht inschakelen. Voor haar betekent dit dat ze ook niet mocht
mopperen op God. Vervolgens realiseert ze zich dat ze het niet alleen hoeft te doen en God hierin
mag betrekken. Dat zorgt ervoor dat ze van zichzelf ook mag mopperen op God. Mopperen op God is
voor haar dus iets wat bij een actieve houding hoort. Mopperen laat dus zien dat ze God erin betrekt
en het samen met hem wil doen. Die actieve houding was bij haar dus niet van blijvende aard.
3.2.2. Passieve houding
Slechts één respondent heeft een passieve houding in het rouwproces. Dit betekent dat deze
respondent een sterke afhankelijkheid van God laat zien. God zal voor de mens zorgen en een
oplossing aanbieden. Zo zegt hij het volgende: ‘Ik denk dat het meer is dat ik ga met God, maar God
gaat met mij. Dat ik daar best wel eens wat actiever in mag zijn, dat denk ik ook. Maar als ik God
vasthoudt, is dat niet mijn werk, maar zijn werk.’ Het gevoel dat bij deze meneer overheerst is dat
God hem nabij is in zijn rouwproces. Bij gevoelens van eenzaamheid en schuld ervaart hij Gods
troost. Tijdens het interview geeft hij voorbeelden op welke manier hij Gods nabijheid en troost
ervaart. Zo gaat hij bijvoorbeeld een poosje in een kerk zitten of kijkt hij een tijdje naar een oud
vervallen kapelletje. Ook al lijkt meneer zelf deze plaatsen op te zoeken om getroost te worden, toch
geeft hij aan dat hij het gevoel getroost te worden niet zijn verdienste is. Alleen God kan hierin
voorzien. Ook al gaat hij naar zijn mening te weinig op zoek naar God, toch is zijn overtuiging dat God
hem niet zal loslaten. Hij spreekt tot twee keer de wens uit om actiever te willen zijn richting God,
maar uiteindelijk is een passieve houding naar zijn mening ook voldoende om in relatie met God te
staan.
Bij de andere respondenten is een dergelijke overtuigende passieve houding niet terug te
vinden. Het overheersende gevoel van de anderen is dat zij niet alleen maar hun handen op mogen
houden, maar ook zelf hun rol moeten pakken in dit rouwproces. Een aantal respondenten drukken
zich juist uitermate negatief uit over deze passieve houding. Zo zegt respondent 1: “Nee God voorziet
niet dat als ik op de bank ga zitten, dan moet ik niet verwachten dat God het voor mij oplost.”63 Een
passieve houding is dus niet iets waar de overige respondenten zich in herkennen en dit vinden zij
ook niet nastrevenswaardig.
3.2.3. Interactieve houding
Vijf van de zes respondenten laten zien dat ze hun rouwproces samen met God willen doen. Deze
interactieve houding is dus ruim vertegenwoordigd onder de respondenten. Het gaat hierbij om een
samenwerkende houding. God zal op dit vlak iets voor je kunnen betekenen, maar je mag niet alleen
je hand ophouden. Ook zelf moet je bereid zijn om je handen uit de mouwen te steken en actief
dingen aan te pakken. God en de mens werken dus samen om dit grote verlies in het menselijk leven
een plaats te geven. Volgens de respondenten betekent een interactieve houding dan ook (soms
letterlijk) van de bank afkomen en aan de slag gaan. Dit kan ook op praktisch gebied zijn, zoals
respondent 5 aangeeft dat je niet alleen maar moet afwachten totdat mensen uit de kerk bij jou
langskomen, maar zelf ook activiteiten moet ondernemen en mensen moet opzoeken. Zo zegt hij: “Je
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moet er zelf ook wat voor doen. Het komt je niet aanwaaien.”64 Dit geldt ook voor het op emotioneel
gebied weer in balans komen. Ook daarin zie je deze interactieve houding terugkomen. Zo beschrijft
respondent 4 dat als volgt: “Aan de andere kant heb ik meer het gevoel dat ik graag dingen wil doen
en graag mijn eigen pad volgen, maar ik verwacht wel een beetje, ik wil laten zien wat ik kan en
doen, ik verwacht wel een beetje steun van Hem. En dan probeer ik het soms samen te doen.”65
Ondanks dat overwegend wordt gevonden dat niet alleen maar mag worden afgewacht totdat God
de ‘oplossing’ in de schoot werpt, is in het bovenstaande citaat ook te merken dat deze mevrouw het
als lastig ervaart om een balans te vinden in zelf dingen ondernemen en het van God verwachten.
Desalniettemin zie je bij deze respondent een groot vertrouwen dat God hen uiteindelijk zal bijstaan
in datgene wat ze niet zelf kunnen. Ook bij de andere respondenten zie je dit terug.
3.2.4. Positieve coping
Naast de hierboven geschetste houdingen die een rol kunnen spelen in het copingproces, valt er ook
een onderscheid te maken tussen positieve en negatieve coping. Bij positieve coping gaat het erom
of de rouwenden vertrouwen in God hebben en/of steun van de geloofsgemeenschap of
medegelovigen ervaren. Over het algemeen wordt door de verschillende respondenten veel steun
ervaren van God en de geloofsgemeenschap. Opvallend is dat de respondenten zichzelf maar in
beperkte mate uitdrukken over de steun die ze van God hebben ervaren in hun rouwproces. Bij
vragen over of ze steun van God hebben ervaren kwam er vaak slechts een kort bevestigend
antwoord en veel anders wordt er niet aan toegevoegd. Dit zou kunnen wijzen op een groot
vertrouwen dat God ook in verdrietige omstandigheden met hen gaat. Het lijkt om een
vanzelfsprekendheid te gaan, waardoor de respondenten weinig woorden kunnen geven aan hoe ze
dit precies ervaren. Zo zegt respondent 2 over hoe ze God in die periode heeft ervaren: “Dat was een
hele steun. Als ik dat niet had gehad, weet ik niet of ik het dan gered had.”66 Vervolgens verteld ze
dat ze die steun impliciet ervaart. Zo lukt het haar om toch door te gaan, ondanks het verdriet wat ze
ervaart. Ook bij deze mevrouw zie je moeite om deze steun onder woorden te brengen.
Door verschillende respondenten lijken verschillende voorbeelden van positieve coping ten
aanzien van de geloofsgemeenschap of kerk makkelijker genoemd te worden. De vraag is of ze deze
vorm van positieve coping beter kunnen expliciteren of dat ze de steun van mensen makkelijker
ervaren dan de trouw of steun van God? In sommige verhalen van de respondenten zie je dat
mensen worden gezien als door God op hun pad gebracht. God wil als het ware op die manier laten
zien dat hij erbij is. Mensen worden door God gebruikt om te troosten en te helpen in het
rouwproces. Zo geeft respondent 1 het volgende aan: “Er zijn altijd mensen op wie ik een beroep kan
doen. Er zijn ook mensen die ongevraagd ineens voor mijn neus staan, als ik iemand nodig heb om
mijn hart uit te storten of dat er iets geklaard moet worden. Wat dat betreft voel ik mij wel heel erg
bevoorrecht. Ik noem dat engelen, dat zijn mensen die ineens opduiken, die door God op pad zijn
gestuurd.”67 Ook andere respondenten noemen voorbeelden van andere mensen die door God op
hun pad zijn gebracht. Zo zegt respondent 6 hierover: “Vraag mij niet precies waar het in de Bijbel
staat, maar op een gegeven moment staat er in het Lucasevangelie volgens mij als een aardse vader
zijn zoon die om een stukje brood vraagt dit altijd zal geven, zo zal God mensen die om zijn Geest
vragen die altijd geven. Zo zei diezelfde buurman met dat caravannetje hier toen hij hoorde dat ik
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weer wegging en ik zei ‘ik zie er als 10 bergen tegenop’, zei hij Lied 416: 1-4. Dat is ga met God.”68
Voor deze meneer is er een direct verband tussen wat deze buurman tegen hem zegt en steun van
God ervaren. Deze respondent heeft de overtuiging dat deze buurman als het ware door God wordt
ingezet om hem te bemoedigen en te steunen. In deze voorbeelden gaat steun van de
geloofsgemeenschap en steun van God ervaren hand in hand, omdat zij zien dat mensen worden
ingezet voor Gods doeleinden. Niet bij alle voorbeelden die door de respondenten worden gegeven,
wordt er een direct verband gelegd tussen datgene wat mensen uit de kerk zeggen of doen en de
leiding van God daarin. Het wordt ook als heel bemoedigend ervaren om bloemen te krijgen,
bezoekjes die door de dominee of ouderlingen worden afgelegd en schouderklopjes en ander
medeleven die worden ontvangen. Ook deze misschien op het oog simpele gebaren dragen bij aan
het gevoel van positieve coping. Het valt op dat positieve coping waarbij steun door de
kerkgemeenschap of medegelovigen wordt ervaren veel makkelijker onder woorden wordt gebracht
dan positieve coping die van God uitgaat. Over de eerste categorie wordt met name veel explicieter
verteld.
3.2.5. Negatieve coping
Ook al zijn alle respondenten erg positief over de steun die ze van God hebben ervaren, over de
geloofsgemeenschap is niet iedereen even positief. Twee respondenten noemen kanttekeningen bij
de steun die ze van de geloofsgemeenschap hebben ervaren. Je zou kunnen zeggen dat er hier
sprake is van negatieve coping, dat wil zeggen dat er afstand tot God en de geloofsgemeenschap
wordt ervaren. Bij de eerdergenoemde respondenten gaat het expliciet om afstand die zij hebben
ervaren tot de kerk waar zij onderdeel vanuit maken. Respondent 4 geeft aan de vragen en
opmerkingen van medegelovigen als storend te hebben ervaren. Op de vraag of ze steun van God op
dezelfde manier ervaart als steun van de geloofsgemeenschap, antwoordt ze: “Ik vind [denkt
na]…mensen in de kerk kunnen ook gewoon…a joh, jij ziet er zo goed uit, met jou gaat wel goed. Dat
een beetje. Over jou hoeven we niet in te zitten, want jij doet dat al en dat al. Wat verwacht je dan?
Moet ik dan thuis gaan zitten helemaal zielig, mezelf niet meer verzorgen of moet ik altijd maar
huilen? Wat wil je nou, dat vindt ik heel moeilijk. Dat is wel heel sterk om je heen.”69 Uit haar reactie
komt naar voren dat ze het moeilijk vindt dat mensen te snel conclusies trekken uit hoe zij eruit ziet
en zich gedraagt. Ze hebben een oordeel omdat ze bepaalde dingen, die zij eerst altijd deed, weer
oppakt. Ook respondent 2 is teleurgesteld in de steun die zijn vanuit de kerk heeft ervaren. Zij heeft
gemist dat de toenmalige dominee ook na het eerste contact is blijven informeren hoe het met haar
ging en ook van de gemeenteleden heeft ze weinig bezoek ontvangen. Ze hebben wel geïnformeerd
hoe het met haar ging, maar blijkbaar voelde dit voor haar niet als voldoende. Deze beide
respondenten ervaren een discrepantie tussen de vanzelfsprekend waarmee ze de steun van God
ervaren en de reactie van de gemeenteleden op hun verlieservaring. Ze hebben hierbij het gevoel
niet gezien te worden in hun verdriet. In plaats van te vragen waar bij hen behoefte aan is, worden er
aannames gedaan die de afstand tussen (sommige) gemeenteleden en hen vergroten. Een negatieve
ervaring op dit vlak kan ook van invloed zijn op hoe je in de toekomst tegen de geloofsgemeenschap
aankijkt en in welke mate je er dan steun van ervaart.
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3.2.6. Deelconclusie
Aan het eind van dit hoofdstuk over coping, zijn er een aantal opvallende uitkomsten. Deze zullen
hier kort aan de orde gesteld worden. Zo laten de interviews zien dat de meeste van de
respondenten (vijf van de zes) een samenwerkende houding hebben. Zij ervaren dat zij gezamenlijk
met God naar een manier zoeken om met hun verdriet om te gaan. Dit nodigt uit tot verdere
reflectie, bijvoorbeeld over dat het toch wel opmerkelijk is dat in een vrij klassieke populatie van
respondenten (qua kerkelijke achtergrond en leeftijdsopbouw) vrijwel niemand de passieve coping
onderschrijft. De vraag die hierbij rijst: Is dit onder invloed van de huidige tijdsgeest, waarbij de mens
steeds meer autonomie heeft verworven en daardoor niet langer alles van God mag verwachten? Of
heeft het meer te maken met de specifieke denominationele achtergrond die we hier hebben
onderzocht? Het gaat hier om een gereformeerde kerk (binnen de PKN), die van oudsher bekend
staan om zijn activistische inslag.
Daarnaast valt op dat de respondenten met name de positieve coping onderschrijven. Ze
hebben over het algemeen veel steun ervaren van God, maar ook van de geloofsgemeenschap. Dat is
zeker opmerkelijk in deze tijd waarin menigeen aangeeft wel te geloven, maar hiervoor zegt geen
kerk nodig te hebben. Wat maakt dat deze respondenten vanuit de kerk zoveel positieve coping
ervaren? Is dat ook hier weer te verklaren vanuit de activistische houding die deze denominatie
kenmerkt? Zijn mensen lid geworden van deze denominatie omdat ze dit activisme, of het zou
betrokkenheid genoemd kunnen worden, erg waarderen? Of zou het meer te maken kunnen hebben
met de toch wat oudere leeftijd van de respondenten? Zij zijn vaak niet meer actief in het werkende
leven en hebben daarom misschien een meer open houding en tijd voor contacten vanuit de
kerkelijke gemeente. Opmerkelijk is echter dat er over het algemeen weinig woorden gebruikt
worden om uiting te geven aan de positieve coping die vanuit God wordt ervaren. Is dit ingegeven
doordat het hier een categorie oudere gelovigen betreft? Zij hebben misschien weinig geleerd
expliciet woorden te geven aan hun geloof door de vanzelfsprekendheid die het geloof vroeger had.
Of wordt het door elke gelovige als moeilijk ervaren om hun geloof onder woorden te brengen voor
een buitenstaander en heeft dit helemaal niks met leeftijd te maken?
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3.3. Godsbeelden
Een tweede thema wat met de respondenten is besproken is hun godsbeeld. In paragraaf 2.2. is een
indeling van godsbeelden van Van Laarhoven uiteengezet. Deze indeling is gebruikt voor de
verschillende interviews. Deze indeling bestaat uit drie godsbeelden, die alle drie als topic zijn
gebruikt: een persoonlijke, een onpersoonlijke en onkenbare God. De respondenten hebben een
godsbeeld gekozen die naar eigen zeggen het beste past bij hun eigen godsbeeld. Vervolgens zijn er
ook traditionele godsbeelden ter sprake gebracht. Hierbij zijn de respondenten aan de tand gevoeld
over hun binding met deze traditionele godsbeelden, zoals God als Schepper, God die een verbond is
aangegaan, Jezus die mens is geworden en Jezus als opgestane Heer.
3.3.1. Persoonlijke God
Bij een persoonlijk godsbeeld gaat het erom dat je gelooft dat God met of bij jouw persoonlijke leven
betrokken is. Je zegt als het ware ‘God kent mij en Hij begrijpt mij’. Alle respondenten laten bij dit
onderwerp een vrij uniform beeld zien en brengen in het interview naar voren dat zij geloven in een
persoonlijke God. Dit betekent in concrete voorbeelden niet voor iedereen precies hetzelfde, maar
de strekking ervan is wel ongeveer hetzelfde. Zo geven zij aan te denken dat God met hen persoonlijk
begaan is en zorg voor hen wil dragen. Meerdere respondenten vullen aan dat een persoonlijke God
niet alleen met hen persoonlijk begaan is, maar dat dit geldt voor alle mensen. Zo geeft respondent 2
het volgende antwoord op de vraag waarom een persoonlijke God haar het meeste aanspreekt: “Ja,
je voelt steeds de steun en dat hij toch naast je staat bij wijze van spreken.” Vervolgens wordt haar
de volgende vraag gesteld, waarbij direct haar antwoordt volgt: “En denkt u dan ook dat hij specifiek
ook bij uw leven betrokken is? Niet alleen bij mij, maar bij alle mensen eigenlijk.” Deze respondent
zegt hiermee onderdeel uit te maken van een groter geheel. God is een persoonlijke God, maar is dat
voor alle mensen.
Uit de interviews blijkt dat een persoonlijk godsbeeld niet alleen gaat over Gods
betrokkenheid bij het menselijk leven, maar dat bij een persoonlijke God ook gedacht wordt aan een
God die een plan heeft met ons leven. God geeft leiding aan hoe het leven van mensen vorm krijgt.
Er zitten verschillen in de interpretatie of dit juist in het lijden of bij blijde gebeurtenissen het geval is.
Respondent 5 ziet duidelijk dat God zijn leven helemaal heeft uitgestippeld en dat hij gezegend is
geweest met alles wat hij van God heeft ontvangen. Zo zegt hij: “Ik heb mijn levensweg niet
uitgestippeld, voor de meeste dingen die ik heb gedaan ben ik gevraagd. Dan deed ik dat, want dan
vond ik dat ik daar geen nee op kon zeggen. Zo heb ik mijn vrouw gevonden, zo ben ik in de
kerkenraad gekomen. Dat kwam zo op mijn levenspad en dan dacht ik ja, mijn moeder heeft wel
gelijk gehad. Dat is niet buiten God om gegaan.” In zijn verhaal gaat het echter niet over het verdriet
wat hem door het verlies van zijn vrouw is overkomen en of dit ook een plan van God betreft. Hij
geeft echter wel aan dat hij niet erg verdrietig is geweest over haar overleden. Ze was immers door
dementie al lange tijd zichzelf niet meer. Hij had tijdens haar periode van ziek-zijn al steeds meer
afscheid van haar genomen. Daarnaast was zijn vrouw ook al op hoge leeftijd, wat het afscheid naar
zijn eigen zeggen minder moeilijk maakte.
Positieve gebeurtenissen in je leven zijn vaak makkelijker uit te leggen als een plan van God
dan negatieve gebeurtenissen. Dit blijkt ook uit de verschillende interviews. Dit hangt ook sterk
samen met het overheersende godsbeeld wat mensen hebben. Als je geloof is dat God persoonlijk bij
je leven betrokken is en met jou welzijn begaan is, is dat moeilijk te rijmen met het idee dat God een
plan zou hebben met jouw verdriet of lijden. Je zou kunnen zeggen als je erg om iemand geeft, heb je
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vooral iemand zijn geluk voor ogen. De meeste respondenten delen dan ook de opvatting dat God dit
verdriet en lijden niet wil. Alleen wanneer er in het lijden/verdriet toch iets hoopvols af te leiden is,
dan staan de mensen open voor Gods leiding hierin. Zo wordt de vraag of het ziekzijn van zijn/haar
partner ook een plan van God is niet gelijk door iedereen abrupt van de hand gewezen. Zo zegt
respondent 4 op deze vraag: “Nou misschien wel, want ik kan je wel zeggen hij heeft altijd, sowieso ik
ook, het vertrouwen gehad dat het goed komt. Totdat je echt ziet het komt niet goed, die ommekeer
is er, maar dan kan ik ook zien, niet gelijk he, maar ik kan achteraf wel zien dat ik denk ik ben wel
voorbereid. [Naam] niet, maar ik wel. De achterblijver was toch een soort van voorbereid.”70 Deze
respondent ziet er Gods leiding in dat zij is voorbereid op het overlijden van haar man. Er is altijd
hoop geweest door nieuwe behandelingen die werden aangeboden. Toen haar man plotseling in een
coma terecht kwam, heeft hij zich daarvoor nooit gerealiseerd dat zijn einde zo snel zou komen. Daar
was eigenlijk ook geen aanleiding voor. Achteraf bezien vindt de respondent het heel fijn dat verder
lijden haar man bespaard is gebleven en ook dat hij zou weten dat zijn einde dichterbij kwam.
Daarnaast realiseert ze zich ook dat God haar waarschijnlijk voor moeilijke situaties heeft behoed.
Het had namelijk gekund dat als haar man weer naar huis was gekomen thuis een hartstilstand had
gekregen. In dat geval had ze hem willen reanimeren ondanks dat hij had aangegeven dat hij niet
meer gereanimeerd wilde worden. Achteraf bezien is ze blij dat ze niet voor dit dilemma gesteld is.
Ze denkt dat God haar hier tegen in bescherming heeft genomen en dat hij daarom in het ziekenhuis
is overleden. Ook in deze ervaring van ziekte en overlijden wordt dus Gods leiding gezien en op een
positieve manier ingekleurd. God is dus echt met haar persoonlijk welzijn begaan en heeft haar voor
moeilijke keuzes behoedt.
Ook al herkennen de respondenten zich allemaal in een persoonlijke godsbeeld, toch zijn zij
hier niet allemaal even uitgesproken over. Sommige respondenten nuanceren dit godsbeeld en
geven aan dat zij dit persoonlijke godsbeeld in combinatie zien met de één van de andere hierboven
genoemde godsbeelden of zelfs met alle twee de godsbeelden. Hier wordt bij de volgende
paragrafen over een niet-persoonlijke God en een onkenbare God dieper op in gegaan. Daarnaast
valt op dat er grote diversiteit bestaat wat onder een persoonlijk godsbeeld wordt verstaan. Zo
interpreteert respondent 1 een persoonlijke godsbeeld als een God waar je persoonlijke trekken aan
toedicht, zoals ‘de man met de baard’. Van dit beeld wil ze zich duidelijk distantiëren, maar verderop
in het interview blijkt dat ze zich wel herkent in het beeld van God als liefdevolle vader. Daarnaast
ziet ze God wel als iemand die bij haar persoonlijke leven betrokken is. Dus na controlevragen blijkt
de definitie die in dit onderzoek van een persoonlijke God gehanteerd wordt, toch door haar
onderschreven te worden.
3.3.2. Niet-persoonlijke God
Bij een niet-persoonlijke God gaat het erom dat God op afstand blijft van het persoonlijke leven. God
staat aan het begin van het menselijk bestaan en daarna heeft hij als het ware zijn handen ervan
afgetrokken. Een niet-persoonlijk godsbeeld komt nagenoeg niet voor onder de respondenten.
Slechts een respondent noemt deze zienswijze op God in combinatie met de andere twee
godsbeelden. Zij vindt dat er in alle drie de godsbeelden een kern van waarheid schuilt. Zo zegt
respondent 1: “Ik vind dat in alles wat je nu noemt wel iets zit. Persoonlijke God vind ik altijd een
moeilijk begrip, want dan gaan we heel erg over God als mens nadenken. Dan krijgt hij
antropomorfische trekken, dan lijkt mij haast oneerbiedig. God is niet die man met die baard, dat is
zo’n beeld. Eigenlijk kunnen we God ook niet kennen, want hij gaat geheel boven ons
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voorstellingsvermogen uit. En je noemde een kracht. Ja God is een kracht die dingen in werking heeft
gezet, ja. Het is van alle dingen een beetje.”71 Zij herkent God als een kracht die dingen in werking
heeft gezet, maar plaatst naast dit godsbeeld ook de andere godsbeelden zoals een persoonlijke en
onkenbare God. Zij combineert als het ware de drie genoemde godsbeelden.
Een niet-persoonlijke God speelt dus bijna geen rol onder deze respondenten. Een
persoonlijke God lijkt ook haaks te staan op een niet-persoonlijke God, wat de afwezigheid van een
niet-persoonlijke godsbeeld kan verklaren. Zo is een niet-persoonlijke God niet betrokken bij
persoonlijke levens van de mensen, terwijl de respondenten deze betrokkenheid van God in hun
leven wel ervaren. Zij voelen dat God met hen begaan is en om hen geeft. Bij sommigen heeft hij
zelfs het plan van hun leven uitgestippeld. Dit strookt totaal niet met het beeld wat een nietpersoonlijke God oproept, namelijk een God die alleen heeft gezorgd voor het ontstaan van de
mensheid. Dit beeld komt vaak ook niet overeen met datgene wat zij over God in hun kerkelijke
gemeenschap meekrijgen.
3.3.3. Onkenbare God
Een persoonlijke God die de mensen allemaal afzonderlijk kent, wil niet per definitie zeggen dat de
God ook door de mens gekend wordt of gekend kan worden. Twee respondenten vinden God naast
persoonlijk namelijk ook onkenbaar. In deze categorie gaat het erom dat God eigenlijk te groot is
voor de mens en daarom kan de mens geen beeld van hem maken. Hij overtreft ons
inbeeldingsvermogen en wij kunnen slechts in beperkte termen over God denken. Bij de vorige
paragraaf is de opvatting van respondent 1 al uitvoerig aan de orde geweest, maar ook hier hoort
haar reactie genoemd te worden. In het vorige citaat (voetnoot 10) is namelijk ook te lezen dat ze
aangeeft dat we God eigenlijk niet kunnen kennen. Hij gaat boven ons voorstellingsvermogen uit. Als
mensen zijn we te beperkt om na te denken over hoe God in wezen is. Al noemt ze dit slechts ter
zijde, want even later beaamt ze toch ook het beeld van een liefdevolle Vader en zegt ze zich toch te
kunnen vinden in dit godsbeeld. Een onkenbare God speelt in haar geloofsbeleving daarom een
ondergeschikte rol.
Ook respondent 3 noemt naast God als persoonlijke God ook God die onkenbaar is. Zo zegt
zij hier het volgende over: “Net zoals dat mensen zeggen ‘die God is niets waard, want dan had hij
wel gezorgd dat de Joden niet vergast werden’. Maar dat komt niet van God, al de ellende komt niet
van God, maar hij is erbij. Zo zie ik God. Dan hoef je geen beeld van een Vader te hebben, want het is
natuurlijk geen mens, het is een God. Het is veel groter.”72 Deze respondent geeft aan dat wij God
niet kunnen doorgronden, zoals een mens doorgrond en gekend kan worden. Zij koppelt Gods
grootheid aan het lijden in de wereld en noemt hier het voorbeeld van de Joden uit de Tweede
Wereldoorlog. God staat buiten het menselijk lijden, dat heeft God niet veroorzaakt en hij heeft het
ook niet zo gewild. Tegelijkertijd zegt ze wel dat God aanwezig is bij de mensen die lijden en daarin
laat deze respondent juist weer een persoonlijke God zien. God die bij de mensen betrokken is. Bij
deze respondent neemt het beeld van een onkenbare God wel een prominentere plaats in dan bij
respondent 1. Zo antwoordt zij op de vraag of ‘God wel een plan met iedereen heeft?’ het volgende:
“Nou niet in die zin dat hij gezorgd heeft dat er een concentratiekamp was, dat was zijn plan toch
niet. Zo zie ik dat niet, dus dat is een mysterie.” Zo wijst zij ook het idee af dat God een plan zou
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hebben met alle mensen, want waarom zouden sommige mensen het dan beter dan andere
mensen?
In het spreken over een onkenbare God lijkt het dus in eerste instantie te gaan om een
positie van nederigheid innemen. Als mensen zijn we te klein en te nietig om God voluit te (leren)
kennen. Het lijkt of beide respondenten willen zeggen dat hun denken over God zeer beperkt is en er
daarom maar beperkte uitspraken over kunnen doen. Opvallend is het dat zij allebei tegelijkertijd
beamen dat God met alle mensen begaan is. Hun ideeën bij een onkenbare God gaan dus hand-inhand met ideeën over een persoonlijke God. Dat God volgens twee respondenten boven het
menselijk voorstellingsvermogen uitgaat, sluit niet uit dat we er niet in menselijke termen behorend
bij een persoonlijk godsbeeld over na kunnen denken.
3.3.4. Traditionele godsbeelden
Ook zijn de deelnemers bevraagd over een viertal traditionele godsbeelden die uit de Bijbel zijn af te
leiden: God als schepper, God die zich verbonden heeft met het volk Israël, Jezus die mens geworden
is en Jezus als opgestane Heer. De eerste twee traditionele godsbeelden zijn direct gelieerd aan het
Oude Testament van de Bijbel en de laatste twee zijn af te leiden uit het Nieuwe Testament van de
Bijbel. Door de expliciet protestants-christelijke levensovertuiging en de betrokkenheid bij een
kerkelijke gemeente is er verondersteld dat de respondenten weten waar dit naar verwijst. Dit
betekent echter niet dat zij hier veel mee hebben. In het interview kunnen zij juist aangeven of zij
zich met dit traditionele godsbeeld verbonden weten.
Allereerst is het godsbeeld God als schepper aan bod gekomen. Voor alle respondenten is dit
geen godsbeeld die een grote rol speelt in de alledaagse praktijk van hun geloof. In het dagelijks
leven zijn zij weinig bezig met het beeld van God als schepper. De meerderheid van de respondenten
geven aan dit voor waar aan te nemen, maar hier voor de rest niet veel bij stil te staan. De kern van
dit Godsbeeld is dat er niks buiten zijn wil omgaat, maar het doet er voor zijn persoonlijke geloof
eigenlijk niet zo toe of de aarde in zes dagen of in langere tijd is geëvolutioneerd, zegt respondent 5.
Andere respondenten zeggen het gewoon voor waar aan te nemen en dat het daarom geen vragen
oproept. Alleen respondent 3 geeft aan zich er soms in het alledaagse wel mee bezig te houden. Zo
zegt zij: “Ik zat vanmorgen een puzzeltje te maken van een kikkertje. Zo mooi, dus toen moest ik ook
bijna huilen. Wie kan het anders gedaan hebben dan God?”73 God als Schepper ziet zij terugkeren in
de ontmoeting met de schepping. Dat maakt het godsbeeld concreter en brengt het dichterbij.
Het tweede godsbeeld dat wordt besproken, is God die een verbond heeft gesloten met zijn
volk. Op dit godsbeeld wordt heel wisselend gereageerd, maar grofweg is er een driedeling te maken.
Zo is een eerste reactie van een aantal respondenten dat het verbond wat God met mensen heeft
gesloten ook voor hen geldt. Het verbond met de joden is voor hen iets abstract en staat ver van hen
af. Zij ervaren echter wel in de dagelijkse praktijk dat God met hen verbonden is. Andere
respondenten voelen zich juist verbonden met de joden omdat Jezus ook uit dit volk voortgekomen
is of omdat christenen door het verbond met de joden hierbij mochten aansluiten. Het kan daarom
niet los worden gezien van het protestants-christelijke geloof. Ook respondent 5 onderschrijft dit en
zegt dat je niet heen kan om de verbondenheid tussen het christendom en het jodendom. “In één
van de brieven van Paulus, ik dacht dat het de brief aan de Romeinen was, daar wordt het beeld
gebruikt van een boom. Die boom heeft takken en dan wordt er soms een vreemde tak op die boom
geënt. Die boom is dan het joodse volk en wij zijn die geënte tak. Hoe je het went of keert je kunt
nooit om dat joodse volk heen.” Een laatste reactie wordt door slechts een respondent gegeven. Hij
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geeft aan het zinloos te vinden om te weten of God wel of niet een verbond heeft gesloten. Het is
niet belangrijk voor zijn persoonlijk geloof.
Het derde godsbeeld komt voort uit het Nieuwe Testament en heeft betrekking op Jezus. Het
gaat over Jezus die mens geworden is en dus de mensen niet alleen zal laten. Door bijna alle
respondenten wordt gezegd dat zij dit volmondig kunnen beamen. Ook al is het misschien niet altijd
goed uit te leggen wat het precies betekent, maar voor de respondenten laat dit geen twijfel. Het
wordt gezien als een belangrijk onderdeel van hun geloof. Het volgende citaat van respondent 6
geeft een impressie hoe de andere respondenten er in grote lijnen ook in staan: “Voor mij een
vaststaand feit, maar misschien ben ik zulke dingen wat simpel en wat nuchter. Ik heb weinig zin en
behoefte om daar over na te denken. Voor mij is dat de essentie van het hele verhaal, het geloof.”74
Er is slechts één respondent die zich afvraagt of je de menswording van Jezus letterlijk moet nemen.
Zij vraagt zich af of hij niet meer “een zoon van zijn volk is geweest en dat God hem een bijzondere
roeping heeft gegeven”75. Ze zegt dit niet met een bepaalde stelligheid, maar meer vragenderwijs.
Desondanks geeft ze aan dat deze gedachten wel zijn gestoeld op eigen onderzoek en verdieping
over dit onderwerp. Zij is dus een grote uitzondering op de overige respondenten, die vinden dat je
hiermee een belangrijke pijler van het christelijk geloof onderuit zou halen. Zij willen benadrukken
dat je dit godsbeeld gewoon moet geloven en dat dit niet redelijkerwijs te verklaren valt. Er zijn
daarom door de respondenten dan ook weinig woorden aan vuil gemaakt.
Het laatste traditionele godsbeeld dat in het interview aan de orde is gesteld, gaat over Jezus
die opgestaan is uit de dood oftewel Jezus’ verrijzenis. Het merendeel van de respondenten geeft
aan met dit godsbeeld uit de voeten te kunnen en hieraan ook betekenis te verlenen. Twee
respondenten twijfelen of het daadwerkelijk letterlijk heeft plaatsgevonden, maar geven aan dat het
ondanks deze twijfels toch betekenis voor hen heeft. Vier van de zes respondenten geven meer op
de orthodoxe lijn antwoord op de vraag wat het voor hen betekent. Respondent 5 geeft naar de
vraag over de betekenis het volgende antwoord: “Dat de dood niet het laatste woord heeft.
Natuurlijk als ik daar over na zit te denken, zoals afgelopen zaterdagmiddag ben ik nog even naar het
graf geweest, dan denk ik ‘hoe zou het nou met je zijn?’ En als ik er straks zelf niet meer ben, dan
weet ik dat ook niet. Ik heb iets van vertrouwen, geloof dat het goed zal zijn.”76 Andere orthodoxe
antwoorden die in de interviews naar voren komen, zijn: mijn zonden zijn vergeven, het is de kern
van mijn geloof en Jezus heeft nog veel meer geleden dan ik.
3.3.5. Deelconclusie
Aan het eind van dit hoofdstuk over godsbeelden, worden hier kort de zaken besproken die opvallen.
De zes respondenten geven aan dat zij zich herkennen in een persoonlijk godsbeeld. Ook al wordt dit
niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld, toch laat het ook een algemeen beeld zien. De
strekking is namelijk dat zij allemaal geloven dat God met hun leven en dat van alle mensen begaan
is. Voor sommige respondenten betekent dit aanvullend dat zij geloven dat God een persoonlijk plan
met hun leven heeft. Dat kan concreet betekenen dat sommige gebeurtenissen plaatsvinden, omdat
God hier een plan mee heeft. Ook lijden of verdriet wordt bij uitzondering genoemd als plan van
God. Hiermee wil hij bijvoorbeeld erger lijden of verdriet voorkomen. Hoe valt dit persoonlijke beeld
van God wat in dit hoofdstuk naar voren komt, God die een persoonlijk plan heeft met ieder van ons,
te rijmen met een overwegende houding van interactiviteit uit het vorige hoofdstuk? In het vorige
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hoofdstuk over coping was namelijk te zien dat het merendeel van de respondenten zich kon vinden
in het idee dat God en de mens samen naar een manier zoeken om dit verlies aan te kunnen of te
verwerken. Ze laten hier zien dat ze samen met God aan de slag willen gaan. Desalniettemin blijkt uit
dit persoonlijk godsbeeld helemaal geen interactieve houding, maar eerder een passieve houding. Ze
zijn namelijk bereid om Gods plan te accepteren. Komt deze acceptatie van Gods plan doordat lijden
en verdriet in hun persoonlijk leven vaak niet aan Gods wil/plan wordt gekoppeld? Is Gods plan
makkelijker te accepteren als het alleen goede dingen betreft? De respondenten geven namelijk ook
overwegend aan dat God geen verdriet en rouw wil en in dat geval met de mensen meelijdt.
Vervolgens valt op te merken dat een niet-persoonlijke en onkenbare God slechts een
beperkte rol van betekenis speelt. De niet-persoonlijke God wordt door slechts één respondent ter
zijde genoemd. De onkenbare God speelt een iets grotere rol, maar is ook zeer beperkt. Opvallend is
dat deze beide godsbeelden wel in combinatie met het persoonlijke godsbeeld naar voren wordt
gebracht. Bij de onkenbare God lijkt het om een bepaalde schroom te gaan om God in menselijke
termen onder woorden te brengen. Als mensen kunnen we God niet voluit kennen, want daar zijn we
zoals gezegd te nietig voor. Komt deze beperkte rol voor deze beide godsbeelden door de
denominatie waar we bij de respondenten mee te maken hebben? Komt dat doordat in dit
kerkgenootschap voornamelijk gesproken wordt over een persoonlijke God en een onkenbare en
niet-persoonlijke God eigenlijk geen tot weinig aandacht krijgt?
Tot slot komen vier traditionele godsbeelden aan bod. Aan deze godsbeelden wordt door
de respondenten niet evenveel betekenis toegekend. De godsbeelden die uit het Oude Testament
kunnen worden afgeleid, krijgen minder betekenis dan de godsbeelden afkomstig uit het Nieuwe
Testament. Ook zijn deze eerste twee godsbeelden minder belangrijk voor de dagelijkse praktijk van
het leven. Als er naar wordt gevraagd, lukt het de respondenten om de betekenis van deze
godsbeelden te omschrijven, maar voor de rest speelt het geen grote rol voor hun geloofsbeleving.
De respondenten geven aan dat dit bij de godsbeelden waarin Jezus een rol speelt wel het geval is.
Opvallend genoeg worden hier meer klassiek orthodoxe antwoorden gegeven, vooral bij het
godsbeeld van Jezus’ verrijzenis. Zou dit kunnen komen doordat dit de gelovigen in de
gereformeerde kerk als een belangrijke kernwaarde van het geloof wordt voorgehouden en zij zich
daarom uiten in deze klassieke (aangeleerde) taal? En dat de andere godsbeelden, met name uit het
Oude Testament, een beperkte rol voor de gelovigen spelen omdat hierover bijna niet wordt
gepreekt?
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3.4. Rouwtaken
In dit hoofdstuk gaat het over de verschillende rouwtaken en hoe de respondenten deze herkennen
in hun eigen rouwproces. Als topics voor de interviews is er gebruik gemaakt van het
rouwtakenmodel van William Worden. Hij gaat ervanuit dat er vier rouwtaken zijn, die niet in een
vaste volgorde doorlopen hoeven te worden en ook niet alle taken hoeven volbracht te worden. Het
gaat om de volgende rouwtaken: het aanvaarden van verlies, het ervaren van de gevoelens, het
aanpassen aan een nieuw leven en het emotioneel een plaats geven en de draad van het leven weer
oppakken. In het interview zijn de verschillende rouwtaken genoemd, waarna de respondent kon
aangeven deze rouwtaak bij zichzelf te herkennen. Deze vier verschillende rouwtaken zijn aan de
respondenten voorgelegd om te kijken in hoeverre zij deze doorlopen hebben of bij henzelf
herkennen.
3.4.1. Rouwtaak 1: Aanvaarden van verlies
Bij de eerste rouwtaak die door William Worden wordt genoemd, gaat het om het aanvaarden van
het verlies. Hij wil hiermee zeggen dat je eerst echt moet accepteren dat iemand niet meer terug
gaat komen en dat er dus geen hereniging mogelijk is in dit (aardse) leven. Op de vraag of de
respondenten deze eerste rouwtaak herkennen in hun eigen rouwtaak wordt heel wisselend
gereageerd. Het is dan ook lastig om hier een algemene tendens uit af te leiden. Hier zullen dan ook
de verschillende, en soms zeer uiteenlopende reacties, worden omschreven en uiteen worden gezet.
Alle respondenten hebben in het interview echter wel een reactie moeten geven op deze eerste
rouwtaak, omdat hier expliciet naar gevraagd is.
Opvallend is dat de meeste aangeven (bijna) geen moeite gehad te hebben met het
aanvaarden van het overlijden van hun levensgezel. Respondent 6 geeft echter aan dat hij het woord
aanvaarden niet onder woorden brengt hoe hij deze eerste rouwtaak heeft ervaren. Hij zegt hier dan
ook het volgende over: “Ja, ik zou daar liever het woord… ik heb geen keus. Aanvaarden is alsof je
het ergens mee eens bent. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou het zelf nooit aanvaarden
noemen.”77 Naar de mening van deze respondent heeft het woord aanvaarden een te positieve
connotatie. Volgens hem lijkt dit woord erop alsof je het graag doet, maar ook verderop in het
interview benadrukt hij dat hij geen andere keuze had dan te accepteren dat zijn vrouw er niet langer
is. Hij zegt na haar overlijden twee keuzes gehad te hebben, namelijk heel hard huilen en achter de
geraniums gaan zitten óf toch weer snel dingen ondernemen. Hij geeft aan voor het laatste gekozen
te hebben, maar dit wil niet zeggen dat hij het nooit moeilijk heeft gehad gedurende deze periode.
Uit zijn handelen blijkt dus dat hij haar overlijden wel degelijk aanvaard heeft en deze rouwtaak dus
al doorlopen heeft. Hij zegt dus inhoudelijk moeite te hebben met het woord aanvaarden, omdat het
feit dat ze er niet meer is hem geen andere keuze liet.
Een andere respondent zegt ook geen moeite gehad te hebben met deze rouwtaak. Zo zegt
hij: “Mijn vrouw, dat heeft ze ook zelf gezegd, wilde ook best, zoals ze dat zei, naar de hemel toe. Ze
zei ‘je moet mij niet ophemelen, maar ik wil wel naar de hemel toe, en wanneer? Als God mijn leven
voltooid vindt. Daar ben ik het van harte mee eens, dat bepalen wij niet zelf en dan weet ik wel als je
vrouw je ontvalt en ze is 85 dan is dat minder moeilijk als ze 45 is. Ik denk dat God vond ‘het is mooi
geweest, het is goed: kom maar’. Daar heb ik dan vrede mee, ik ben af en toe wel eens verdrietig.”78
Bij het aanvaardingsproces van deze respondent speelt de leeftijd van zowel de respondent als van
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zijn echtgenote een belangrijke rol. Hij is het hier zelf ook mee eens en benoemt dit ook. Zijn vrouw
was al op hoge leeftijd en dan is het ook makkelijker om te accepteren dat zij er niet meer is. Hij is in
staat om terug te kijken op het leven wat achter hem ligt en hierover te zeggen dat God het leven
van zijn vrouw voltooid vond. Deze respondent kan er in deze bewoordingen rustig over spreken,
omdat zijn vrouw naar eigen zeggen een mooi en lang leven achter de rug heeft. Daarnaast was zij al
langere tijd zichzelf niet meer door de ziekte dementie, waardoor het overlijden gemakkelijker te
aanvaarden is. Het afscheid had gedurende een lang proces al in stapjes plaats gevonden. Zijn vrouw
woonde ook al een tijd apart in een verpleeghuis, waardoor zijn vrouw in het dagelijks leven al op
grotere afstand was gekomen.
Ook bij andere situaties zorgen omstandigheden van ziekzijn ervoor dat het voor de
respondenten niet moeilijk is om het overlijden van hun partner te aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld
te maken hebben met de lengte van het ziekbed. Als iemand lang ziek is geweest en de partner die
achterblijft heeft hem of haar lang en veel zien lijden, lijkt het gemakkelijker om het overlijden te
aanvaarden. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gedurende een langere periode al afscheid
hebben kunnen nemen van deze naaste en de steeds minder wordende vitaliteit van deze persoon.
Het kan hierbij gaan om geestelijke vitaliteit, zoals bij de echtgenote van respondent 5, maar ook om
lichamelijke vitaliteit. Zo geeft respondent 3 aan na het overlijden van haar man in eerste instantie
opgelucht te zijn omdat haar man nu niet langer hoefde te lijden. Ze geeft aan dat dit gevoel van
opluchting ook niet goed was voor haar rouwverwerking en aanvaardingsproces, omdat er daardoor
weinig ruimte overblijft voor het verdriet dat zij ervaart.
Niet alle respondenten hebben zich er uitgebreid op voor kunnen bereiden dat hun partner
zou overlijden. Voor twee van de respondenten kwam het overlijden van hun echtgenoot zelfs vrij
onverwachts. Deze respondenten geven aan moeite te hebben met het aanvaarden van het verlies.
Zo zegt respondent 1 hierover: “Het was onwerkelijk dat hij er niet meer was. Zo gek, ik bedoel:
iemand is er en bam iemand is uit je leven verdwenen. Dat kan je geest niet bijbenen.”79 Als er geen
lang ziekbed aan vooraf is gegaan, is het plotseling er niet meer zijn van hun echtgenoot een
onwerkelijke situatie. Zij verwachten hierdoor nog geregeld dat hun partner binnen komt. Dit geven
zowel respondent 1 als respondent 2 in het interview aan. Het lijkt wel alsof je geest er echt aan
moet wennen dat iemand weg is en niet meer terugkomt. Zeker als je hier nooit eerder op hebt
kunnen voorbereiden of hier geen rekening mee hebt gehouden. Het plotselinge karakter van
iemand zijn overlijden, lijkt dus in hoge mate bij te dragen aan de moeilijkheid van het aanvaarden
van het verlies. De twee respondenten waarbij dit het geval is, hebben meer moeite met het
aanvaarden dan de overige respondenten.
3.4.2. Rouwtaak 2: Ervaren van de gevoelens
De tweede rouwtaak die door William Worden en ook anderen wordt omschreven, is dat je de
gevoelens en reacties die volgen op het verlies moet ervaren. Gevoelens van verdriet en pijn moeten
niet uit de weg worden gegaan, maar zullen ervaren moeten worden. Je zal je als het ware door de
pijn van het verdriet heen moeten werken. Ook deze tweede rouwtaak is in het interview met de
verschillende respondenten aan hen voorgelegd. Het valt op dat deze rouwtaak niet echt afgesloten
lijkt te worden en zelfs nadat het overlijden al lange tijd geleden heeft plaatsgevonden, deze
gevoelens van verdriet en pijn worden ervaren. Zo noemen verschillende respondenten voorbeelden
van momenten die verdriet of pijn oproepen, terwijl het overlijden alweer enige tijd geleden is. Ook
is het vaak voor een buitenstaander onverklaarbaar waarom diegene op bepaalde momenten
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emotioneel wordt of overvallen wordt door gevoelens van verdriet en gemis. Dit heeft vaak te maken
met de persoonlijke herinneringen die de respondent heeft aan zijn man of vrouw. Bij
gebeurtenissen of activiteiten die graag met de ander werden gedaan of ondernomen, kan het
verdriet plotseling de kop opsteken. Dit is ook het geval bij respondent 6. Hij vertelt gedurende het
interview dat hij en zijn vrouw graag samen op vakantie gingen met de caravan. Na haar overlijden
had hij opnieuw een caravan gekocht om vervolgens alleen weer kampeervakanties te gaan
ondernemen. Wanneer hij vrienden opzoekt in het buitenland, wordt hij ineens plotseling
geconfronteerd met de afwezigheid van zijn vrouw. “Dan loop ik met hen door de markt en daar
kwam datzelfde gevoel: Wat doe ik hier? En dan voel je je zo ontzettend eenzaam. En daar stond een
grote kerk, een katholieke kerk, en ik vroeg: ‘Zou die kerk open zijn?’ . ‘Ja’. Ik zei: ‘Dan loop ik zo even
naar binnen’. Dan zit ik daar gewoon even.80 In dit geval gaat het specifiek om gevoelens van
eenzaamheid, wat hem verdrietig maakt. Hij beseft zich dat hij deze plezierige ervaring, datgene wat
zijn vrouw en hij altijd graag samen deden, deze keer niet met haar kan delen. Deze gevoelens heeft
hij niet zien aankomen en overvallen hem. Vervolgens neemt hij echter wel de tijd en ruimte om bij
deze gevoelens stil te staan. Hij houdt de gevoelens daarmee niet op afstand, maar ondergaat ze
zoals deze rouwtaak ook omschrijft.
Niet iedereen lukt het gelijk om toe te geven aan deze gevoelens van verdriet. Sommige
respondenten geven aan eerst geprobeerd te hebben om verder te gaan met hun leven, zonder stil
te hebben gestaan bij het verdriet en de gevoelens van gemis. Bij meerdere respondenten mogen
deze gevoelens er vooral van zichzelf niet zijn. Dit kan uiteenlopende redenen hebben. Zo vindt
respondent 5, de meneer op hoge leeftijd, dat het na 5 tot 7 minuten verdrietig zijn wel weer genoeg
is, omdat hij veel heeft om dankbaar voor te zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen met dat hij vindt dat
hij en zijn vrouw zo’n mooi leven samen hebben gehad, zoals hij ook nadrukkelijk noemt in het
interview. Bij respondent 3 kwam dit niet stilstaan bij haar emoties doordat ze gedurende het ziekzijn
van haar echtgenoot voortdurend flink was geweest. Het is een houding van overleven. Dit deed het
hele gezin, dus ook de kinderen en kleinkinderen, gedurende het ziekbed van haar man. Na zijn
overlijden was dit een houding die ze haar eigen had gemaakt. Toen na een periode van veel regelen,
de uitvaart en een nodige verbouwing aan het huis, werd ze eindelijk stilgezet en was er ineens
ruimte om verdrietig te zijn. Zoals door deze voorbeelden zichtbaar wordt, is het van belang dat
diegene die rouwt zelf ook open staat voor deze emoties. Als de rouwende hier aan voorbij gaat, om
welke reden dan ook, kan het lang duren voordat het verdriet en de bijhorende emoties naar boven
komen. Uiteindelijk blijkt dat er toch een moment komt waarbij deze emoties zich opdringen en de
rouwende hier niet langer aan voorbij kan gaan. Zoals de rouwtaak in het model van Worden ook
omschrijft; je zal echt door het verdriet heen moeten.
Respondent 4 geeft ook aan in eerste instantie onvoldoende tijd of ruimte gemaakt te
hebben voor het verdriet. Ze wilde aan de buitenwereld laten zien dat ze het allemaal wel aankon en
de draad van het leven weer kon oppakken. Hierdoor was er eigenlijk geen ruimte om bij de pijn en
het verdriet stil te staan. Zo zegt zij: “Eigenlijk vergat ik een beetje te rouwen. En dan weet je, soms
had ik weer een dag dat het met mezelf niet ging. Dan dacht ik wat mankeer ik? Ja natuurlijk, ik
vergeet het, ik vergeet wat er allemaal bij ons gebeurt is, omdat je maar wil en omdat ook je wil
bewijzen dat je het goed doet en dat je er nog bent en dat je je leven weer op gaat pakken. Op een
gegeven moment kwam ik op het punt: Voor wie doe ik dit nou in hemelsnaam?”81 Deze respondent
kwam, doordat het af en toe gewoon niet ging, tot het inzicht dat ze aan het verdriet en de emoties
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niet zomaar voorbij kon gaan. Om haar leven weer op te kunnen pakken, zal ze de gevoelens die het
missen van haar man met zich meebrengen, toe moeten laten in haar leven. Deze rouwtaak speelt bij
iedere respondent een belangrijke rol van betekenis, echter niet voor iedereen is dit op hetzelfde
moment. Daarnaast blijft deze rouwtaak ook gedurende andere rouwtaken meespelen. Verdriet en
de andere bijhorende emoties kunnen op elk willekeurig moment opspelen en is niet af te bakenen
binnen een bepaalde tijd of plaats. De meeste respondenten vinden deze gevoelens niet altijd prettig
om mee om te gaan, maar uiteindelijk zijn ze allemaal tot het inzicht gekomen dat er ruimte moet
zijn voor deze emoties.
3.4.3. Rouwtaak 3: Aanpassen aan een nieuw leven
De derde rouwtaak is dat diegene die achterblijft zijn of haar leven vormgeeft en aanpast aan een
nieuw leven waar de overledene geen deel meer van uitmaakt. Hoe dit er precies uitziet, is sterk
afhankelijk van de relatie tussen diegene die achterblijft en de overledene. Als de overledene heel
dicht bij de achterblijver staat, zoals een partner, zal dit over het algemeen veel moeite kosten. De
achterblijver moet ook allerlei rollen op zich nemen die in eerste instantie door de man of vrouw op
zich genomen werd. Hoe kijken de respondenten tegen deze rouwtaak aan en hoe geven zij dit vorm
in hun leven? Bij het aanpassen aan een nieuw leven is er een onderscheid te maken tussen het
praktische deel in het dagelijkse leven, wat door de ander overgenomen moet worden, omdat de
ander het altijd deed. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan huishoudelijke taken, zoals boodschappen
doen, maar ook het doen van de financiën. Daarnaast is er ook het psychische en/of het sociale
gedeelte. Voorbeelden hiervan zijn samen op vakantie gaan of goed kunnen doorpraten over
datgene wat je bezighoudt of waar je mee zit. Ook is er natuurlijk nog sprake van het lichamelijke
gedeelte, maar hier is tijdens het interview niet over gesproken. Enerzijds wordt dit naar alle
waarschijnlijkheid als te privé ervaren om dit te bespreken gedurende het interview, maar anderzijds
zal dit bij de respondenten ook niet gelijk onder deze rouwtaak worden geschaard.
De respondenten reageren dan ook heel uiteenlopend. Zo is het ‘aanpassen voor een nieuw
leven’ voor de een vooral de praktische taken overnemen die de partner altijd deed, voor de ander is
het zelfstandig weer leuke activiteiten kunnen ondernemen of op vakantie gaan. De praktische taken
overnemen die de overledene altijd deed, is in de beleving van de rouwende het minst moeilijk. Dit
zijn nu eenmaal taken die moeten gebeuren, maar daarnaast zijn het vaak ook taken die niet zoveel
emoties oproepen bij de achterblijvers. Daarnaast geven deze praktische taken ook iets om handen
en geldt als iets wat afleiding biedt. Zo zegt respondent 1 hierover het volgende: “Ik heb van meet af
aan heel veel dingen gedaan, omdat er niks anders op zat. Ik moest wel zorgen dat er schone was in
de kast lag en brood in de broodtrommel lag. Het is nooit zo geweest dat ik alles uit mijn handen heb
laten vallen. Ik heb juist veel meer ervaren: je moet aan de slag. Je moet nu alles alleen doen, wat je
altijd samen hebt gedaan. Ik heb dus nooit gedisfunctioneerd, dat was geen keuze, dat was geen
verdienste, maar dat was omdat het moest.”82 Deze respondent heeft ervaren dat er niks anders op
zat dan in deze praktische zaken wel te blijven functioneren. Het gaat hier immers om
basisbehoeften die je niet kan laten liggen.
Respondent 6 geeft aan dat hij juist op het sociale vlak probeert zijn leven aan te passen. Zijn
vrouw is er niet meer om naar hem te luisteren en dingen met hem te bespreken. Hij geeft aan dat
hij dit als een zeer lastig punt ervaart. “Ik heb een goed contact met mijn dochters, die hebben mij
redelijk in de gaten, die hebben een goede balans gevonden in pa in de gaten houden en pa vrij
laten. Maar als mij iets dwars zit, ga ik toch niet meteen met mijn dochters praten, dan moet ik het
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zelf opvreten. En dat probeer ik. Dat kost de ene keer meer moeite dan de andere keer. Dat dat
helemaal weg is, ik denk dat we dan jaren verder zijn.”83 Hij mist duidelijk een maatje waar hij mee
kan praten en dingen op hartniveau kan delen. Hij probeert hier een nieuwe manier in te vinden. Als
hij echt met iets essentieels zit dan betrekt hij zijn dochters hierin. Daarnaast probeert hij dingen ook
zelf te verwerken of te laten bezinnen, door er zelf over na te denken of bij stil te staan. Als het om
sociale of psychische zaken gaat is het missen van een partner veel meer voelbaar dan op praktisch
gebied. Op praktisch gebied kunnen de taken veel makkelijker worden overgenomen. Terwijl op
sociaal en psychisch gebied iemand niet zomaar vervangbaar is. Dit zie je terugkomen bij de
verschillende respondenten.
3.4.4. Rouwtaak 4: Emotioneel een plaats geven en draad van het leven weer oppakken
De laatste en vierde rouwtaak is dat de draad van het leven weer wordt opgepakt. Dit betekent niet
dat de overledene vergeten moet worden, maar dat er aan de overledene gedacht kan worden
zonder dat de achterblijver erg emotioneel van slag raakt. Er wordt weer geïnvesteerd in het huidige
aardse leven. Zo gaat iemand het leven weer herformuleren waarin is meegenomen dat de dierbare
is overleden. In de verschillende interviews komt bij de respondenten deze rouwtaak aan bod. Er
wordt besproken in hoeverre het de rouwende lukt om het verlies emotioneel een plaats te geven en
de draad van het leven weer op te pakken. Hierbij spelen verschillende factoren een belangrijke rol.
Eén van deze factoren is hoe lang geleden het verlies van deze dierbare heeft plaatsgevonden. Toch
is niet perse gezegd dat hoe langer geleden het overlijden heeft plaatsgevonden, hoe waarschijnlijker
het is dat de rouwende al aan deze rouwtaak toe is. Het hangt er ook vanaf hoe de levens van man
en vrouw met elkaar verweven waren. Als gedurende een aantal jaren de man of vrouw intensief
voor zijn of haar partner heeft gezorgd, kan het een lang en zwaar proces zijn om deze levens van
elkaar los te weken en een zelfstandig leven op te bouwen.
Bij respondent 6 is het overlijden van zijn vrouw ten tijde van het interview ruim een jaar
geleden. De respondent geeft aan dat het hem redelijk lukt om bepaalde dingen in zijn leven weer op
te pakken, maar dat dit tegelijkertijd hand-in-hand gaat met een sterk gevoel van gemis. “Ik heb voor
mijzelf het gevoel dat ik een aantal dingen in het leven gewoon weer aardig te pakken heb. Maar dat
gat blijft. Daar kan ik lang en kort over zijn. Het is nu anderhalf jaar. Er is mij verzekerd door een
aantal mensen dat het tweede jaar lastiger is dan het eerste jaar en ik heb de neiging om ze daarin
gelijk te geven. Ik probeer wel te zoeken om iets ergens iets van een maatje te vinden of het nou een
man of vrouw is.”84 Deze respondent hoopt de draad van zijn leven weer op te kunnen pakken door
samen met iemand anders activiteiten te kunnen ondernemen. Activiteiten die hij in het verleden
met zijn vrouw deed. Een ander voorbeeld van activiteiten passend bij deze rouwtaak is dat
respondent 5 het ziet zitten om in zijn eentje een reis te ondernemen. In het verleden heeft hij veel
reizen met zijn vrouw gemaakt, maar door haar ziek-zijn kon dit langere tijd al niet meer. Hierover
zegt hij het volgende: “Toen dacht ik van het voorjaar: ‘Zou ik nog eens een keer op reis gaan?’ Ik
dacht ‘ja, dat doe ik ook, dan ga ik maar een keer op reis’. Dus ik ben in juni twee weken naar Polen
geweest.” Dit zijn citaten die laten zien dat de respondenten in staat zijn om weer nieuwe plannen te
maken. Het zijn misschien activiteiten die zij in het verleden ook al met hun echtgenote deden, maar
het lukt hen om weer te denken aan de invulling van hun leven zonder hun overleden vrouw. Zoals
ook bij Worden naar voren komt, hoef je hierbij de overleden partner niet uit je gedachten te
bannen. Het gevoel van gemis of leegte blijft daarbij (vaak) aanwezig.
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Over het algemeen is op te merken dat de respondenten de vierde rouwtaak een moeilijke
rouwtaak vinden. Allereerst is de vierde rouwtaak voor de respondenten moeilijk te onderscheiden
van de derde rouwtaak. Zo lijken de voorbeelden die bij de derde rouwtaak worden genoemd soms
erg op de voorbeelden bij de vierde rouwtaak en visa versa. Wanneer ben je je aan het aanpassen
aan een nieuw leven en wanneer pak je de draad van het leven weer op? Daarnaast geeft de vierde
rouwtaak misschien ook de indruk dat je aan het eind moet zitten van je rouwfase, waardoor
sommige respondenten erg terughoudend reageren. Ze zijn misschien bang dat als ze toegeven de
draad van het leven weer op te pakken, ook aan te geven dat ze hun partner aan het vergeten zijn.
Dit zorgt ervoor dat de respondenten zich over het algemeen in het interview meer uitlaten over de
derde rouwtaak dan over de vierde rouwtaak. Ook bij respondent 2 roept ‘de draad van het leven
oppakken’ bepaalde associaties op. Zonder dat het hierover is gegaan, denkt de respondent hierbij
aan het beginnen van een nieuwe relatie. Dit is voor haar duidelijk een brug te ver: “En ik zou bij
wijze van spreken ook niet aan een andere man moeten denken, om daar mee een nieuw leven te
beginnen. Ik moet daar niet aan denken.”
Ondanks dat de vierde rouwtaak veel negatieve associaties oproept, zijn veel respondenten
ook duidelijk nog niet zover in hun rouwproces. Zo verstaat respondent 4 onder de draad van het
leven oppakken weer aan het werk gaan, maar komt er eigenlijk achter dat ze veel te snel weer aan
het werk is gegaan. Ze werkt in de zorg en bij verschillende patiënten wordt ze sterk herinnert aan
haar eigen echtgenoot, waardoor ze van slag raakt. In theorie lijkt het alsof ze dus de draad van het
leven weer opgepakt heeft, maar in de praktijk is dat duidelijk niet zo. Bij de vierde rouwtaak gaat
het er namelijk ook om dat je niet zo emotioneel uit balans raakt. Ook sommige andere
respondenten zien bepaalde activiteiten als boodschappen doen in de lijn van ‘de draad van het
leven weer oppakken’. Het gaat hierbij echter om primaire levensbehoeften en hier gaan doorgaans
minder emoties mee gepaard. Uit de zeer uiteenlopende reacties is te merken dat het hier om een
rouwtaak gaat met veel dubbelzinnigheid. Sommige respondenten zeggen aan deze rouwtaak nog
niet toe te zijn, andere denken dat ze hier zijn en noemen hierbij voorbeelden die dit niet perse
ondersteunen.
3.4.5. Deelconclusie
Aan het einde van dit hoofdstuk over rouwtaken zullen de opvallende zaken bij de vier verschillende
rouwtaken worden besproken. Allereerst valt op dat de reacties bij de vier genoemde rouwtaken
sterk uiteenlopen. Dit komt doordat het hele persoonlijke ervaring betreft en is van meerdere
factoren afhankelijk. Factoren zoals leeftijd, lang ziekbed, ondraaglijk lijden en afscheid kunnen
nemen bepalen iemand zijn rouwproces en op welke wijze de verschillende rouwtaken doorlopen
worden. De eerste rouwtaak gaat ervanuit dat je het verlies eerst moet aanvaarden voordat er
gerouwd kan worden. Uit de interviews komt naar voren dat dit aanvaarden voor de meeste
respondenten niet moeilijk was. Zou dit komen doordat de respondenten opgelucht zijn dat hun
partner verder lijden gespaard is gebleven? Of heeft dit ook een achtergrond in dat zij gelovig zijn?
Kunnen zij het makkelijk aanvaarden omdat dit samen hangt met hun visie op de dood? De religieus
christelijke visie op de dood zegt namelijk dat God beslist over leven en dood en dat er een
hiernamaals is. In hoeverre de respondenten dit geloven zullen we zien in hoofdstuk 6.
De tweede rouwtaak gaat over het ervaren van de gevoelens. Het gaat hierbij om gevoelens
van verdriet en pijn wat bepaald wordt door het grote gemis. Bij alle respondenten zijn de gevoelens
te zijner tijd naar voren gekomen. Vaak worden zij door deze gevoelens overvallen. In eerste
instantie proberen zij juist sterk te zijn en niet toe te geven aan deze gevoelens, maar deze gevoelens
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zijn op een gegeven moment niet langer te onderdrukken. De derde rouwtaak gaat over het
aanpassen aan een nieuw leven, waarbij de rouwende zoekt naar een nieuwe invulling geven aan zijn
of haar leven zonder dat de overledene daar nog langer deel van uitmaakt. Praktische zaken
oppakken, zoals wassen, eten maken en boodschappen doen, lijkt voor de meesten geen probleem
te zijn. Op het gebied van sociale en psychische behoeften ligt dit een stuk complexer. Hierbij wordt
duidelijk dat respondenten dit gat moeilijker kunnen en willen opvullen. De vierde rouwtaak is
moeilijk bespreekbaar met sommige respondenten. Ze zeggen hier nog niet aan toe te zijn of dit toch
hebben gedaan, maar hier eigenlijk nog niet aan toe waren. Zouden respondenten dit moeilijk
vinden, net als het sociale en psychische aspect van de derde rouwtaak, omdat zij hierdoor voor hun
gevoel toegeven dat zij de ander niet bij alles nodig hebben of toch kunnen doorleven zonder hem of
haar?
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3.5. Visies op de dood
De verschillende respondenten zijn ook bevraagd op hoe ze aankijken tegen de dood. Dit is hen in
algemene bewoordingen aan hen gevraagd, zonder hen bepaalde keuzemogelijkheden voor te
houden. Vervolgens is gekeken aan de hand van hun gegeven antwoorden of deze antwoorden
passend waren bij een atheïstische, agnostische, religieus-christelijke of algemeen spirituele visie
(niet-christelijke) op de dood. De uitleg die daarbij hoort, is respectievelijk: ik geloof niet in een leven
na de dood, ik weet niet of er een leven na de dood is, ik geloof in een leven na de dood en God
beslist over het leven en de dood en ik geloof in reïncarnatie of een wedergeboorte van de ziel.
Daarnaast zijn de respondenten nog bevraagd over specifiek christelijke thema’s, namelijk over
lichamelijke opstanding en het voortbestaan van de ziel. Kunnen zij iets met deze termen? Zo ja, wat
betekent dat voor hen?
3.5.1. Atheïstisch
Bij de atheïstische visie gaat het om het geloof dat er geen leven is na de dood. Deze visie betekent
indirect twee dingen, namelijk dat diegene die dit beaamt heel zeker is van zijn zaak, vaak gaat het
om een grote stelligheid, en daarnaast het geloof dat het sterven ook het daadwerkelijk einde is. Niet
één van de zes respondenten zegt zich te erkennen in een atheïstische visie op de dood. Zij beweren
dus niet dat er geen leven na de dood bestaat. Vanuit ander recent onderzoek is dit gegeven te
beamen, want ook uit het onderzoek ‘God in Nederland’ blijkt dat kerkleden in ieder geval
herkenbaar zijn aan het feit dat ze zich niet kunnen vinden in de atheïstische levensbeschouwing.85
Ook deze respondenten zijn allemaal kerkleden en laten dus hetzelfde beeld zien als in dit grote
onderzoek. Het ontkennen of afwijzen van een leven na de dood gaat een stap te ver voor deze
kerkleden, omdat het naar alle waarschijnlijkheid teveel haaks staat op datgene wat in de kerken
wordt onderwezen. Er worden eerder antwoorden gegeven die passen bij de agnostische of
religieus-christelijke visie. Deze worden in de volgende paragrafen besproken.
3.5.2. Agnostisch
De helft van de respondenten geeft aan niet precies te weten wat er na dit leven zal zijn. Opmerkelijk
is dat de respondenten die dit antwoord geven en zeggen onwetend te zijn, vaak toch ook verwijzen
naar christelijke elementen van het hiernamaals. Enerzijds zeggen ze dus niet te weten of er een
hiernamaals of hemel zal zijn, maar tegelijkertijd zitten er in hun hoofd toch beelden, gedachten of
woorden die gelieerd zijn aan christelijke denkbeelden over een hiernamaals. Ook bij respondent 5
zien we dat terugkomen en het is hierbij de vraag of dit bewust of onbewust gebeurt. Het volgende
citaat over een hiernamaals is van hem afkomstig: “Daar maak ik mij geen voorstelling van, doe ik
niet. Hoe dat zal zijn, dat weet ik niet. En wat dat betreft denk ik natuurlijk heel anders dan toen ik
15, 20, 25 was. Als je het toen had gevraagd, zo was je ook opgevoed, zo werd je thuis; je gaat naar
de hemel en punt uit, klaar. Zo eenvoudig is mijn geloof niet meer. Ik ben toch een beetje
opgeschoven.”86 Deze meneer heeft kort voor dit citaat gezegd dat zijn vrouw ‘naar de hemel’ toe
wil. Opmerkelijk is dat het hier juist om een expliciet religieus-christelijke invulling van een
hiernamaalsvoorstelling gaat. Het kan natuurlijk zijn dat het geloof van zijn vrouw niet zijn geloof is,
maar even later zegt hij over zijn eigen geloof het volgende: “En als ik er straks zelf niet meer ben,
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dan weet ik dat ook niet. Ik heb iets van vertrouwen, geloof dat het goed zal zijn”.87 Deze dubbelheid
van een visie op het hiernamaals zie je vaker terugkomen. Enerzijds zeggen de respondenten niet
precies te weten hoe het zal zijn, maar anderzijds ligt er toch vaak een geloof in een hiernamaals aan
ten grondslag. Deze dubbelheid hangt samen met dat het hier om een geloof gaat. Dat wil zeggen dat
ook al krijgen ze in de Bijbel, in de kerk of hun nabije omgeving een christelijke visie op de dood mee,
desondanks is het niet zeker weten geloven ook inherent aan geloven. Daarnaast laat het ook een
soort van bescheidenheid zien die meespeelt. Als mensen kunnen we slechts in beperkte
voorstellingen over God en zijn plannen nadenken.
Ook respondent 1 zegt niet precies te weten wat er na dit leven zal zijn. Toch heeft ze wel het
vertrouwen dat haar echtgenoot bij God is, maar ze kan zich geen concrete voorstelling maken van
wat dat precies inhoudt. Ze zegt er het volgende over: Ik weet niet wat er hier na is. Ik houd mij vast
aan de woorden: ‘Hij is geborgen bij God’. Wat dat betekent weet ik niet, maar voor mij is dat zoveel
als God zorgt ook voor hem. Maar meer kan ik er niet over zeggen.88 Eigenlijk zegt ze hier niet mee
dat er geen leven na de dood bestaat, meer eerder dat ze niet weet hoe dit eruit zal zien. Ze is er wel
zeker dat hij bij God is en dat God voor haar man zal zorgen. Toch zegt ze meerdere keren dat ze niet
weet waar hij nu is. Ook bij haar spreekt er een bepaalde dubbelzinnigheid uit haar antwoord. Aan de
ene kant het zeker weten dat God met haar man meegaat, ook na zijn dood. Aan de andere kant dat
ze er geen concrete voorstelling van kan maken hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe het zal zijn.
Uit de reactie van de respondenten die een agnostische visie delen, blijkt dat ze allemaal goed
hebben nagedacht of er een leven na de dood zal zijn. Het lijkt er op neer te komen dat ze het niet
weten, omdat ze zich realiseren dat hun denken over God en een hiernamaals te beperkt is om zich
daar een voorstelling van te maken. Eén van de respondenten noemt het beeld van een hiernamaals
zelfs ‘een mysterie’. Dit wil zeggen dat je je er eigenlijk geen concreet beeld bij kan vormen. Het
onwetende antwoord van deze respondenten komt dus niet voort uit dat ze er niet over nagedacht
hebben. Ze hebben er juist alle drie goed over nagedacht en dit heeft ervoor gezorgd dat ze moeten
concluderen dat ze zich geen voorstelling kunnen maken bij een hiernamaals, maar vaak lijken ze
onderbewust toch uit te gaan van het bestaan van een hiernamaals.
3.5.3. Religieus christelijk
Een religieus christelijke visie op de dood wil zeggen dat men gelooft in een leven na de dood. Drie
van de zes respondenten geven aan het hiermee eens te zijn. Na de vraag hoe zij dit leven na de
dood voor zich zien, wordt door deze respondenten opvallend vaak in beelden van een hemel
geantwoord. Zo zegt respondent 2 zonder enige twijfel hierover: “Je weet dat hij naar de hemel gaat,
naar de Heere Jezus.” Voor haar is dit een zekerheid, maar ze geeft uit zichzelf wel aan waar ze dan
haar vraagtekens of twijfels bij heeft. Zo vervolgt zij even later: “Maar of ik hem straks, als ik zelf
kom te overlijden, daar weer zal zien in menselijke gedaante? Dat geloof ik niet.[…] Nee, want waar
zou hij dan naar moeten gaan? Naar zijn eerste vrouw of naar mij?”89 In haar formulering over de
hemel blijkt dat het voor haar een goede, zelfs een perfecte, plaats is. Hier is geen ruimte voor
twijfel, vragen, onduidelijkheid of gemis. Ze heeft goed over bepaalde aspecten van de hemel
nagedacht. Ze zegt te denken dat je elkaar in de hemel niet zal herkennen, want dat zou betekenen
dat je ook mensen zou missen in de hemel. En dat zou juist voor pijn en gemis zorgen. Deze
respondent staat achter datgene wat in de kerk over een hiernamaals of leven na de dood wordt
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onderwezen. Dit heeft ze echter niet klakkeloos aangenomen, maar ze heeft hier ook haar eigen
gedachten over laten gaan en een mening over gevormd. Er is dus ruimte voor nuance in het denken
over de hemel.
Ook bij respondent 6 zie je dat hij de denkbeelden over een hemel, zoals in de kerk verteld,
kan onderschrijven. Hij benadrukt ook dat het om een geloof gaat en dat het dus geen zin heeft om
overal vraagtekens bij te zetten. Voor hem is het geloof in een hemel een vaststaand feit en een
onderdeel van het christelijk geloof waar niet aan getornd moet worden. Hij heeft hier echter wel
een persoonlijke noot aan toegevoegd. Zo is hij van mening dat zijn overleden vrouw ook kan zien
wat er hier op aarde en dus met hem gebeurt. “Ik weet het niet zeker, maar ik ga ervanuit dat ze
zonder enige twijfel daar is. Punt. Daar ga ik niet over zitten twijfelen of over zitten tobben. Ik ga er
ook vanuit dat ze ziet wat er hier gebeurd. Vraag mij dan niet of dat iedere seconde is, maar die
overtuiging heb ik wel.”90 Je ziet dus dat ook al staat het geloof in een hemel voor deze gelovigen als
een paal boven water, ze hier tevens hun eigen gedachten over hebben laten gaan. Dit maakt dat er
een bepaald beeld van een hemel is ontstaan. Deze persoonlijke gedachten bieden waarschijnlijk een
extra troost en maken het gemis meer draaglijk, want is het niet fijn om te weten dat je overleden
echtgenote weet hoe het met je gaat? En is het niet troostrijk als je bedenkt dat je overleden
echtgenoot na jou overlijden niet in de hemel al samen is met zijn eerste vrouw? Dit zou hem
namelijk voor een pijnlijk en onnodig dilemma stellen. De hemel is een plaats waar het volmaakt
goed is en hier is geen ruimte is voor zulke aardse gebreken.
Bij een respondent zie je de gedachte terugkomen dat God aan het begin van het menselijk
leven staat, maar ook aan het einde daarvan. Dit is van invloed op haar gedachten over een
hiernamaals. Als mens wordt je op het laatst van je leven geroepen door God om het leven los te
laten en naar hem toe te komen. Als mens hebben we niet het laatste woord over het menselijk
leven, daarin moeten we onszelf overgeven aan God. Respondent 5 heeft hier de volgende
gedachten over: “Hij heeft zo zijn best gedaan om alles aan te pakken en nu zegt Jezus tegen hem
Kom. Wie ben ik dan om dat achter te laten, want de zoon van God vraagt dat hij mag komen he?”91
Zij omschrijft het als een plaats waar je bij God mag zijn en in zijn nabijheid mag ervaren. Daarnaast
laat dit citaat ook zien dat deze respondent van mening is dat God begaan is met mensen. Deze man
wordt verlost van zijn lichamelijke lijden door naar Jezus en God toe te gaan, een plaats waar het fijn
is en geen sprake meer is van pijn. Bij alle drie de respondenten die deze religieus-christelijke visie
onderstrepen zie je terugkomen dat zij geloven dat de hemel een plaats is waar het goed is en waar
hun naaste in de nabijheid verkeert van God of Jezus. Dit wordt bij alle drie aangevuld met
persoonlijke woorden, die hen misschien ook kan sterken in hun rouwproces en voortkomt uit hun
persoonlijke godsbeeld.
Als aanvulling op deze visies op de dood, is de respondenten ook twee specifieke religieuschristelijke hiernamaalsvoorstellingen voorgelegd. Kunnen zij hier iets bij voorstellen? Zo ja, wat
betekent dit concreet voor hen? Als eerste gaat het over het idee van een lichamelijke opstanding.
Over het algemeen komt het beeld naar voren dat de respondenten deze term moeilijk te plaatsen
vinden en dat ze niet of nauwelijks antwoord kunnen geven op de vraag wat dit exact betekent. De
volgende reactie van respondent 1 is eigenlijk tekent voor de reacties van alle respondenten: “Ja dat
staat in de geloofsbelijdenis: de wederopstanding des vleses. Dat is ook maar een formulering die
toen, destijds, vastgelegd moest worden binnen de strijd waar zo’n concilie mee gepaard ging of wij
dat nu nog belijden…. Ik heb geen flauw idee hoe dat allemaal zal zijn. Eerlijk gezegd denk ik daar ook
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niet over na.”92 Het is een term die ze blijkbaar herkennen uit het christelijke jargon, maar voor de
respondenten is het moeilijk om hier een bepaalde duiding van te geven. Daarnaast speelt het
blijkbaar ook geen rol in hun persoonlijke denkbeelden over het leven na de dood. Wat verder opvalt
is dat de respondenten een religieus-christelijke visie op de dood konden onderstrepen, ook niet
goed weten wat deze term betekent.
Als laatste werd ook de term het voortbestaan van de ziel aan hen voorgelegd. Ook de
meerderheid van de respondenten kan hiermee eigenlijk niet of nauwelijks uit de voeten. Het roept
weinig erkenning op en de respondenten hebben er weinig beelden of ideeën bij. Ze denken vaak
wel dat er een ziel voortleeft, maar de vraag hoe dat er dan concreet uitziet, blijft nagenoeg
onbeantwoord. Het volgende citaat van respondent 6 is hierbij illustrerend voor de overige reacties:
“Ja zij leeft voor, maar of dat in een ziel is of een geest of weet ik veel is, dat weet ik niet.” Uit de
reacties is ook op te merken dat het niet echt iets is wat speelt bij de respondenten. Ze hebben hier
niet echt concreet over nagedacht, maar voelen ook niet de behoefte om dat alsnog te doen. Het
past misschien ook weinig bij het beeld wat zij hebben over een eventueel hiernamaals. De enige
reactie die sterk afwijkend is van de anderen, is afkomstig van respondent 3. Zij zegt het volgende
over het voortbestaan van de ziel: “Ja die voel ik nog, die helpt mij zelfs. Ik heb, daar heb ik dan wel
een wonder van ervaren, dat ik dingen meemaak, dat ik denk dat dat [naam] zijn ziel is. Dat hij nog
dingen voor mij doet.”93 Dit is het enige voorbeeld van een respondent die er afwijkende ideeën op
na houdt in vergelijking met de overige respondenten. Tevens lijkt deze zienswijze op het
voortbestaan van de ziel in eerste instantie niet bij de christelijke leer te passen. Opvallend is dat zij
even daarvoor zegt dat zij gelooft in de wederkomst van Jezus, wat juist weer wel een uitgesproken
christelijke zienswijze is. Het gaat bij deze mevrouw dus om een ratjetoe van ideeën die naast elkaar
kunnen bestaan. Ze heeft christelijke opvattingen over het leven na de dood gemengd met een
persoonlijke ervaring, maar zegt tegelijkertijd het ook allemaal niet zo goed te weten. Zij is echter de
uitzondering op het gebied van het voortbestaan van de ziel. De andere respondenten vinden het
lastig om zich hier een voorstelling bij te maken.
3.5.4. Algemeen spiritueel
Het geloof in reïncarnatie of andere hiernamaalsvoorstellingen die gerelateerd zijn aan algemeen
spirituele zienswijzen zijn niet terug te vinden bij de respondenten. De respondenten voelen zich hier
niet mee verbonden. Dit staat waarschijnlijk zover af van datgene wat zij in de kerken, waar zij bij
betrokken zijn, horen, dat zij hier geen enkele affiniteit mee hebben. Net als bij de atheïstische visie,
wordt ook dit onderschreven wordt door de theorie. In het onderzoek ‘God in Nederland’ komt het
geloof in reïncarnatie onder kerkleden nauwelijks voor. Het gaat daarin slechts om 2% van de
kerkleden die daarin zegt te geloven.94
3.5.5. Deelconclusie
Aan het eind van deze paragraaf over visies op de dood en twee concrete hiernamaalsvoorstellingen,
wordt kort ingegaan op een aantal opvallende conclusies. De respondenten zijn het op het gebied
van hun visie op de dood in grote lijnen met elkaar eens. Vaak bepalen christelijke beelden, verhalen
en woorden hoe zij over het leven na de dood nadenken. De atheïstische en algemeen spirituele visie
(niet-christelijk) op de dood wordt door geen van de respondenten onderstreept. Zij kunnen zich niet
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vinden in hoe deze visies het leven na de dood omschrijven. Waarschijnlijk komt dit doordat deze
visies te ver af staan van datgene wat in de kerk wordt onderwezen of verteld. De helft van de
respondenten beaamt de religieus-christelijke visie op de dood, namelijk het geloof in een leven na
de dood. Vaak wordt dit in beelden van een hemel of een plaats bij God beschreven. De andere helft
van de respondenten zegt niet precies te weten of er een leven na de dood zal zijn of dat zij weten
hoe dit eruit zal zien. Desondanks deze agnostische visie op de doodvalt op te merken dat hierachter
toch vaak christelijke denkbeelden over een hiernamaals schuilgaan. Het valt op dat de
respondenten wel nagedacht lijken te hebben over dit onderwerp. Het geeft hen troost als ze weten
dat hun echtgenoot of echtgenote het goed heeft op de plaats waar ze nu zijn en het is dan helpend
in hun rouwverwerking om hier gedachten over te vormen. Vragen naar het voortbestaan van de ziel
of lichamelijke opstanding roepen wat meer onbegrip op. Eigenlijk blijft men voornamelijk steken bij
de definitiekwestie van deze twee begrippen. Er is onvoldoende kennis over wat hier mee bedoeld
zou kunnen worden. Zou dit komen doordat er weinig aandacht wordt gegeven aan
hiernamaalsvoorstellingen in deze kerken? Heeft dit te maken met het activistische karakter van de
gereformeerde kerken? Er wordt misschien meer benadrukt in dit aardse leven actief te zijn en een
bijdrage te leveren aan de samenleving, waardoor de verkondiging over het hiernamaals niet tot
nauwelijks aandacht krijgt.
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4. Conclusie
In de huidige tijd zijn tendensen van secularisering en personalisering te onderscheiden. Deze twee
tendensen zijn van grote invloed op de werkpraktijk van de geestelijke verzorging. De tendens van
secularisering wil zeggen dat steeds minder mensen zich verbonden voelen met een kerk of
religieuze gemeenschap. Deze mensen kunnen echter wel in God geloven. Dit zorgt ervoor dat zij in
crisissituaties geen geloofsgemeenschap hebben waar zij steun kunnen vinden, terwijl zij in een
dergelijke situatie misschien wel de behoefte hebben om dit op existentieel gebied met anderen te
delen. Geestelijk verzorgers krijgen in hun werkpraktijk veelvuldig met deze ongebonden religieuzen
te maken. Ook de tendens van personalisering beïnvloedt de werkpraktijk van de geestelijk
verzorger. Personalisering betekent dat er een behoefte is om een persoonlijke vorm van geloof en
rituelen te ontwikkelen. Mensen willen vooral kiezen wat bij hun leven en omstandigheden past en
voelen zich steeds minder verbonden met vaste geloofsvoorschriften en rituelen, zoals die door
kerken worden voorgeschreven en aangeboden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat geestelijk
verzorgers in hun werk nog maar weinig te maken krijgen met mensen die deze kerkelijke binding
wel ervaren en vanuit deze geloofsgemeenschap worden gevoed in hun geloof. Hebben de geestelijk
verzorgers eigenlijk wel genoeg ‘handvatten’ om met deze groep om te gaan? Zijn zij genoeg op de
hoogte van hoe deze doelgroep omgaat met het overlijden van een echtgenoot? En welke
geloofsinhouden spelen eigenlijk een rol in het rouwproces van protestante christenen? Om hier
zicht op te krijgen, wordt in deze conclusie eerst een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag
van dit eindwerkstuk, zoals deze in de inleiding is geformuleerd, namelijk:
Wat is de beleving van rouw, godsbeelden, dood en de omgang daarmee bij mensen met een expliciet
protestants-christelijke levensbeschouwing?
In dit onderzoek is allereerst een theoretische verkenning gedaan naar de onderwerpen rouw,
coping, godsbeelden en de dood. Vervolgens zijn de uitkomsten hiervan in de vorm van topics aan de
zes verschillende respondenten voorgelegd. Op deze wijze is er inzicht verkregen over hoe christenen
met een verlieservaring omgaan. In deze conclusie zal er eerst een antwoord worden geformuleerd
op de vier deelvragen om vervolgens zo tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen. Tot slot
zullen suggesties worden gedaan voor de pastorale praktijk en voor het doen van verder onderzoek.

4.1. Religieuze coping
In deze paragraaf wordt een antwoord geformuleerd op de deelvraag: Welke manieren van omgaan
met rouw kunnen betekenisvol zijn voor mensen met een expliciet protestants-christelijke
levensovertuiging? Het proces van coping gaat over hoe mensen omgaan met een stressvolle
situatie, zoals in dit geval het overlijden van een naaste partner. Omdat het hier mensen met een
expliciet protestants-christelijke levensovertuiging betreft, is ook hun geloof in God van betekenis bij
het omgaan met deze verlieservaring. Dit wordt als religieuze coping aangeduid. De respondenten
onderschrijven bijna allemaal een samenwerkende houding in de manier waarop zij omgaan met dit
verlies in relatie tot God. Dit wil zeggen dat zij vinden dat zij het samen met God moeten oplossen. Ze
zeggen hiermee God nodig te hebben om erboven op te komen, maar geven aan ook zelf hun
handen uit de mouwen te moeten steken en tot actie over te gaan. In de omgang met christenen zou
je misschien eerder verwachten dat zij zich passief opstellen ten aanzien van God. Daar is hier dus
geen sprake van, slechts een respondent laat een dergelijke passieve houding zien. Daarnaast valt op
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dat de respondenten over het algemeen erg lovend vertellen over de steun die zij van de
geloofsgemeenschap en van God zeggen te ontvangen. De positieve waardering over de kerk of
geloofsgemeenschap staat haaks op het overheersende gevoel in de samenleving. Dit is dus iets om
rekening mee te houden in de omgang met deze doelgroep. Ook uit het geloof met God halen zij veel
steun. God is met hen begaan en laat hen in dit verdriet en lijden niet in de steek. Ook
geloofsgenoten of andere mensen worden door God gebruikt om de rouwenden een hart onder de
riem te steken. Deze respondenten laten de kritische houding ten opzichte van God en geloof, zoals
die in de maatschappij zichtbaar is, dus niet zien. God krijgt niet de schuld in dit verdriet, maar wordt
juist gezien als diegene die het verdriet draaglijker maakt.

4.2. Godsbeelden
De deelvraag die hier aan bod komt, is: Welke godsbeelden zijn relevant in huidige protestantschristelijke gemeenschappen? In het contact met de respondenten, komt naar voren dat ze allemaal
een persoonlijk godsbeeld onderschrijven. Dit wil zeggen dat zij geloven dat God met hen persoonlijk
begaan is. Daarnaast geeft dit persoonlijk godsbeeld bij sommige respondenten ook uiting aan de
opvatting dat God een persoonlijk plan met de mens heeft. Opvallend is dat God overwegend wordt
gezien als iemand die een plan heeft met de positieve dingen van het leven. Hij is immers bij het
welzijn van de mens betrokken en heeft daarom het goede voor de mens voor ogen. Hij wil niet dat
de mensen lijden en verdriet hebben. Niet alle respondenten zijn even overtuigd van dit persoonlijke
godsbeeld, want bij sommige mensen worden kenmerken van een persoonlijk godsbeeld
gecombineerd met kenmerken van een onkenbare God. De opmerking dat ze God niet kennen,
getuigt echter voornamelijk van een bepaalde bescheidenheid en terughoudendheid. Eigenlijk willen
de gelovigen God vooral recht doen aan wie hij is. Zij ervaren God wel allemaal als iemand die bij hen
betrokken is. Hij geeft om mensen en laat hen niet in de steek. God is niet alleen bij hen zelf
betrokken, maar bij mensen in de breedste zin van het woord.

4.3. Rouwtaken
De vraag die in deze paragraaf beantwoord wordt, is: Welke visies op rouw komen we tegen in de
huidige context? In het huidige rouwtakenmodel gaat het over vier rouwtaken die rouwenden
kunnen doorlopen voor een gezond rouwproces. Er wordt in de theorie benadrukt dat rouwen een
persoonlijke aangelegenheid is en dus bepalen de persoonlijke omstandigheden de manier waarop
het rouwproces doorlopen wordt en hoelang het precies duurt. De meerderheid van de
respondenten geeft aan geen moeite te hebben met de eerste rouwtaak, het aanvaarden van het
verlies. Indien het overlijden vrij plotseling was, is dat echter een ander verhaal. Het valt op dat in het
doorlopen van het rouwproces de protestants-christelijke levensbeschouwing nagenoeg geen rol van
betekenis lijkt te spelen. Het lijken vooral de persoonlijke omstandigheden te zijn, die bepalen hoe
het rouwproces voor iemand verloopt. Dat is ook het geval bij de tweede rouwtaak, het ervaren van
de gevoelens. De respondenten vertellen dat emoties en gevoelens bij bepaalde herinneringen
plotseling de kop op kunnen steken en dan hem of haar overvallen. Het gaat vaak om herinneringen
die de rouwende aan de overledene doet denken. Bij de derde rouwtaak gaat het om zich aan te
passen aan een nieuw leven. Het is voor de achterblijver makkelijker om praktische zaken op zich te
nemen dan sociale dingen waarbij de overledene een grote rol van betekenis speelde. Daarnaast is
het concretiseren van deze rouwtaak ook afhankelijk van de verschillende rollen die de overledene
voor de achterblijver had. Indien dat er meer waren, zal deze taak meer tijd en energie kosten. De
laatste rouwtaak is het emotioneel een plaats geven en draad van het leven weer oppakken. De
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respondenten hebben hier over het algemeen moeite mee, omdat ze bij deze rouwtaak het idee
krijgen de overledene te moeten vergeten. In de reacties van de respondenten op het
rouwtakenmodel wordt God of geloof nauwelijks genoemd. Misschien heeft dit ook te maken met de
samenwerkende houding die de meeste respondenten aannemen ten opzichte van God in het
omgaan met deze verlieservaring.

4.4. Visies op de dood
Tot slot wordt hier een antwoord geformuleerd op de deelvraag: Welke visies op de dood zijn
herkenbaar voor mensen met een expliciet protestant-christelijke levensovertuiging? Door geen van
de respondenten wordt een atheïstische of algemeen spirituele visie op de dood onderschreven.
Over de andere visies, namelijk de agnostische en religieus-christelijke, zijn de meningen verdeeld.
Door de helft van de respondenten wordt de agnostische visie beaamd. Dit betekent vooral dat ze
zeggen niet te weten wat de invulling zal zijn van het hiernamaals. Hierbij vallen termen als
‘mysterie’, wat erop duidt dat het voor de respondenten moeilijk is om een exacte voorstelling te
maken van deze plaats. Er overheersen wel ideeën als dat het is een plek waar het goed zal zijn of dat
het een plaats is waar de overledene dichtbij God zal zijn. Eigenlijk lijken ze met het onderstrepen
van deze visie te willen zeggen dat hun zienswijze op een hiernamaals, een plaats die door God
bedoeld is, beperkt is. De andere drie respondenten zeggen wel expliciet in een leven na de dood te
geloven. In expliciet christelijke bewoordingen vertellen zij hierover, bijvoorbeeld in termen van een
hemel. Je ziet dat het klassieke protestants-christelijke geloof in een hiernamaals, zoals in de kerk
beleden wordt, nog van grote invloed is op de visies van de respondenten. Ook bij de drie
respondenten die een agnostische visie onderschrijven, ligt dit aan de oppervlakte. Opvallend is
echter dat aan dit klassieke geloof wel kleine persoonlijke noties toegevoegd worden. Een voorbeeld
hiervan is het geloof dat de overleden naaste je kan blijven volgen op aarde. Deze toevoegingen aan
het klassieke geloof maken het rouwproces misschien meer draaglijk op persoonlijk vlak. De twee
specifiek religieus-christelijke hiernamaalsvoorstellingen, zoals lichamelijke opstanding of voortleven
van de ziel, lijken voor de respondenten veelal onbekend terrein. Ze kunnen hier niet of nauwelijks
mee uit de voeten en het lijkt weinig herkenning op te roepen. Dit zorgt ervoor dat het in het
nadenken over hun overleden dierbare, in combinatie met het hiernamaals, geen rol van betekenis
speelt. Dit zijn hiernamaalsvoorstellingen die ver van hun persoonlijke geloof lijken af te staan, maar
waarschijnlijk ook in de kerk weinig tot geen aandacht krijgen. In het contact met protestantse
christenen kan hun visie op de dood dus een belangrijk gespreksonderwerp zijn om in het
rouwproces over te hebben, met name omdat er zoveel hoop uitspreekt en het hen mogelijk kan
helpen in hun rouwproces.

4.5. Suggesties voor de pastorale praktijk
In de huidige samenleving wordt de tendens gesignaleerd dat mensen graag op hun persoonlijke
behoefte focussen, ook in het contact over levensvragen en geloofszaken. Dit past bij de tendens van
secularisering, waarbij mensen zich steeds minder verbonden voelen met geloofsgemeenschappen
en christelijke kerken. Mensen willen zich in deze tijd niet teveel laten voorschrijven, maar bepalen
zelf waarin en hoe ze geloven. Het beeld dat hierdoor over de samenleving ontstaat, is dat veel
mensen negatief staan tegenover de kerk. In de context van dit onderzoek lijkt hier echter geen
sprake van te zijn. Het gaat hier om mensen met een protestants-christelijke levensbeschouwing en
zijn allemaal kerkelijk meelevend. Zij ervaren de geloofsgemeenschap als een warme deken en
hebben veel steun ondervonden na het overlijden van hun dierbare. Ook uit hun geloof in God
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hebben ze veel steun gehaald. Bij deze groep mensen speelt het opvallend genoeg juist helemaal niet
om in hun geloof op dat persoonlijke te focussen. Zij houden in grote mate vast aan datgene wat hen
in de kerk geleerd en onderwezen wordt over God en een leven na de dood. Dit geldt eigenlijk als
een constante factor waar niet aan getwijfeld wordt.
Deze constatering stelt kritische vragen naar datgene wat tegenwoordig over rouw wordt
geschreven voor het pastoraat en de geestelijke verzorging. Het lijkt bijna verplicht te zijn om het
alleen maar over het persoonlijke van de rouw te hebben. Zo wordt in het hedendaagse
rouwtakenmodel vooral benadrukt dat iedereen op zijn eigen manier rouwt. Onder deze
protestantse christenen zien we juist de behoefte tegenkomen om in hun rouwproces van een
klassiek godsgeloof uit te gaan. Dat wil zeggen dat zij zich verbonden weten met denkbeelden over
God, rouw en de dood, zoals deze ook in de protestantse kerk van oudsher worden beleden en
onderwezen. In de praktijk wordt deze behoefte van protestantse christenen eigenlijk vergeten, alsof
het vasthouden aan vaste kaders en geloofsvoorschriften helemaal niet meer bestaat. Het zou
daarom interessant zijn om de betekenis hiervan voor de praktijk van geestelijk verzorgers, pastores
en hulpverleners verder te onderzoeken. Hierbij kan er aan worden gedacht om met geestelijk
verzorgers, pastores en hulpverleners in gesprek te gaan over de vraag waar zij behoefte aan hebben
in het contact met deze doelgroep. Of om met deze doelgroep, de protestantse christenen, die in
contact zijn gekomen in een ziekenhuis of elders met een geestelijk verzorger te bekijken waar het
contact goed aansloot en waar niet. Dit heeft dan vooral als doel om bij te dragen aan het
optimaliseren van de pastorale werkpraktijk.

4.6. Suggesties voor verder onderzoek
Naast suggesties voor de werkpraktijk, komen hier ook een aantal suggesties voor verder onderzoek
aan bod. Het betreft niet de doelstelling van deze scriptie om de haalbaarheid van deze suggesties te
onderzoeken. Daarnaast worden in deze scriptie geen voorstellen gedaan voor een vraag- en
doelstelling passend bij deze suggesties. In dit onderzoek was er sprake van een beperkt aantal
respondenten, die allemaal over een expliciet protestants-christelijke levensbeschouwing beschikten.
Om na te gaan of de omgang met rouw representatief is voor meer protestantse christenen zou het
zinvol zijn om de populatie te vergroten. Dit zou kunnen binnen dezelfde kerkelijke gemeenschap,
maar er zou ook een vergelijking kunnen plaatsvinden met protestantse christenen van andere
kerkelijke gemeenschappen of juist met heel andere denominaties, zoals katholieken of evangelische
christenen. Een andere interessante suggestie voor verder onderzoek is een vergelijking met mensen
die niet kerkelijk meelevend en/of niet religieus zijn. Een laatste suggestie is om naast rouwenden
ook pastores en geestelijk verzorgers te interviewen, om zo hun werkterrein en hun omgang met
rouwenden te onderzoeken.
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Bijlage I: Interview respondent 1 (12 juni 2018)
I: Dank u wel dat u hieraan mee wilt werken. Het is in het kader van mijn
masterscriptie. Het gaat over godsbeelden die bij mensen spelen die in de
rouw zijn. Dat is de inleiding. Ik wil u graag eerst wat algemene dingen
vragen, want het gaat om uw man die overleden is. Is het lang geleden?
R: Ja, ruim zes jaar. Ja, is dat lang? Soms wel en soms niet. De ene dag voelt
het als lang en de andere dag is het ook weer kort.
I: En waaraan is hij overleden?
R: Aan een hartstilstand, van het ene op andere moment was hij er niet meer.
I: Hij had geen ziekbed?
R: Nee, nee, nee.
I: Wat was zijn leeftijd op dat moment?
R: 72 jaar.
I: Hij had geen fysieke klachten?
R: Er was twee dagen daarvoor wel wat geweest. Daar zou hij ook mee naar
de dokter, maar hij had een reusachtige hekel aan dokters, dus. Maar ik heb
gezegd: er is wel wat, dus we maken een afspraak en ik merk dan wel of je
meegaat ja of de nee, maar ik wil dit wel met een dokter bespreken. Die
afspraak was ook wel gemaakt voor een paar dagen daarna, maar voordat het
zover was, was hij al overleden. Dan komt er altijd een schouwarts en die
schouwarts had het over een longembolie. Mijn huisarts zei later: dat kan
niet, want dan zou hij om hulp hebben geroepen en het benauwd hebben
gevonden, maar dat is niet gebeurd. Ik weet niet waaraan, achteraf vind ik
dat ook niet zo interessant om te weten. Ik heb 112 gebeld, er is geprobeerd
om hem te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. Dat was dus het einde.
I: U heeft zich hier niet op kunnen voorbereiden?
R: Nee, ineens ligt je hele leven in scherven.
I: Toen woonden jullie ook hier samen?
R: Nee, toen woonden we in een eengezinswoning, hier vlakbij, in de
Kievietstraat. Daar heb ik in totaal 40 jaar gewoond, hetzelfde huis. Met zijn
tweeën dus 38 jaar. In het eerste jaar was ik alleen maar bezig met de
scherven bij mekaar te rapen zal ik maar zeggen, overleven, tenminste dat
denk je dan achteraf. In het tweede jaar begon mij op te vallen hoe moeilijk ik
het daar vond. Mijn man was een geweldige doe-het-zelver en hij had van de
zolderkamer een gezamenlijke werkkamer gemaakt. Daar hadden wij allebei
ons bureau, allebei onze computer, administratie de hele handel. Toen hij
gestorven was, moest ik heel vaak, alles van de administratie, ik wist wel wat
erin omging, maar hij deed het eigenlijk altijd. Voor mijn eigen dingen ook,
moest ik altijd naar boven. Die kamer die we zo genoeglijk die we samen als
werkkamer hadden gehad en ik betrapte mij erop dat ik keer op keer met
ordners naar beneden sjouwde. Ik wou niet achter mijn bureau gaan zitten,
maar dan moest ik wel terug, want mijn computer stond daar. Ik kon het in
die kamer niet harden. In die tijd, ik heb zelf ook problemen met mijn
gezondheid, ik ben hartpatiënt en was weer eens in het ziekenhuis beland,
toen werd tegen mij gezegd: ja mevrouw, dat zal zich blijven herhalen en toen
dacht ik: ik kan beter gelijkvloers gaan wonen. Ik vind het hier toch niet fijn
meer en ik wil een woning die om mij heen ligt, die mij een beetje insluit, en
als ik dan ziek ben dan hoef ik niet voor ieder kopje thee de trap af. Toen ben
ik een andere woning gaan zoeken en toen deed zich dit voor en dit was de
tweede woning die ik bekeek en ik vond het direct geweldig, dus toen heb ik
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toegehapt. Daar heb ik ook goed aan gedaan, ik heb nooit spijt gehad. Ik kom
nog heel vaak langs mijn oude huis, dat gaat automatisch, want als je met de
auto van buiten Woerden komt, dan moet je daar langs rijden om hier te
kunnen komen door het eenrichtingsverkeer. Ik kom dus nog heel vaak langs,
ik word er niet warm of koud van, dat is heel gek, dat had ik nooit gedacht. Ik
word er niet warm of koud van, dat boek is dicht en ik woon nu hier en
eigenlijk alle vrouwen die ik ken die hun man verloren hebben zijn met
nadruk blijven wonen waar ze wonen. Je gaat toch niet weg, waar al die
herinneringen zijn? Nou ja, die herinneringen heb ik binnenin me, die zijn niet
aan een huis gebonden en het is nu beter voor me om nu hier te wonen. Het
is hele stap die je zet, maar ik heb er van te voren eigenlijk nooit over
gepiekerd: doe ik daar nou wel goed aan? Ik was heel vastbesloten en was
ook heel blij dat ik deze woning kon kopen en ik vind het hier leuk met dat
uitzicht en alles. Je zit hier toch vlakbij het centrum van de stad en je kan
lopend naar het station als je dat wil. Die voordelen hadden we in de
Kievietstraat ook en die heb ik hier ook, dus ik woon hier nu per 1 juli 4 jaar.
Ik heb nooit gedacht: dat had ik niet moeten doen.
I: Dat is dan wel fijn, want als u alleen maar terugkijkt met ‘had ik het maar
niet’, dan…
R: Nee, dat heb ik nooit gedacht. Er zeggen ook mensen: dat je zomaar je tuin
opgeeft. Ik heb hier een royaal balkon, daar zet ik wat plantjes neer. Ik heb
het hele Westdampark om op uit te kijken, dus dat mis ik ook niet.
I: Bent u met uw man ook altijd kerkelijk betrokken geweest?
R: Nou daar zit een hele ontwikkeling in. Aanvankelijk wel, wij waren
hervormd. We zijn allebei in een Hervormd gezin groot geworden, ook allebei
belijdenis gedaan, in hervormde kerk getrouwd. Kwamen hier als jong stel
wonen en hebben ons hier ook aangesloten bij de kerk en jarenlang zijn we
ook trouwe kerkgangers geweest. Daar allerlei gebeurtenissen is daar toch de
klad in gekomen. Eerst is mijn man ermee gestopt, toen heb ik het nog heel
lang alleen volgehouden, toen ben ik er ook mee gestopt. Ik ben wel altijd
heel geïnteresseerd gebleven. Er was hier een leerhuis en ik ben altijd naar
dat leerhuis geweest en er was hier een predikant, hij werkte als predikant
maar was hoogleraar van beroep, en die wilde wel Hebreeuwse les geven aan
geïnteresseerde gemeenteleden. Dat heeft hij een jaar gedaan en ik ben altijd
naar die lessen geweest en andere leerhuizen en cursussen, terwijl ik dus niet
meer naar de kerk ging. Toen mijn man overleed wilde ik toch dat hij als
gelovig mens begraven zou worden, maar niet vanuit een kerk, want hij ging
nooit meer naar de kerk en nou is hij dood en ga ik hem ook niet naar een
kerk laten brengen. Het moet wel in de uitvaart tot uitdrukking komen en
toen heb ik die leraar van de Hebreeuwse les gevraagd of hij die uitvaart
wilde doen. Dat moest natuurlijk ook a-la-minuut he. Die man kende ik goed
en hij kende mij goed en hij had mijn man ook gekend en hij heeft het
fantastisch gedaan. Daar aan voorafgaand was ik nog wel weer eens een
keertje naar de Kruiskerk, de gereformeerde kerk geweest, omdat mensen
die ik kende, die ook zoekende waren geraakt kerkten daar wel eens bij
dominee van Tellingen en dat vond ik wel hele mooie diensten. Dus daar was
ik wel eens een keer geweest. Dus na de dood van mijn man en ik wel een
steuntje kon gebruiken, ging ik maar weer eens naar de Kruiskerk toe. Zo heb
ik daar een aantal keren een dienst bijgewoond. Een keer schoof er, dat vind
ik een geweldig verhaal, een mevrouw naast mij in de bank en die keek mij zo
aan en zei: bent u hier voor het eerst of heb ik u altijd over het hoofd gezien?
Toen zei ik: nou nee, ik hoor hier eigenlijk niet. Ik vertelde dit verhaal zo heel
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in het kort. Toen vroeg ze: blijft u wel eens koffie drinken? Toen zei ik: nee
dat is me eigenlijk een beetje te zwaar, omdat in mijn eentje te doen. Toen
zei ze: zullen we dan samen blijven koffie drinken? Dat is eigenlijk het begin
van mijn contacten in de Kruiskerk en ik ben daar voor mijn eigen gevoel in
een warm bad terecht gekomen met heel veel hartelijkheid en echte
belangstelling en ik ben weer een trouwe kerkganger als ik in mijn jonge jaren
was. Ik had nooit gedacht dat het zou gebeuren, maar het is wel gebeurd en
ik voel mij daar heel happy bij.
I: Dat is een mooi verhaal. Dat die mensen u toch hebben aangesproken, als
dat niet was gebeurd, dan was u misschien weer naar huis gegaan.
R: Ja, ik kende daar geen sterveling, dus ik was daar uit mijzelf niet blijven
koffie drinken. De manier waarop zij dat zei en de hartelijke belangstelling die
ze toonde en haar man idem dito. Zij sloten als echtpaar vriendschap met mij
als vrouw alleen. Dat vond ik iets onvoorstelbaars. Nu is helaas van deze
mevrouw een jaar geleden ook haar man overleden. Ik denk dat zij zich ook
heeft opgegeven. Ik denk dat zij ook één van de gesprekspartners zal zijn,
maar het past mij niet om haar naam te noemen, daar kom je vanzelf achter
als het zo is. Zo ben ik dus met een omweg weer bij het kerkelijk leven
betrokken geraakt en heb ook kleine taken op mij genomen. Dat stelt
allemaal zoveel niet voor, maar toch wel betrokkenheid.
I: Wie is God voor u? Het hoeft geen goed theologisch antwoord te zijn.
R: Een liefdevolle Vader. (lang stil) Ja, die voor mij zorgt. (geëmotioneerd)
I: Waarom raakt het u?
R: Ik raak ervan geroerd. Als ik over zulke dingen moet praten, ben ik gauw in
tranen. Ik ben tegenwoordig sneller in tranen dan vroeger, dat komt ook wel
doordat ik alleen ben komen te staan. Ik ben kwetsbaarder en gauwer labiel.
Ik heb in de kerk ook wel dat ik niet mee kan zingen, omdat ik dan te
geëmotioneerd raak. Maar het is wel zo, God is wel mijn Vader. Ik heb een
hele lieve aardse vader gehad, dus dat helpt misschien ook om een goed
beeld van een hemelse vader te hebben.
I: God als Vader is het beeld dat u bij God heeft. En God als Schepper kunt u
daar wat mee?
R: Jawel, dat zou niet mijn eerste antwoord zijn, maar ja… God als schepper
niet in de gedachte zoals we vroeger Genesis 1 en 2 letterlijk namen, maar
wel dat God oorsprong is en dingen uit hem voortgekomen zijn. Dat hij het
leven draagt.
I: Dat hij aan het begin staat?
R: Dat hij aan het begin staat en komt aan het eind.
I: Heeft u ook iets met het beeld van God die een verbond sloot met zijn volk?
R: Ja, dat God met mensen een verbond sluit en een verbond gesloten heeft
met Israël en dat wij daar ook in mogen delen. Dat vind ik ook een geweldige
gedachte. Die verhalen zijn zo oud en door de komst van Jezus mogen wij ook
tot Gods kinderen gerekend worden. Dat Jezus op aarde was, dat was 2000
jaar geleden en dat verhaal is altijd in stand gebleven en ook aan mij
doorverteld. (Geëmotioneerd) Dat vind ik al heel geweldig, onvoorstelbaar,
dat er dus altijd mensen zijn geweest die dat verhaal kende en weer
doorgegeven hebben, doorgegeven hebben. Mijn ouders weer aan mij,
waardoor ook wij mogen weten dat wij Gods kinderen zijn. Dat vind ik wel
iets geweldigs.
I: U bent van huis uit wel christelijk opgevoed?
R: Jazeker, ja ja. En op christelijke scholen geweest en destijds ook belijdenis
gedaan.
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I: Ik heb een rijtje met Godsbeelden. En dat Jezus mens is geworden, welk
beeld heeft u daarbij? Spreekt dat nog voor u?
R: Ik weet eigenlijk niet of je dat letterlijk moet nemen. Jezus als Gods zoon
die mens geworden is. Ik denk meer dat hij door God geroepen mens was die
de roeping die God voor hem had aanvaard heeft en dat Hij geheel gevuld
met Gods Geest zijn taak op aarde verricht heeft en zoveel indrukken op
mensen heeft gemaakt, dat ze daarna zo’n verhaal konden vertellen zoals
engelen die voor hem gezongen hebben en die mensen waren meesterlijk in
het maken van mooie verhalen. Jezus heeft dus zo’n diepe indruk op ze
gemaakt dat deze prachtige verhalen over hem ontstaan zijn. Ja, dus niet
zozeer van hij kwam als baby, als Gods zoon in die kribbe te liggen. Ik denk
dat hij gewoon een zoon van zijn volk is geweest en dat God hem een
bijzondere roeping heeft gegeven. Hij heeft die roeping aanvaard, maar dat
zijn mijn leken gedachten. Ik heb daar gedachten over, die komen niet uit de
lucht vallen, dat komt uit wat ikzelf als kennis verzameld heb.
I:Welke lijn speelt dan Jezus’ opstanding?
R: Dat vind ik veel moeilijker om mij daar een voorstelling van te maken wat
dat precies is dat weet ik niet. Ik denk dat niemand dat goed weet. Dat we
moeten vertrouwen dat God hem door de dood gedragen heeft, maar hoe
dat precies zit, daar heb ik geen duidelijk idee van.
I: Het ging natuurlijk over het thema rouw. Als u dan naar het thema rouw
kijkt, heeft u dan ook het idee dat uw geloof na het overlijden van uw man
steun heeft kunnen geven?
R: Ja heel sterk.
I: Op welke manier?
R: Ja aanvankelijk was ik de kluts kwijt. Ik heb nog dagen gelopen hoe kan dat
nou? Hij was ineens uit mijn leven verdwenen. We waren 45 jaar altijd samen
geweest. We zijn kinderloos gebleven. We waren heel erg op elkaar gericht,
aan elkaar verknocht. Zonder hem was naar mijn idee nauwelijks nog iets van
mij over, maar ik moest wel verder leven en de draad weer oppakken. Ik kon
alleen maar bidden: Blijf nabij, blijf nabij, blijf nabij. Dat was het enige wat ik
kon bedenken. Naderhand werd het natuurlijk allemaal wat rustiger,
duidelijker. Ik heb heel vaak de ervaring gehad, dat heb ik vorige week ook in
dat groepje van Joost Schelling gezegd, hoe moet ik hier nou uit zien te
komen? Dan kwam er iemand en dan dacht ik: weer een engel op mijn pad.
Dat heb ik zo vaak en dat heb ik na 6 jaar nog. Er zijn altijd dingen waar je in
eentje mee zit, praktische dingen en dingen waar je over zit te piekeren. Het
gebeurt zo vaak dat er op dat moment iemand opduikt. Ik woon hier nu al
meer dan 50 jaar, ik heb hier een netwerk van vriendinnen en de meeste van
die vriendinnen en die hebben gelukkig nog hun man. Er zijn altijd mensen op
wie ik een beroep kan doen. Er zijn ook mensen die ongevraagd ineens voor
mijn neus staan, als ik iemand nodig heb om mijn hart uit te storten of dat er
iets geklaard moet worden. Wat dat betreft voel ik mij wel heel erg
bevoorrecht. Ik noem dat engelen, dat zijn mensen die ineens opduiken, die
door God op pad zijn gestuurd. Je moet even bij die langsgaan en dat heeft
mij heel veel steun gegeven en dat is nog zo. Dat vertelde ik vorige week in
dat groepje en ja één mevrouw die zat het met grote verbazing aan te horen:
Dat heb ik nooit en daar zou ik nooit zo over denken. Ze zou het nooit
uitleggen als iemand die is even naar mij toegestuurd om mij uit een moeras
te trekken. Ja, ik verzin dat toch zelf, maar dat steunt mij wel.
I: In uw omgang met rouw, heeft u dus gevoeld dat u op God kan vertrouwen
en ook steun van gelovigen ervaren? En dat het ook soort van tekenen zijn?
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R: Ja, ja.
I: Er zijn een aantal manieren waarop mensen om kunnen gaan met
verliessituaties, maar ook in situaties als iemand ziek zou worden. Dat is
bijvoorbeeld een actieve houding, dat je zelf op zoek gaat naar oplossingen,
of passief dat je verwacht dat God met een oplossing of dat je samen met
God zoekt naar een oplossing? Welke houding zou u bij uzelf zien?
R: Nee God voorziet niet dat als ik op de bank ga zitten, dan moet ik niet
verwachten dat God het voor mij oplost. Ik moet zelf wel in actie komen. En
nuchter bedenken: wat kan ik wel en wat kan niet? Wat moet ik aan anderen
vragen? Dat kan zijn dat je het aan een vriend of vriendin vraagt, maar ook
domweg dat je je klusjesman belt, je betaalt die man en dan komt het ook
voor elkaar. Dat moet je per situatie afwegen wat is het probleem. Kan ik het
alleen aan of betaalde hulp inschakelen of kan ik het aan die of die vriend
vragen? Dat verschilt per situatie, maar ik vertrouw erop dat God in zulke
situaties ook bij mij is en mij helpt om de dingen te boven te komen. Dat is
ook in die jaren, ik ben nu 6 jaar alleen, zo gegroeid. Ook als er dingen zijn
waar ik tegenop zie, bijvoorbeeld ik kan best auto rijden, maar als ik een
lange rit maken op de grote weg, dan zie ik daar tegenwoordig tegenop. Daar
wil ik niet aan toegeven, dat is natuurlijk stom, want dan verlies ik mijn
vaardigheden. Dus moet ik dat wel blijven doen. Ik ga niets doen wat
onverantwoord is, ik kan het best dat weet ik, dan moet ik er ook op
vertrouwen dat God met mij meegaat en bewaard. En zodra ik achter het
stuur zit, is die bangigheid ook weg. Dat zijn van die dingen waarop ik dan op
God vertrouw dat hij mij bij zal staan.
I: Ja, maar u zegt wel van: Je kan niet alleen maar willen ontvangen. Het is
niet zo, alles ligt al vast en wij hoeven niet alleen maar onze handen op te
houden. Wij zijn een soort van makke lammetjes.
R: Nee, dat geloof ik niet. Dat vind ik ook niet bijbels. In het verhaal van de
wonderbaarlijke spijziging, vraagt Jezus eerst wie er zelf brood bij zich heeft.
Hij kijkt eerst wat mensen zelf kunnen doen. Dat is ook in van die
oudtestamentische verhalen, wat is dat Elisa of Elia? Dat hij eerst aan die
vrouw vraagt: Wat heb je zelf? Zij heeft het kruikje met olie en dan zorgt hij
dat dit nooit opraakt, maar hij heeft wel eerst gevraagd: wat heb je in huis?
Dan kan je in actie komen. In een aantal opzichten kan ik mijzelf redden. Daar
ben ik ook, dat heb ik mij pas gerealiseerd toen ik alleen kwam te staan, dat ik
heel blij was dat ik behoorlijk opgeleide vrouw ben. Dat ik een brief kan
schrijven, dat ik een telefoongesprek kan voeren, dat ik mij niet onder het
tapijt laat schoffelen. Daar bof ik wel bij, dat ik dat als bagage bij mij heb.
I: Het is, zoals u zegt, een combinatie van geven en ontvangen. U zegt wel van
in de kerk, bij die rouwgroep, ik heb dit wel als leiding van God ervaren. Dus
het is dus een combinatie.
R: Ja, de leiding van God? De goede zorgen van God, God als een vader die
voor mij zorgt.
I: En leiding ziet u als iets anders?
R: Nee nee. Ja, leiding vind ik een beetje dirigistisch klinken. Dan zit je op de
grens van God bepaalt alles. Ik wil niet geloven dat God dacht over mijn man:
nou, daar moet maar eens een einde aan zijn leven komen. Dat God het
gewild heeft dat hij stierf op die leeftijd. Ik ben gestopt met zulke dingen te
geloven toen mijn moeder overleed. Toen was ik zelf 36 jaar, mijn moeder is
maar 66 jaar geworden. Toen dacht ik: Het is toch niet zo dat God heeft
gedacht: voor mij is 66 jaar wel genoeg en nu wil ik dat zij sterft. Zo kan hij
niet in mekaar zitten en dit geloof ik niet. Wij hebben verdriet en God heeft
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verdriet, omdat wij verdriet hebben. Zo kijk ik er ook naar wat mijn man
betreft. Ik zal nooit zeggen: God heeft het zo gewild. Zijn leven heeft een
einde genomen. God heeft verdriet met mij en zorgt voor me.
I: dat lijden en rouw is iets van slechtheid van de wereld?
R: Waar dat van komt, dat weet ik niet. Men zegt dat het komt door
gebrokenheid in de schepping, dat uit zich op allerlei manieren. Hoe dat
allemaal oorzakelijk in elkaar zou kunnen steken daar heb ik geen idee van. Ik
denk dat niemand dat weet.
I: Over Godsbeelden; als ik het rijtje mag noemen wat ik heb en u vertelt waar
u zich het meeste in kan vinden. Bijvoorbeeld een persoonlijke God, God kent
mij en begrijpt mij, een niet-persoonlijke God, dat God alleen met ons begin
te maken heeft en ons vervolgens loslaat of een onkenbare God, dat God er
wel is, maar is een vage kracht die alleen op de achtergrond aanwezig is en
ook te groot is voor ons inbeeldingsvermogen.
R: Ik vind dat in alles wat je nu noemt wel iets zit. Persoonlijke God vind ik
altijd een moeilijk begrip, want dan gaan we heel erg over God als mens
nadenken. Dan krijgt hij antropomorfische trekken, dan lijkt mij haast
oneerbiedig. God is niet die man met die baard, dat is zo’n beeld. Eigenlijk
kunnen we God ook niet kennen, want hij gaat geheel boven ons
voorstellingsvermogen uit. En je noemde een kracht. Ja God is een kracht die
dingen in werking heeft gezet, ja. Het is van alle dingen een beetje. Lastig
antwoord voor je scriptie natuurlijk.
I: Een persoonlijke God. Wij kunnen geen beeld van God maken, maar heeft
hij ook met ons allemaal een persoonlijk plan?
R: Dat weet ik niet. Dat gaat mijn denken zover te boven. Dat hij met ieder
van ons een persoonlijk plan zou hebben. Ik kan er geen ja of geen nee op
zeggen. Dat gaat ons denken echt te boven, vind ik. Hij is er en ik ervaar wel
iets van Hem punt. Verder gaat je denken niet.
I: Maar toch ziet u ook dat Hij voor u zorgt. Dus God is wel persoonlijk bij u
betrokken?
R: Jawel, hier openbaart God zich weer als een liefdevolle Vader. Dan denk ik
wel in menselijke termen over hem, maar anderzijds denk ik dan: ik kan hem
niet als mens zien. Het is wat ik van hem ervaar en wat ik daar aan de andere
zijde is van die spiegel…
I: Het reflecteert eigenlijk wat wij zelf over hem denken?
R: Ja, het is natuurlijk toch menselijk denken.
I: Als u nadenkt over lijden, heeft u dan ook een voorstelling waar uw man is?
Of is dat ook echt opgehouden bij de dood?
R: ik weet niet waar hij nu is. Ik ga vrij vaak naar het graf toe, maar ik weet
heel goed dat hij daar niet is. Daar ben ik van overtuigd. Ik ga daar naar toe
om het ook een plek is om aan hem te denken. Ik weet niet wat er hier naar
is. Ik houd mij vast aan de woorden: ‘Hij is geborgen bij God’. Wat dat
betekent weet ik niet, maar voor mij is dat zoveel als God zorgt ook voor hem.
Maar meer kan ik er niet over zeggen. Er zijn mensen die ik goed ken, waar ik
mee bevriend ben, en die hebben dan het idee van dat iemand toch nog
aanwezig is en dat ze af en toe zijn aanwezigheid voelen. En dat hebben ze
dan ook over mijn man. We hebben pas weer de ervaring gehad dat… Dan
denk ik: oké, jullie ervaren dat, ik ervaar dat niet. Ik heb nooit meer gevoeld:
Nu was hij er toch even. Helemaal niet, hij is niet meer hier. Hij is niet meer
onder de levenden. God zal voor hem zorgen, maar wat het betekent weet ik
niet.
I: Het voortleven van een ziel, zegt dat u iets?
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R: Dat vind ik allemaal zulke vage dingen. Ziel, dat was natuurlijk een woord
wat in die lessen Hebreeuws vaak voor kwam. De leraar heeft het ons
uitgelegd als het meest wezenlijke van jezelf, dat is je ziel. Leeft dat dan
voort? Is dat dan bij God? Ik weet niet wat er van ons bij God is, ik weet het
niet. Er zijn ook mensen die zeggen dan als je zelf overleden bent, dan zal je
hem weer terug zien. Of dat zo is, weet ik niet. Kijk ik daar dan naar uit? Dat ik
mijn man of mijn ouders weer terug zal zien? Ik wijt daar eerlijk gezegd geen
gedachten aan. Ze zijn er geweest en dat was goed. Ik heb er goede
herinneringen aan. Meer weet ik er niet van te zeggen. Allemaal antwoorden
waar je niks mee kan.
I: U heeft er wel goed over nagedacht. U gaat niet mee in een traditie, zo
wordt het gezegd. U heeft echt uw eigen gedachten erover laten gaan.
R: Ik ben met theologische antwoorden heel erg bezig. Ik heb in de kamer
hiernaast twee rijen boeken met ‘Wie was Jezus?’. Al die boeken heb ik in die
jaren 90 en in het begin van de millenniumjaren ben ik daar heel erg mee
bezig geweest. Dat kwam ook door die lessen Hebreeuws, daar heb ik zoveel
aan ontleend. Dat heeft mij ook geleerd om de Bijbel kritischer te lezen?
I: Toen heeft u ook echt de grondtaal gelezen en dingen nagezocht?
R:Dat gebeurde in die les. Je moest een stuk voorbereiden en dat werd dan in
de les behandeld. Die leraar zette dat allemaal in de historische en literaire
context. Wij hingen aan zijn lippen. We waren met een klein groepje. Er was
altijd heel veel wat er te bespreken viel.
I: Veel ruimte om vragen te stellen?
R: Ja, je mocht daar ook vragen stellen. Dat moet ik er ook bij zeggen. Dat heb
ik in de kruiskerk, vanaf het begin, geweldig gevonden. Ik merkte aan alles: je
mag hier vragen stellen. Er is niet op alles een antwoord. Het is ook niet
verkeerd om vragen te hebben en te stellen. Dat was het sfeertje wat op die
lessen ook heerste. Vaak waren we over iets aan het discussiëren en iedereen
zijn woordje hoe hij erover dacht, ik ook. Dan vroegen we aan de leraar: Hoe
denk jij hierover? Dan zei hij: dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hij ging dan
niet even het verlossende woord spreken, maar hij zette er dan vraagtekens
bij.
I: U heeft dat ook ervaren als een fijne plek dat er gewoon vragen mochten
zijn. Dat is heel anders als iemand zegt: Zo is het. En met het begrip
lichamelijke opstanding?
R: Ja dat staat in de geloofsbelijdenis: de wederopstanding des vleses. Dat is
ook maar een formulering die toen, destijds, vastgelegd moest worden
binnen de strijd waar zo’n concilie mee gepaard ging of wij dat nu nog
belijden…. Ik heb geen flauw idee hoe dat allemaal zal zijn. Eerlijk gezegd
denk ik daar ook niet over na. Dat weten we toch niet. We hebben onze
handen vol aan het aardse bestaan.
I: U heeft daar geen troost uit kunnen putten dat u uw man nog terug zal
zien? Dat hij het goed heeft?
R: Ik neem aan dat God voor hem zorgt, dat hij het daar goed heeft, punt. En
hoe het zal zijn als ik zelf dood ben, of ik hem dan nog terug zie, daar wijt ik
geen gedachte aan. Dat weten we toch niet. Ik heb zelf een paar keer gedacht
dat ik dood ging. Ik ben hartpatiënt en het is menens geweest. Dat ik in de
ambulance dacht: Ik overleef dit niet. Ik dacht: God ik sta op het punt om
dood te gaan. Ik voelde me toch niet bang. Ik zal wel bij God terecht komen.
Ik ging niet dood, want ik zit hier nog. Ik heb wel paar keer die ervaring gehad.
Nou kan dat ook een toedekken zijn, maar als ik daar aan terugdenk heb ik
mij beide keren niet angstig gevoeld ofzo. Dat zegt natuurlijk niet dat als het
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werkelijk zover is, dat ik dat ook zo zou ervaren, maar het is wel iets waar ik
zelf vaak aan terug denk. Ik haal het ziekenhuis niet eens, tegen die tijd is het
afgelopen met me. En dat dat toch geen angst opriep, maar dat kwam
misschien ook wel door de situatie. Dat je dan ook ligt in een ambulance, met
loeiende sirenes en die mensen rijden als gekken, fantastisch.
Daar wordt je ook mee bepaald. Tussendoor dacht ik steeds: ik ga nu toch
dood, ik ga nu toch dood.
I: Dat u geen angst heeft ervaren, betekent dat ook dat u dacht naar een
goede plaats zou gaan? Dat u naar God zou gaan?
R: Ja.
I: Is dat dan een gevoel of heeft u daar echt rationeel over heeft nagedacht?
R: Ik denk dat je op die momenten niet zo rationeel bent. Je wordt afgevoerd
omdat je je ontzettend beroerd voelt. Daarom die gedachte: nu ga ik dood.
Toen kwamen die mensen van de ambulance en ik voelde me ontzettend rot,
dus ik zei: Ik ga dood, ik ga dood. Toen zeiden die mensen: Nee hoor, u gaat
niet dood, wij gaan voor u vechten en u moet zelf ook vechten. Dat gebeurt
dan plotseling, dat overvalt je. Ik heb toen zelf 112 gebeld, ik heb dat
meerdere malen moeten doen. Toen kwamen er mensen. Het is een hele
gekke situatie, alles staat opeens op zijn kop. Je denkt dan ook niet rationeel.
Ik had toen ook thuis tegen die mensen gezegd: ik ga dood. Dat wil niet
zeggen dat ik er de volgende keer zo tegenover sta. Het is natuurlijk onder
invloed van een hele bizarre situatie, zowel lichamelijk als geestelijk.
I: Ik maak weer even een bruggetje. Zijn er ook rituelen geweest na het
overlijden van uw man waar u echt steun aan heeft gehad of kracht uit heeft
ervaren om hem te herdenken?
R: In het begin ging ik heel vaak naar het graf toe. In het begin was er
natuurlijk nog geen steen, lagen daar nog die bloemen. Het is natuurlijk vlak
bij waar ik woon, hij ligt aan de Meeuwenlaan begraven. Aanvankelijk ging ik
daar toch wel elke dag naar toe. Van liever lee is dat wel wat minder
geworden. Ik heb er toch wel vaak behoefte aan en dat heeft mijzelf
verbaasd, want het graf van mijn ouders ik vind dat ik daar toch één keer per
jaar naar toe moet én dat doe ik dan ook wel, maar dat is dan meer van
moeten. Hier wordt ik veel meer naartoe getrokken en in het begin was dat
heel sterk. En nu nog . Het ritueel is dan eigenlijk, nu staat er natuurlijk wel
een steen, dat ik daar kijk naar zijn naam en naar de data die erop staan en
dan denk ik dat staat er omdat hij er ook echt geweest is. Dat is een soort
ritueel. En er hangt daar een foto van hem en daar wil ik ook altijd een
bloemetje hebben.
I: Elke dag zeg maar?
R: Nee er staat daar altijd een bloemetje zeg maar. Ik vind het wel prettig als
daar een bloemetje staat. Als ik een weekje weg ben en er staan daar geen
bloemen, dan moet ik wel weer gauw een bloemetje hebben.
Dat is natuurlijk ook een soort ritueel, want er verandert natuurlijk in de
wereld niks als daar geen bloemen staan en toch wil ik dat graag.
I: Waarom is dat dan denkt u?
R: Het is een soort van uitdrukken: Ik denk aan je. Ik heb daar geen andere
verklaring voor. Andere rituelen weet ik eigenlijk niet zo.
I: Is bijvoorbeeld de rouwdienst iets wat u is bijgebleven en wat u nog
regelmatig terughaalt?
R: Ja, ja. Alles wat er in die week gebeurt is, tussen het moment dat hij
gestorven is tot aan de begrafenis, is een film in mijn hoofd en er hoeft niks te
gebeuren en die film gaat aan. Dan zeg ik: stop, stop, stop. Maar het gebeurt
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toch heel vaak dat die film weer gaat draaien. Daar zitten ook stukken van de
afscheidsdienst in, dingen die toen gezegd zijn. Ik heb natuurlijk een hele map
waar al die paperassen in zitten. Ik deins er altijd voor terug omdat daarin te
kijken, ik doe het maar een heel enkele keer en sommige dingen weet ik ook
uit mijn hoofd.
I: Omdat u zegt stop, stop, stop, dan is het u misschien niet persé tot steun?
R: Ik word er zelf erg verdrietig van. Dan komt alles weer zo heftig terug.
Zeker als je dan alleen bent, er niemand bij is, dan begin ik maar liever niet
aan. Ik heb toen heel veel brieven gekregen, ik heb die brieven allemaal
bewaard om ze nog eens te lezen. Ik doe het zelden, een enkele keer denk ik
die en die had toch dat geschreven. Dan zoek ik die brief op en lees die brief
en de rest bekijk ik dan maar niet. Dat roept toch heel veel op, waar ik zo naar
van wordt. Ik weet wel je moet ook je tranen de vrije loop laten als dat zo
gebeurt. Iedereen zegt dat het stom is omdat te onderdrukken, maar het is
ook naar om in je pure eentje te gaan zitten huilen. In het begin gebeurde dat
wel en dan hield ik er van pure ellende weer mee op. Dat vond ik zo’n
armoedige toestand om in je eentje te gaan zitten huilen en dan stopte ik
maar weer.
I: Is er ook weer een herdenkingsmoment geweest? Bijvoorbeeld na een jaar?
R: Nou in die zin, ik heb veel steun aan mijn zusje en zwager, die wonen niet
hier in Woerden, maar daar heb ik veel contact mee. Die belde dan van te
voren op, dan is het een jaar geleden, ik kom naar je toe en dan kunnen we
samen naar het graf gaan. Dat van dingen en dat heeft ze ook wel gedaan op
de datum dat hij jarig zou zijn geweest en dat ze zelf initiatief neemt: nou ik
kom naar je toe en dan gaan we samen naar zijn graf toe. En de datum van
zijn verjaardag en onze trouwdag en de dag dat hij gestorven ga ik zelf ook
naar zijn graf.
I: Vindt u het fijn dat u zusje dan contact met u zoekt?
R: Ja, dat vind ik wel fijn.
I: Het kan ook zo zijn dat u liever alleen heen zou gaan.
R: Ja, ik vind het heel fijn als ze mee gaat. Als mensen met mij meeleven, dan
doet dat mij goed. Ik probeer, als daar de gelegenheid voordoet, ook met
anderen mee te leven, want ik weet dat dat tot steun kan zijn.
I: Als u terugkijkt hoe heeft u dan het eerste jaar na het overlijden van uw
man ervaren?
R: Zoals ik al zei, het waren de scherven bij elkaar rapen. Alles was in een keer
veranderd. Dan denk ik aan mijn vriendinnen, die gewoon nog door leven met
hun man naast hun. Jou leven is gewoon door gegaan en bij mij is alles
veranderd. En aanvankelijk probeerde ik heel erg alles zo te doen zoals het
gebeurde toen we nog samen waren. Daar haalde ik een soort troost of
houvast uit. We zouden het zo hebben gedaan of hij zou het zus of zo hebben
aangepakt. Zo moet ik het dus doen. Op een aantal gebieden ben ik daar
naderhand van terug gekomen, maar de omstandigheden zijn helemaal
veranderd dus ik kan het niet meer doen zoals vroeger. Ik moet het nu zelf
bepalen hoe het goed is om te handelen, te beslissen of weet ik veel. Dat zag
ik pas naderhand, dat ik aanvankelijk mij vast klampte aan hoe we gewend
waren samen dingen te doen of hoe hij vond dat dingen moesten en dat ik
dan dacht: dan doe ik het maar zo, dat zal dan wel goed zijn. Pas naderhand
heb ik eigen … ik weet nu niet zo’n goed voorbeeld.
I: Was dat ook omdat het onwerkelijk was dat hij niet meer terug zou komen?
R: Het was onwerkelijk dat hij er niet meer was. Zo gek, ik bedoel: iemand is
er en bam iemand is uit je leven verdwenen. Dat kan je geest niet bijbenen.
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I: Als u terugkijkt, was dan het eerste jaar in vergelijking met tweede jaar echt
een periode van rouw?
R: Dat was het tweede jaar ook. Toen begon ik er anders tegenaan te kijken.
Toen ontdekte ik dat ik het eigenlijk moeilijk vond in dat huis, waar we samen
zo gelukkig waren geweest om daar alleen te wonen. Met name in die kamer
waar hij zelf zoveel gemaakt en gedaan had. Dat het huis heel leeg was met
mij alleen, dat is pas in het tweede jaar tot mij doorgedrongen. Maar wat
mensen zeggen als je maar een keer het eerste jaar door bent, dan gaat het
verder wel, dat is wat mij betreft kletskoek. Het blijft gewoon moeilijk, het
blijft gewoon erg dat je alleen verder moet.
I: heeft u dan ook ervaren dat mensen u het gevoel hebben gegeven: het
eerste jaar is toch voorbij dus nu moet u verder met u leven?
R: Men spreekt dat niet zo uit. Kijk, er zijn aantal mensen die bedoelen het
goed, ja ik weet precies wat je voelt, maar dat weten ze helemaal niet. Dan
denk ik: toe maar, denk dat dan maar dat jij het zo goed begrijpt, maar dat is
gewoon niet zo. Vroeger probeerde ik ook mensen bij te staan die een verlies
hadden geleden. Vroeger toen mijn moeder overleed toen hebben mijn
broers en zussen geprobeerd mijn vader te ondersteunen. Achteraf begreep
je pas dat een kind geen partner kan vervangen. Ik heb toen mijn best gedaan
om mee te leven. Maar waar het werkelijk over ging, dat wist ik eigenlijk niet.
Dat weet je pas achteraf.
I: Er zijn aantal rouwtaken. Dat is een soort van model. Ik wilde dat even
langslopen om te vragen hoe u dat heeft ervaren, of u dat ook heeft
meegemaakt. Het aanvaarden van het verlies, dat is zeg maar de eerste stap.
In dat model wordt gezegd dat als je het niet aanvaardt, je dan ook niet aan
rouwen kan toekomen. Bent u het daar mee eens? Ziet u daar iets van uzelf
bij terug?
R: Ik vind het lastig om het begrip rouwen te concretiseren. Je hebt natuurlijk
verdriet, ontzettend. Je levensperspectief is voor een groot deel weg, dus dat
moet je weer opnieuw invullen, je moet allerlei praktische dingen doen waar
je niet op voorbereid was.
I: Het rouwen is dat het zo’n grote invloed heeft op je dagelijkse leven dat je
niet in staat bent om normaal te functioneren in de zin van dat als je het
rouwtakenmodel zou hebben doorlopen stap 4 is dan dat je het emotioneel
een plaats hebt gegeven en dat je het verlies kan geven in je leven. Dus het
blijft een lege plek, het blijft gemis, maar dat het je elke dag niet meer
overspoelt.
R: Ik heb van meet af aan heel veel dingen gedaan, omdat er niks anders op
zat. Ik moest wel zorgen dat er schone was in de kast lag en brood in de
broodtrommel lag. Het is nooit zo geweest dat ik alles uit mijn handen heb
laten vallen. Ik heb juist veel meer ervaren: je moet aan de slag. Je moet nu
alles alleen doen, wat je altijd samen hebt gedaan. Ik heb dus nooit
gedisfunctioneerd, dat was geen keuze, dat was geen verdienste, maar dat
was omdat het moest. Daarnaast was er natuurlijk heel erg verdriet en gemis,
maar ik kon mij daardoor niet lam laten slaan, omdat er steeds van alles
moest gebeuren. Verder, nu hoor ik die term weer die mij altijd tegen de
haren instrijkt, dat zeg ik niet om persoonlijke verwijten te maken, maar ik wil
dat toch zeggen. Mensen hebben het er altijd over: je moet verlies een plek
geven, je moet verdriet een plek geven. Dat is onzin praat. Verdriet moet je
dragen, dat verdriet doorsijpelt je hele leven en dat openbaart zich op allerlei
manieren en op onverwachtste momenten is daar dat verdriet. Dat verdriet
geeft zich geen plaats laten geven in een kastje of in een la die je dicht kan
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doen, nee dat verdriet is met je dagelijkse bestaan verweven. Soms heb je het
niet zo in de gaten en soms bam, op momenten waarop je het niet
verwachte, duikt het weer op en staan de tranen in je ogen. Mensen die het
maar altijd hebben over je moet het een plek geven, nee, het is er en het
moet gedragen worden. De ene keer is het veel dwingender en pregnanter
aanwezig dan andere momenten, maar het laat zich niet opbergen.
I: Het gaat er denk ik niet om het een plekje te geven in een kastje, maar wel
hoe u ermee omgaat, hoe mensen ermee omgaan. Dat het wat stabieler is.
R: Ja oké, een fase van grote labiliteit, dat je in een stabiele toestand komt.
I: Ja, gelukkig zijn al die modellen het er wel over eens dat je er geen tijd meer
aan kan hangen. Voor de een duurt het een jaar, voor de ander twee jaar en
voor de ander maar een half jaar. Ik vind het ook geen fijn idee dat zo’n
model op iedereen wordt geplakt.
R: Dat kan natuurlijk ook niet. Vroeger had je, ik weet niet of dat nog steeds
genoemd wordt, de theorieën van Kubler-Ross, ook boos zijn. Dat vond ik
zo’n onzin. Ik ben geen moment boos geweest, niet toen mijn moeder stierf,
niet toen mijn vader stierf en ook niet toen mijn man stierf. Op wie zou ik dan
boos moeten zijn? Op mijn man, omdat hij uit mijn leven verdwenen was? Ik
vind dat zo raar, dat van iedereen dan verwacht werd van ontkennende fase,
en dan onderhandelen en dan boos zijn en ik weet het niet meer. Hoe kan je
nou denken dat mensen, allemaal zo verschillend, allemaal een model op toe
te passen was. Dan zeiden mensen: Hij heeft je zo in de steek gelaten. Dat
bedoelden ze dan goed, en dan bedoelden ze plotseling verdwenen, maar hij
heeft mij niet in de steek gelaten.
I: Nee, het was niet zijn keuze om weg te gaan.
R: Ik vind die terminologie van die verschillende theorieën daar bots ik wel
een beetje mee. Ook omdat ‘het een plek geven’ of ‘ermee omgaan’ toch
hele vage termen zijn. Niet alleen als het om rouw gaat. ‘Ermee omgaan’
wordt tegenwoordig in bijna elke zin zo’n beetje gebruikt. Hoe je hiermee
omgaat, hoe je daarmee omgaat, dan zegt het ook niks meer. Zo’n onderwerp
als rouw dat hangt toch al van abstracties aan elkaar.
I: Hoe we rouwen, hangt van heel veel dingen over. Wie we zijn, wie is er
overleden, of het lang ziekbed was of niet. Het is lastig om daar een
plakkertje op te plakken.
R: Ja ja, wordt er nog wel vanuit gegaan dat die elementen vormen het
proces? Je kan die volgorde aantreffen of die volgorde, maar al die elementen
moeten die aan bod komen?
I: er staat ook dat bepaalde fasen kunnen worden overgeslagen. De eerste
fase is dat je het verlies moet aanvaarden. Als je alleen maar zegt: hij/zij zegt
is op vakantie, hij komt terug, dan kan je ook niet rouwen. Dat is dus de
eerste stap.
R: Dat begrijp ik wel.
I: En dat je ook door de gevoelens heen moet en dat je ze niet alleen maar
weg moet stoppen. Ik berg alles op en dat je er helemaal niet meer aan wil
denken. Dat je hem/haar gelijk uit je leven haalt, dat je de gevoelens die bij
het verlies komen kijken ook onder ogen ziet en ook zo af en toe huilt. Dat is
dus ook een onderdeel van. Dat je dus ook weer die lege plek een plek in je
leven kan geven, bijvoorbeeld in uw geval dat u wel een nieuw huis bent gaan
zoeken en u heeft hier wel uw plekje gevonden.
R: Hoe zie je dat dan in het kader van zo’n rouwproces?
I: U zegt zelf: sommige mensen blijven op een plek wonen, want daar zitten al
de herinneringen. U zegt: het heeft mij nooit iets gedaan. Het was een goede
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beslissing omdat te doen. Het heeft er misschien wel aan bijgedragen dat u
verder kunt met u leven. Misschien was u met uw man ook wel op zoek naar
een appartement?
R: Daar hebben we het natuurlijk wel eens over gehad, want alle mensen die
op hogere leeftijd komen, die gaan denken. Kunnen we die tuin nog
volhouden en hoe lang kunnen we die trap opgaan? We hadden het er wel
eens over gehad, niet als iets wat stond te gebeuren. We zeiden altijd dat als
we in een flat gaan wonen: dat kunnen we de buren niet aandoen vanwege
de instrumenten. Ik denk nu als hij niet gestorven zou zijn, dan woonden we
nog in de Kievietstraat.
I: Alle gebeurtenissen in ons leven, bepalen weer volgende stappen.
R: Als ik er zo over nadenken, dan zie ik ook wel dat ik die en die en die
stappen ben gaan zetten. De verhuizing op zich was al een flink karwei. Dat
hele huis moest leeg gehaald worden, waar we 40 jaar gewoond hadden, al
die spullen moesten door mijn handen heen.
I: Dat is ook een soort van rouw, afscheid nemen, dingen wegdoen.
R: Daar heeft heel veel afscheid bij gezeten. Ik had al mijn studieboeken, hij
had al zijn studieboeken nog, hij had al zijn collegeaantekeningen nog. Keurig
geordend, in dozen, maar ik heb het wel bij het oud papier gegooid, want ik
kon het niet meenemen. Van mijzelf ook. Ik heb heel veel boeken weggedaan,
maar wel eerst alles in mijn handen gehad. Er waren ook dozen gedaan, waar
bij ik tot halverwege ben gekomen en dan moest ik zo vreselijk huilen en dan
heb ik er plakkertje op gedaan ‘later verder uitzoeken’. Daar heeft een reuze
afscheid in gezeten. Er zijn ook nieuwe dingen bijgekomen. We speelden ook
klavecimbel . Het is een heel verhaal, maar waar het op neer komt is dat er nu
twee keer per jaar een huisconcertje wordt gegeven. We speelden met
elkaar, nooit met anderen, dat is nu zo gelopen, dat gebeurt nu wel. Dat kan
ik hier in de huiskamer voor elkaar krijgen. Dan denken mensen dat ik heel
ondernemend ben, maar dat vind ik zelf niet. Maar sommige dingen lopen zo,
je maakt bepaalde keuzes.
I: Dank u wel voor uw tijd.
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Bijlage II: Interview respondent 2 (19 juni 2018)
I: Fijn dat ik u mocht interviewen. Ik wil eerst gewoon iets van achtergrond
informatie. Ik begreep dat uw man is overleden. Hoelang is dat geleden?
R: 4,5 jaar.
I: Hoe is hij overleden? Waaraan?
R: Aan een hartstilstand, zijn hart stopte ermee.
I: Was het een ziekbed?
R: Nee, tenminste hij was elke keer wel ziek, maar dan krabbelde hij wel weer
op.
I: U wist ook niet dat het aan zijn hart lag?
R: Nee, hij heeft wel in het ziekenhuis gelegen in oktober. En toen zei de
dokter: U kunt wel 100 worden en 14 dagen later was het afgelopen.
I: Wat was zijn leeftijd?
R: 79 jaar.
I: Hoelang waren jullie bij elkaar?
R: Ik was zijn tweede vrouw en wij waren 15 jaar getrouwd.
I: Het doel van het interview is dat ik voor mijn studie Geestelijk Verzorger
onderzoek doe naar welke beelden mensen van God hebben als ze in de rouw
zijn. Maar het gaat ook over andere dingen. Als u het lastig vindt om te
beantwoorden dan geeft dat niet, dat hoort er natuurlijk bij. Als u naar die
tijd terugkijkt, het eerste of tweede jaar. Het is lastig om te zeggen wanneer
ben je in de rouw.
R: Nog.
I: Ja, soms wordt er gezegd als je alles maar voor de eerste keer meemaakt,
dan wordt het wel minder, maar dat is natuurlijk heel erg per persoon
verschillend. Hoe kijkt u op die periode terug?
R: Ik vond het in het begin vreselijk moeilijk. Dat ik alles weer alleen moest
doen enzo. En nou, je gaat eraan wennen.
I: En vlak na zijn overlijden, de eerste week, hoe kijkt u daar op terug?
R: Dan wordt je geleefd. Je hebt zoveel dingen waar je aan moet denken, die
je moet regelen. Dat moet gedaan, dat moet geregeld worden.
I: Had u wel steun in die tijd?
R: Nee, niet zoveel.
I: U heeft het voornamelijk zelf moeten doen?
R: Ja.
I: Hoe zit het met naaste familie?
R: Ik heb van mijn man aan drie kinderen. Met de jongste dochter heb ik heel
goed contact. Met de oudste minder. Met de tweede, dat is een zoon, heb ik
heel weinig contact. Met een verjaardag enzo komen ze, maar verder niet.
I: Dat maakt het ook ingewikkeld natuurlijk.
R: Dan ga je ook niet zo snel vragen, wil je dat voor mij doen? Tenminste op
financieel gebied niet.
I: Ja, dat is dan ook weer lastig. Want heeft u toen ook in die tijd steun van de
kerk ervaren?
R: Nou, niet veel.
I: Dat heeft u gemist?
R: Ja dat heb ik heel erg gemist. De vorige dominee kwam vaak eens even
een praatje maken, want ik ben coördinator van de kerk. Toen kwam hij
eigenlijk heel vaak. Toen mijn man is overleden heeft hij het eigenlijk, na die
eerste week, heeft hij het eigenlijk heel erg af laten weten.
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I: En van de gemeenschap?
R: Die waren heel attent enzo, altijd vragen. Maar ook niet dat ze zeggen:
kom eens een keertje.
I: Dus u heeft het gevoel dat u er alleen voor heeft gestaan. Dat is wel lastig.
Hoe heeft u in die tijd God ervaren?
R: Dat was een hele steun. Als ik dat niet had gehad, weet ik niet of ik het dan
gered had.
I: En hoe heeft u die steun ervaren?
R: Die krijg je eigenlijk ongemerkt overal mee. Dat het toch lukt.
I: Bent u ook boos geweest?
R: Ja wel een beetje. Nou ben je na al die jaren getrouwd en dan neemt hij je
hem weer af.
I: Dat is begrijpelijk.
R: Dat zie ik nou wel, maar toen niet.
I: Dat u boos mocht zijn? Vond u dat ongemakkelijk?
R: Ja, dat vond ik niet reëel van mijzelf.
I: Ik merk ook dat het niet echt geaccepteerd wordt, dat mensen het toch ook
lastig vinden om boos te zijn, terwijl de Bijbel er toch vol mee staat. Dat het
toch ook mag.
R: Dat merk ik nu wel, maar toen niet.
I: Toen zat u er ook middenin. Nu kunt u misschien meer met een afstandje
naar kijken.
R: Ja, nu kijk je anders.
I: Even over de Godsbeelden die u heeft. Ik noem ze gewoon even op en dan
wil ik vragen of u wil zeggen wat u ermee heeft en of u er iets mee kan. Een
persoonlijke God, God kent mij en begrijpt mij. De tweede is een nietpersoonlijke God, dat hij voornamelijk iets heeft betekent in het ontstaan van
mensen en voor de rest niet echt betrokken is bij mensen. Of een onkenbare
God en dat is dat Hij eigenlijk te groot is om er iets van te weten.
R: Dat eerste wel.
I: Een persoonlijke God? Dat spreekt u het meeste aan?
R: Ja.
I: En waarom is dat?
R: Ja, je voelt steeds de steun en dat hij toch naast je staat bij wijze van
spreken.
I: En denkt u dan ook dat hij specifiek ook bij uw leven betrokken is?
R: Niet alleen bij mij, maar bij alle mensen eigenlijk.
I: Maar wel persoonlijk? Dus hij kent uw verhaal? Dus hij is ook met u
betrokken?
R: Ja.
I: Dus dat is een persoonlijk godsbeeld. Even terug naar datgene wat u zei
over de kerk. Er zijn bepaalde manieren waarop u ermee kan omgaan, met
rouwsituaties. Heeft u in die tijd ook echt vertrouwen gehad in God of juist
afstand tot God ervaren?
R: Ik heb eerst wel een beetje afstand genomen. Maar ik dacht bij mezelf; ik
mag het hem niet aanrekenen. En toen heb ik hem weer terug aanvaard.
I: Hoe lang ging daar over heen?
R: Nou wel een paar weken, of maanden eigenlijk. Dat ik het heel moeilijk
vond.
I: Ging dat ook samen met dat u ook minder naar de kerk ging?
R: Nee, ik ben altijd naar de kerk gaan, want dat was natuurlijk mijn werk, dus
dat kon ik niet laten zitten.
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I: Ja, want doet u dat al lang, dat coördinator zijn?
R: Ja, al 15 jaar.
I: Dat is ook al een lange tijd.
R: Ik kan niet zeggen: kom doordeweeks wel mijn werk doen, en zondags niet
naar de kerk. Dat kon met mijn geweten niet overeen.
I: Dat was dan misschien meer er aanwezig zijn?
R: Het was in het begin echt van ja ik moet zondags naar de kerk . Ik had er
niet veel behoefte aan, zeg maar.
I: Dat heeft u misschien wel geholpen om weer betrokken te zijn bij God?
R: Ja.
I: Als u kijkt naar hoe u met rouw kunt omgaan, heeft u dan het idee dat u het
zelf moest oplossen of dat God met een oplossing moest komen of dat u het
samen met God kon doen?
R: Ik heb wel het gevoel gehad dat ik geholpen werd door hem.
I: Dus dat u samen met God op mocht trekken?
R: Ja.
I: Het wordt zeg maar, een actieve houding, God gaat zich niet met mij
bemoeien, dus ik ga het zelf oplossen.
R: Nee.
I: Of je zegt: waarom zou God zich met mij bemoeien? Ik ben veel te klein
voor hem, te nietig.
R: Nee. Hij heeft mij er echt door heen gesleept. Nou ja, doorheen gesleept,
echt geholpen.
I: Hoe heeft u dat ervaren?
R: Dat merk je overal aan, in je doen en laten. Ik kan niet zo gauw een
voorbeeld noemen.
I: In gebed misschien of in Bijbel lezen?
R: Bijbel lezen vind ik een heel zwaar punt, sinds ik alleen ben, kom ik daar
echt niet aan toe. Dat zei ik laatst ook tegen Joost, daar kom ik echt niet aan
toe.
I: Dat kwam misschien ook omdat u het samen deed?
R: Ja dat deden we altijd samen, hardop. Als ik lees worden mijn gedachten zo
afgeleid. Dan ben ik aan het lezen en dan denk ik aan een heel ander iets.
I: Op welke manier heeft u het dan wel ervaren? In gebed?
R: Door mijn gebed, dan dacht ik meer dat ik mijn verstand er dan meer bij
kon houden. Dat dat wel lukte.
I: U heeft ook ervaren dat Hij ook door dat gebed bij U was?
R: Ja, dat je er niet alleen voor staat.
I: U heeft echt kracht ervaren?
R: Ja.
I: Mooi. Zijn er dan ook bepaalde mensen op uw pad gebracht om uw te
helpen?
R: Nou wel wat, maar niet zozeer meer dan dat ik had.
I: Daar had u misschien ook niet voor gebeden?
R: Je bidt natuurlijk wel voor hulp. Een meneer heeft altijd bij mijn man in het
ziekenhuis geweest en daar ben ik nu heel goed bevriend mee. En dat soort
dingen. Terwijl je het eigenlijk niet eens over het geloof hebt. Toch staan die
altijd…
I: Ik wil graag met u een aantal Godsbeelden langslopen en dan wil ik vragen
wat u daar mee kan. God als Schepper?
R: Ja, dat weet je uit de Bijbel en uit je opvoeding.
I: Kunt u daar dan ook echt iets mee?
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R: Kan je er echt iets mee? Nou, je weet dat het zo is, ik twijfel er echt geen
moment aan. Echt zelf om er iets mee te kunnen..
I: Hij heeft een verbond gesloten. Zegt dat u iets?
R: Ja dat voel je steeds door je geloof, voel je dat hij naast je staat, dat het
verbond er is. Dat hij bij je is.
I: En het verbond met Zijn volk? Zegt dat dan nog iets specifieks?
R: Nee, dat kan ik niet…het is zo vaak dat ze hem hebben weggeduwd, meer
door de mensen natuurlijk.
I: Maar bij zijn volk, waar denkt u dan aan?
R: Dan denk je toch automatisch aan de Joden. Dat is zijn volk.
I Dat vindt u lastig te plaatsen?
R: Ja, want die hebben het zo vaak weggestopt natuurlijk.
I: De joden bedoelt u?
R: Ja, die hebben het zo vaak gedaan en hij heeft ze toch weer elke keer als
zijn kinderen aangenomen.
I: En dat Jezus mens is geworden?
R: Dat is volop mijn geloof.
I: Daar kijkt u ook zo naar?
R Ja.
I: En dat Jezus is opgestaan?
R: Ja ook.
I: Wat betekent dat voor u?
R: Dat al je zonden vergeven zijn, tenminste dat daarvoor geboet is.
I: Ervaart u dat ook zo?
R: Ja, ik weet dat als ik iets verkeerd gedaan heb. Ik zou het nou niet zo gauw
weten, dan weet je dat er ook vergeving is als je erom vraagt. Dat hij het ook
voor mijn zonden heeft gedaan, of heeft ondergaan moet ik zeggen.
I: Is dat iets abstracts of staat u daar elke dag bij stil?
R: Nou elke dag, maar wel vaak.
I: Oké, u zou ook kunnen zeggen dat is zoiets abstracts, dat zijn allemaal
beelden, die staan zover van mij af. Welk beeld van God heeft u vooral?
R: Van God zelf of van Jezus?
I: Ja, ik weet niet, waar u het meeste mee heeft.
R: Het nieuwe testament spreekt mij wel veel meer aan. Al die mooie
verhalen.
I: Dus Jezus staat voor u meer op de voorgrond?
R: Dan is God ook echt zijn Vader.
I: En hoe ziet u God dan?
R: De vader van Jezus, maar ook wel de vader van Ruth, Naomi en van al die
bekende verhalen, Mozes.
I: En voor u? Is het ook voor u een Vader?
R: Dat vind ik eigenlijk, meer een opa.
I: Meer op afstand?
R: Ja, meer op afstand.
I: Heeft dat dan te maken met uw eigen vaderbeeld?
R: Ik heb zelf nooit een vader, mijn vader is heel jong overleden. Echt een
vader heb ik dus zelf niet gehad, een aardse vader zeg maar.
I: Het is meer Jezus als vriend die u aanspreekt?
R: Als broer, ja als….
I: Iemand die met u meeloopt? In plaats van God staat verder van uw weg?
R: Ja, die staat iets verder weg.
I: Het beeld wat heel veel mensen hebben, God als liefdevolle Vader, is voor u
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niet heel erg aan de oppervlakte?
R: Ja, omdat ik misschien zelf nooit een aardse vader heb gehad.
I: Dat is voor iedereen natuurlijk ook persoonlijk. Het is allemaal natuurlijk
wel menselijk inbeelden.
En toen na het overlijden van uw man, heeft u toen een beeld gevormd van
waar hij heen is?
R: Je weet dat hij naar de hemel gaat, naar de Here Jezus.
I: Daar heeft u geen twijfel over gehad?
R: Geen moment.
I: Dat is heel hoopvol.
R: Maar of ik hem straks, als ik zelf kom te overlijden, daar weer zal zien in
menselijke gedaante? Dat geloof ik niet.
I: Dat gelooft u niet?
R: Nee, want waar zou hij dan naar moeten gaan? Naar zijn eerste vrouw of
naar mij?
I: Denkt u dan ook dat we elkaar niet meer kennen?
R: Nee ik denk dat je elkaar niet kent, want dan zou je mensen die er niet zijn
ook missen.
I: U ziet het wel voor u als een liefdevolle plek? Heeft u wel eens getwijfeld of
er een hemel is?
R: Nee eigenlijk niet, vroeger ook niet.
I: U bent er heel erg van overtuigd?
R: Dat is misschien gek.
I: Nee, dat is niet gek. Wat zegt het woord lichamelijke opstanding
R: Niet zoveel.
I: Wat zegt het u?
R: Niet veel. Ik geloof niet dat we elkaar meer in menselijke gedaante, wel in
andere gedaante, maar niet in menselijke gedaante.
I: het oude lichaam komt niet meer terug?
R: Volgens mij niet.
I: En het voortbestaan van de ziel, kunt u daar iets mee?
R: Dat gaat door, denk ik. Maar niet echt herkenbaar.
I: Dat gaat ook veranderen. Op welke manier denkt u?
R: Dat zijn van die vragen, dat weet ik echt niet.
I: U denkt wel dat de ziel verder gaat, verder leeft?
R: Ja, die ziel gaat over naar God.
I: Zijn er ook in het eerste jaar momenten geweest, rituele momenten of
herdenkingsmomenten, waarop u op een positieve manier naar terugkijkt?
De rouwdienst bijvoorbeeld?
R: De rouwdienst en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn
verjaardagen, met verjaardagen wordt hij vaak nog opgehaald dat hij een
fijne man was. Zijn broer mist hem nog altijd.
I: Hoe was de herdenkingsdienst?
R: Het was een hele mooie dienst. De kerk was bomvol. En dat heeft Van
Tellingen dus ook keurig gedaan.
I: Had hij zelf daar iets over voorbereid? Of heeft u dat zelf helemaal gedaan?
R: Nee, heb ik zelf gedaan.
I: Dan ook rekening houdend met wat hij mooi vond?
R: Ja, in zijn gedachten.
I: U kijkt echt op een positieve manier terug? Wat springt er dan voor u het
meeste uit?
R: Dat er zoveel mensen waren en dat hij nog altijd zo herdacht wordt. Dat hij
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zo gemist wordt.
I: Dat houdt ook de gedachte levend aan hem. En inhoudelijk?
R: De dienst op zich, daar denk je altijd aan. Als je daar aan denkt. Dat er
zoveel mensen zijn.
I: En de inhoud van de preek? Weet u die nog?
R: Ik heb het nog op een bandje, maar daar ben ik nooit toegekomen om die
te horen.
I: dat is ook moeilijk denk ik?
R: Ja, daar ben ik nog nooit aan toegekomen.
I: U noemde ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat vond u daar fijn
van?
R: Dat hij in de gemeente herdacht werd. Dat was bijna een jaar geleden, het
was 1 december. Het was de tweede zondag nadat hij was overleden. De ene
week waren we nog samen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar en die
week erop is hij overleden en het jaar daarna gaat alles weer door je hoofd.
I: Dat is ook een moeilijke tijd?
R: Aan de ene kant is het heel moeilijk, aan de andere kant is het heel mooi.
I: Zijn er dan ook veel mensen die u tot steun zijn?
R: Ja hoor.
I: Welke mensen zijn u dan tot steun?
R: Je collega’s, mensen waar je bij in de kerk zit, in de bank bij wijze van
spreken of in de wijk waar je zit.
I: Die denken dan allemaal dan met u mee?
R: Ik heb ook een ketting van hem. Dan zegt een mevrouw naast mij, even
Bert aanraken.
I: Wel mooi. En bezoekt u ook zijn graf? Is hij hier begraven?
R: Ja, hij is hier begraven. Een graf zegt mij niet zoveel. Ik heb veel meer aan
foto’s, daar heb ik veel meer aan.
I: Is dat ook een ritueel? Dat u ook bloemetjes neerzet?
R: Nee hoor. Ik had nu die gekregen, dus vandaar dat dat plantje daar staat.
Anders staat die op tafel. Zo staat het altijd zonder die plant.
I: U gaat niet naar zijn graf op bepaalde dagen?
R: Ik vind het wel fijn om er zo nu en dan heen te gaan.
I: U denkt ook niet dat hij daar nog verder is?
R: Nee, daar ligt zijn lichaam, maar verder niet. Tenminste een restje botten.
Na vier jaar is er niet veel meer van over.
I: Is er dan hoop? Omdat u weet dat hij niet daar is, vindt u het dan ook een
fijne gedachte dat hij op een andere plek is?
R: ja, ik weet dat hij boven ergens is, maar waar en hoe.
I: Dat is wel een fijne gedachte? Dat hij geen pijn meer heeft?
R: Ik wou net zeggen dat hij van al die ellende, van ziek zijn en dergelijke,
daarvan verlost is. Geen aardse pijn meer.
I: Er wordt altijd gezegd: rouwen, wat is dat precies? Wat is rouwen voor u?
Als u daar op terugkijkt. U zei al van; ik zit er nog steeds in.
R: Ik zit nog altijd in die rouw, denk ik. Ik kan om niks, als je het erover hebt,
of op de televisie of er gebeurt buiten wat. Dan denk ik van…
I: U mist hem, ja. Wat zijn dat voor momenten?
R: Als de caravan van de buren er staat. Dan denk ik ja, dat is er nu niet meer.
I: Want u ging samen ook met de caravan?
R: Ja, wij gingen samen ook met de caravan. Niet dat ik nou jaloers ben op die
mensen, maar dat is er niet meer. Samen een eind fietsen, nu moet ik mijn
eentje gaan.
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I: Dat is meer dan pijn? Dat gemis?
R: Dat is echt die pijn. Fysiek. Als ik op televisie een mooi beeld zie. Dat is
mooi, daar genoot hij ook van.
I: Dat zijn ineens momenten die bij u op komen? Waarvan u zegt dat hadden
we samen moeten doen?
R: Ja.
I: Dat is voor uw rouwen. Heeft u dan in het begin ook rouw ook, is het dan
heftiger geweest dan dat het nu is?
R: Ja, ik heb nu niet meer het idee dat als ik een deur hoor dat hij erin komt.
En dat had ik in het begin wel.
I: Dat hij nog binnen kon komen?
R: Ja, nu niet meer.
I: Kunt u dan ook zeggen dat de ergste pijn is verdwenen?
R: De scherpe kantjes gaan ervan af. Vorige week had ik zulke koude voeten
toen ik naar bed ging. Toen zei ik in mijn gedachten: Mag ik even mijn voeten
bij jou warmen? Zulk soort dingen.
I: Het blijft nog onderdeel van uw gedachten. Er is een theorie over hoe
mensen rouwen. En ik wil ze even met u doorlopen. Kijken of u dat ook zo
ervaren heeft. Er wordt gezegd er zijn vier stappen die je moet doorlopen.
Tenminste was zelf vroeger de opvatting dat je ze allemaal op dezelfde
manier doorloopt. Gelukkig zijn ze daar wel van teruggekomen.
R: Voor iedereen anders.
I: Ja precies, voor iedereen anders. Het kan dus op andere manieren, maar ik
loop de stappen gewoon even door zoals ze hier staan. Er wordt wel gezegd:
je kan pas rouwen, als je ook echt ervaart, dat iemand is gestorven. Dus als je
blijft zeggen: hij kan nog terugkomen, dat je dan niet kan beginnen aan
rouwen.
R: Dat geloof ik niet zo. Nee. In het begin miste ik hem heel erg. Toen had ik
wel het idee dat hij nog terug kwam, maar dan rouw je wel.
I: wat ziet u dan als rouw?
R: Ja, hoe omschrijf je rouw? Dat intense verdriet, dat hij er niet meer is, dat
je afscheid hebt moeten nemen.
I: Is rouwen dan ook nog voor u dat je uiteindelijk ook nog verwerkt?
R: Je moet het wel verwerken, of dat nou rouwen is?
I: U ziet het rouwen dus meer als het verdriet ervaren? Een tweede stap is het
ervaren van de gevoelens; dat je echt het verdriet moet ervaren. Ik begreep
dat u dat heel erg heeft gehad?
R: Ja nog.
I: Ja, en de derde stap is aanpassen aan een nieuw leven.
R; Dat moet je wel. Je moet alles alleen doen. Terwijl we alles altijd samen
deden. Hij liep, doordat mijn werk in de kerk was, hij hielp mij altijd. Hij liep
bij wijze van spreken als een hondje achter mij aan. We deden alles samen.
En dan moet je alles alleen doen, dan moet je alleen naar verjaardagen.
I: Vindt u dat dat uw goed afgaat?
R: Ik probeer het, ik ga overal wel heen, naar verjaardagen.
I: Als u dan kijkt, vindt u dan dat dat aanpassen gelukt is of bent u daar nog
mee aan het worstelen?
R: Daar ben ik soms nog wel mee aan het worstelen.
I: U heeft uw draai daarin nog niet helemaal gevonden? Dat precies is dus nog
een beetje gaande?
R: Ja dat is nog heel erg gaande.
I: De laatste stap is het emotioneel een plaats geven en de draad van het
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leven weer oppakken. Je moet het wel een plaats geven, maar om de draad
nou weer op te pakken zoals het was, dat lukt gewoon nooit.
R: Dus dat nieuwe leven, de draad oppakken, niet zoals het was zeg maar?
I: En ik zou bij wijze van spreken ook niet aan een andere man moeten
denken, om daar mee een nieuw leven te beginnen. Ik moet daar niet aan
denken.
R: En in de toekomst? Denkt u dat u dat dan kan?
I: Ik zou het je niet kunnen zeggen.
R: Maar heeft u het idee als u naar de toekomst kijkt, dat het dan nog meer
achter u kunt laten?
I: Nou, ik ben bang van niet.
R: Was het al lang dat hij niet meer werkzaam was?
I: Nee hoor, niet zo lang.
[ Volgt een gesprek over de autorijschool die haar man heeft gehad en haar
werkende leven]
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Bijlage III: Interview respondent 3 (19 juni 2018)
I: Wilt u iets over uw man vertellen? Hoe was hij? U vertelde al dat hij een
liefdevolle man was, die voor iedereen klaarstond.
R: Hij was registeraccountant en was erg geïnteresseerd in theologie en
filosofie. Op de rouwkaart hebben we iets van hem staan, een getuigenis, die
hij de laatste weken naar hem toestuurde, die had hij midden in de nacht
bedacht, kijkend naar de dood. En met al zijn studie; wat moet je ervan
denken waar je heen gaat? Dat vind ik wel mooi om ook aan jou te laten
lezen.
I: Wat was zijn leeftijd toen hij overleed?
R: 74 jaar.
I: Hij was dus al sinds 2013, maar eigenlijk al veel langer ziek?
R: Ja, in 84 heeft hij kanker gehad, toen we 40 jaar oud waren.
I: Toen is hij ook genezen verklaard?
R: Ja, maar hij had een abces na de operatie, zo groot als een vuist, en dat is
een probleemgebied gebleven. Hij heeft wel gefunctioneerd daarna. Hij zou
net vennoot worden, maar de klap van kanker te hebben is erg, maar toen
zeiden ze ook: dat gaat niet door, want je hebt kanker gehad.
[Mevrouw is erg geëmotioneerd, het is lang stil]
I: Het was vorige week een jaar geleden?
R: ja, de 14e juni. Vanmorgen was de begrafenis.
I: Het was dus wel een heftige week voor u?
R: Ja, sinds ik opgeknapt ben van een longontsteking en ik slik nu ook
prednison, maar 5 dagen omdat…de sarcoïdose die ik heb, heeft ervoor
gezorgd dat ik een vergroeiing heb in mijn longen. Nu piep ik nog en slik ik
prednison, terwijl ik mij niet ziek voel qua koorts. Ik wandel niet eens.
I: Dat heeft u ook nog? Dat u aan huis gebonden bent?
R: Nee, ik kan wel fietsen. Toen ik maar een veer weg kon blazen, heb ik een
nieuwe gekocht. Dat zei mijn man nog laatst: Koop toch een nieuwe. Ik weet
niet meer waar ik mee bezig was, wat ik vertelde.
I: We gaan gewoon verder. Het geeft niks hoor als u moet huilen.
R: Nee, maar als er een andere gedachte naar boven komt, ben ik mijn
verhaal kwijt. Dat heeft ook met die ziekte te maken. Die eiwitten klonteren
en dat kan ook in je hoofd zijn.
I: U zegt dus eigenlijk dat u ook nog midden in de rouw zit?
R: Die fysiotherapeute zei wel: je moet stoppen met vooruit te willen, dat
flinke hè. Je moet toelaten dat je nou aan het rouwen bent. En jij komt dan
voor zo’n onderwerp en dat ligt dan gevoelig ook. Dat bevordert het nogal.
I: Vindt u dat lastig?
R: Voor mijzelf wel, ik loop echt hier niet elke dag te huilen hoor. Als mensen
dan proberen begrip voor je op te brengen, dan wordt het moeilijk,
[Geëmotioneerd]
I: Aan de andere kant, is dat ook wel goed toch?
R: het is niet slecht voor mij, nee.
I: Heeft u het idee dat u het lang heeft weggestopt?
R: Nee, niet weggestopt, ik kon ook wel huilen. Het was niet zo dat ik niet
huilen kon ofzo.
I: Wat is rouw voor u?
R: Nou, van al dat flink zijn, mocht je geen verdriet hebben. We waren met
zijn allen flink, de kinderen. We hadden wel heel goed contact. Wij
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organiseerden, als hij in het ziekenhuis lag, hij werd vanaf 2014, om de 8
maanden had hij een zware buikoperatie en dan maar flink, flink, flink. En dat
is nou, ik mag er nu pas verdriet om hebben, dat is het volgens mij. Voor mijn
gevoel is dat nu pas het geval. Vanochtend las ik ‘Ik heb hem gedragen’. ….
janken.Dat zo’n kind van 7 jaar daarmee bezig is.
I: er zijn rouwtherapieën geschreven en er is het idee dat er vier stappen
worden doorlopen. Vindt u het goed dat ik doorspreek en dat u zegt wat u
erin herkent?
R: Ja, dat vind ik leuk.
I: De eerste stap is het aanvaarden van verlies en daar wordt vaak bij gezegd
dat als je niet accepteert dat iemand overleden is, je dan ook niet kan
rouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
R: Nou, het is zo, na de dood van mijn man was is opgelucht dat hij niet langer
hoefde te lijden. Het was gewoon verschrikkelijk. Hij kon op het laatst niet
meer zijn eigen stomazak legen en dat is niet leuk om te vragen. En dan zijn
zusters ook nog zo dat ze zeggen ‘het is wel belangrijk dat u het zelf doet’,
terwijl hij niet meer op zijn benen kon staan. Toen is hij naar het hospice
gegaan en daar was het fantastisch. Je bent opgelucht en dat is ook raar
eigenlijk voor je eigen rouw, dat combineert niet echt. Nou ik kon toen ook
huilen. Ik was vooral flink en dan werd er gebeld, ik bleek ook suiker te
hebben. Ik weet niet wie mij verwezen had naar fysiotherapie, maar ik werd
gebeld of ik daar interesse in had om in zo’n molen te zitten. Ik zei: ‘Graag, ik
wil wel een duwtje in mijn rug’. En ook voor die chronische ziekte, dat is
natuurlijk ook heel lastig, maar ik ben dus flink, flink, flink gebleven en toen
heb ik nog, mijn buurman ging zijn badkamer verbouwen en toen zei ik ‘Mag
ik dan meedoen?’ Met het bad weggaan en daar een inloopdouche maken en
dat was goed. Toen een maand in het stof gezeten en ik weer flink, flink. Om
7.15 uur in de ochtend kwamen die lui en dat kan ik eigenlijk niet met die
chronische ziekte. Die waren twee dagen weg en toen lag ik zo doodziek op
bed met longontsteking. O nee, toen was ik ook nog voor de kerst gevallen.
Toen had ik een bloeding van hier tot de kruin omdat ik bloedverdunners slik.
Het is alleen maar tobben geweest met de kerst. Toen heb ik alleen maar op
bed gelegen.
I: U heeft eigenlijk geen tijd gehad om te rouwen?
R: Nee, het was allemaal forceren, die verbouwing was veel te veel eigenlijk.
Ik had er geen zin in, maar ik wou zo graag de stap maken van beneden te
kunnen douchen. Daarna was ik dus ziek en ben tot vorig jaar dus ziek
geweest, dat ze het in mijn bloed konden zien.
I: Heeft u het dan ook weggestopt? Dat u ook gedachten had van ‘hij komt
nog terug’?
R: Nou hij voelt nog erg dichtbij. Heel erg, want ik heb ook al zijn
liefdesbrieven nog. Hij was nog niet zo lang dood en ik dacht: ‘ik ga die
liefdesbrieven lezen, 200.’ Toen kon ik ze niet vinden en wel die van mijzelf.
Hij had zo’n roodleren doosje met een slotje erop en dat waren mijn
liefdesbrieven, ik had er 245, en dat voelde als een feest, om dat te doen.
Toen was ik al bijna klaar met die mij. Toen deed ik mijn kast open en toen
dacht ik: verrek, dat zijn die liefdesbrieven. Toen ik 40 was heb ik al zijn
liefdesbrieven gelezen en in een map gedaan. Dat wist ik niet meer, want ik
had het altijd in een mooi mandje. Dus ik zocht naar dat mandje en in ieder
geval dat was zo fantastisch en ik heb de kinderen ook voorgelezen daaruit.
We hebben ze nooit weggedaan, want we zeiden er staat geen letter in die
mijn kinderen niet mogen weten. Als je zoveel van elkaar houdt en zo’n
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ontwikkeling doormaakt als je 18 bent, we waren 18 toen we verkering
kregen. Na 8 maanden moest in [naam] in dienst en ik ben in Leiden gaan
werken, terwijl we elkaar in Eindhoven ontmoet hebben. Dus ja, dat waren
nogal fases ja. Dat je zegt; je rolt van het een in het ander. Je wilt je eigen
leven op gaan bouwen, maar het lukte helemaal niet.
I: Die eerste fase zegt: je moet dus zeg maar eerst echt accepteren dat
iemand overleden is voordat je kan gaan rouwen. En de tweede stap zegt dat
je je gevoelens echt moet ervaren, dus dat je daar echt doorheen moet.
R: Ja ja, dat lukt nu aardig volgens mij (lacht)
I: Het is niet zo dat eerst stap 1 en dan stap 2, dat is natuurlijk voor iedereen…
R: Dat flink zijn, dat schijnt wel een bekend iets te zijn, een stofje in je lijf
zelfs, omdat je dan van alles moet regelen, een begrafenis en alles. En daarna
de steen, ik heb ook een hele mooie steen ontworpen. Eerst heb ik een
tijdelijke steen gedaan, die ligt nu in de voortuin. En daar stond een glazen
bordje op, dus ik had geen haast. Ik dacht iedereen kan zien dat daar [naam]
begraven ligt. Ik was er helemaal aan toe en toen ben ik dat graf gaan
ontwerpen bij Van Dam. Dat was heel fijn. Dat was ook goed om te doen, dat
je denkt dan heb ik dat een keer klaar. Daar zag ik ook dit beeld in een boek.
Ik zei meteen: dat wil ik hebben. Toen zei die man: je moet er over nadenken,
je moet niet gelijk beslissen. Dat vond ik dan aardig. Ik ben daar heel goed
begeleid ook. Vooral dat defecte lichaam was ik daar zo onder de indruk, ook
zijn karakter wordt daar in uitgebeeld. Vooral de onmacht van zijn lijf en hij
had dit verdiend.
I: En dan gaan we weer terug…
R: Ja hoor, we pakken hem maar steeds weer op, dan heb ik even pauze.
I: Aanpassen aan een nieuw leven, dat is de derde stap. Vindt u dat u daar al
aan toe bent?
R: Nou ik moet mij nu gewoon laten gaan. Ik zit daar te denken van
bijvoorbeeld: ik heb een rollator, omdat ik weinig lucht heb, dan kan ik daar
mijn tas in doen. Ik liep ook al naar de stad heen en weer. Nog na het sporten,
terwijl dat niet verstandig is, ik moet dan gewoon één ding doen en dan nog
meer willen. Dat moest ik nou allemaal loslaten. Dus daar zit ik nu in, van dat
loslaten. Ik denk niet dat ik in de derde fase zit.
I: Dat is eigenlijk nog een stapje te ver.
R: Ja, ik denk het.
I: Dan is de vierde stap het emotioneel een plaats geven en de draad van het
leven weer oppakken. Dat is denk ik meer iets voor de toekomst.
R: Ik kan hier wel goed alleen zijn. De kinderen zijn trots op me. Ik wil
bijvoorbeeld niet, ik zeg: ‘ik moet het verwerken’, jullie moeten het
verwerken thuis met hun man en zij mogen wel bij mij komen en met mij
praten. Ze hebben alle drie, ik heb één zoon en twee dochters, ik wil niet dat
zij het opknappen voor mij. Mijn dochter is maatschappelijk werkster en zou
dat het liefst wel doen, maar ze moet zich richten op haar gezin. Ik heb een
dochter, die is ook accountant en heeft drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar, dat is
natuurlijk zo hectisch, en een baan van drie dagen. Daar ben ik meer bezorgd
om dat ze teveel hooi op haar vork neemt. Ik laat de kinderen, ik wijs ze op,
niet teveel doen voor mij en ik heb heel veel vriendinnen. Iedere week zie ik
vriendinnen, dat heb ik zelfs gedaan toen [naam] in de VU lag een half jaar.
Dat heb ik allemaal bijgehouden, ik heb zelfs een vriendin van de lagere
school die komt binnenkort. Mijn sociale leven, ik ben niet geïsoleerd hier,
ondanks mijn beperking is. Ik weet niet welke fase is, maar daar ben ik
hartstikke goed in, altijd geweest. Een registeraccount zit altijd te werken of
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te werken. Toen ik 46 jaar ben ik weer gaan studeren en heb ik nog 10 jaar
gewerkt in de psychiatrie, totdat ik de WAO in moest, jammer genoeg. Ik ben
gewend mijn eigen leven te leiden. Ik dacht wel toen hij zo ziek was en ik ook
geen cent waard was, woonde ik maar vast klein, dan zit ik hier met vijf
slaapkamers en geen kleintjes en wat moet ik daarmee? Nou, ik moet niks
met de zolder. Ik heb een hulp hoor, die werkt, ik doe niks in huis, die is
fantastisch. Ik kan heel goed alleen thuiskomen, daar heb ik helemaal geen
last van. Die zitten wel goed met mij, om verder te gaan.
I: Dingen die u samen deed, vindt u het moeilijk om dat nu alleen te doen?
R: Mijn zus wou mij meenemen naar een museum en dat leek mij hartstikke
leuk, maar toen was het de 12e, zou dat gebeuren, en toen moest ik er ineens
niet aan denken dat ik alleen, zo zonder mijn man, in een museum liep zo vlak
voor de 14e. Ik wil dat wel graag, maar ik kon dat in deze week niet voor
elkaar krijgen.
I: Want u deed dat altijd met uw man?
R: Ja en met vriendinnen ook wel.
I: Nu was het even te veel waarschijnlijk?
R: Ja, het was te dicht bij zijn overlijden.
I: Misschien ook wel een dubbel gevoel van ‘want ik ga iets leuks doen’?
R: Ja, dat kon ik niet aan.
I: Ervaart u wel eens schuldgevoel?
R: Nee, er zijn veel dingen fout gegaan, ook met de kinderen. Ik ben veel in
het hospice, in de VU het gastenverblijf geweest, ik heb alles gedaan wat ik
kon en ik vond het heerlijk om naast zijn bed te zitten.
I: Maar ook nu? Als u leuke dingen doet of even niet aan hem denkt?
R: Nee dat heb ik niet, dat zou hij niet willen.
I: Nee precies, dat is mooi.
R: ja, ik heb mij altijd ook vrij gevoeld, maar ook vrij gemaakt, want toen ik 40
was, was ik al zo gefocust; Na een jaar liep ik nog naar zijn ogen aan het kijken
of die niet verkeerd stonden. En toen zei ik ineens, dat wordt mij teveel, dan
zeg ik tegen hem: nou, ik ben het helemaal zat om op jou te letten, want nu
ga je maar eens op jezelf te letten. Toen hij voor het eerst kanker had, zat hij
te kreunen en steunen op de wc. Dan riep ik s nachts uit mijn bed: ja, je moet
vooral niet naar de dokter te gaan. Want dan zei hij altijd: dan zegt de dokter,
dan moet je iets vroeger naar bed gaan, als je zo moe bent. Ik heb mij bij hem
altijd zo vrij gevoeld. Het is zoals er in de Bijbel staat; de ander liefhebben als
jezelf. Daar was mijn leven vol van, de ander liefhebben, maar hoe ik mijzelf
lief moest hebben, dat wist ik echt niet. Zo van; nou wat vindt jij dan leuk? Ik
vind het leuk als mijn kinderen het leuk vinden en als mijn man gelukkig is,
dat blijkt toch niet genoeg te zijn. Toch ook weer die studie, dat is natuurlijk
ook allemaal psychologie en pedagogiek en toen ben ik echt zelf gaan
ontdekken wat ik, vanuit je ik echt gaan nadenken.
I: Toen heeft u echt voor uzelf gekozen?
R: Ja ja, ook echt gestimuleerd door mijn man. Die zei dan, nadat hij
opgeknapt was, ik dacht: wat moet ik nu nog met mijn leven? Dan zei hij: zoek
een baan ofzo. Dan dacht ik: ja ja, jij zal het opknappen. Daar kwam het dan
toch op neer, dat hij gelijk had. Daar moet je natuurlijk ook naar toe groeien.
Ik vond de studie geweldig. Ik haalde ook allemaal hoge cijfers, ik vond het
helemaal te gek.
I: U had het net over het geloof. Heeft u daar steun aan ervaren?
R: Dat heb ik mijn hele leven, heb ik daar steun aan gehad, dus in een tijd van
ziekte. Wij voelden ons gedragen door de gemeente ook, door het koor, het
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oratorium koor, hij was gek op Bach. Bij de operaties had hij oortjes in met
muziek, met de psalmen en Bach. Ik heb me gedragen geweten door de
gemeente. Ik heb zelf moeite met bidden. Ik heb nooit gevraagd waarom? De
laatste tijd heb ik wel eens dat ik denk: waarom moest mijn schat dood gaan?
Dat durf ik nou wel te zeggen?
I: Toen durfde u het niet te vragen?
R: Nou te vragen, als kind ben ik misbruikt door mijn opa, toen heb ik de
hemel plat gebeden en dat heeft nooit geholpen, dus ik heb eigenlijk weinig
met bidden. Ik heb veel met mijn geloof, namelijk ik zie mijn geloof als
Korinthe 13, de liefde. Ik leef vanuit de liefde naar andere mensen, wat ik van
andere mensen vindt. Dat wil je niet zeggen dat je dan, dan beteken je veel
voor mensen, ook omdat ik mij kwetsbaar durf op te stellen. Ik ging nooit, als
ik dacht: dit gaat helemaal niet goed, dan ging ik gewoon naar een therapeut,
die het objectief kon bekijken en dat hielp altijd. Niet weggaan bij elkaar, zien
dat je weer naar elkaar terugkomt. In die studiejaren is dat wel eens moeilijk
geweest. Toen de derde er was, toen is hij, die was een maand of vier, […]
Maar we hadden het over bidden.
I: ja, dat u het moeilijk vond.
R: Ja, en mijn man vond het ook moeilijk om te bidden. Ik bad ook nooit
hardop en nog niet.
I: Maar hoe ervaart u God dan? Hoe ervaart u God dan, die steun? U zegt wel:
ik voel mij altijd gedragen. Hoe kan ik mij dat voorstellen?
R: Nou ik heb geen, ja, ….
I: Was dat een gevoel? Of ziet u dat ook terug in mensen?
R: O ja, wij hebben heel veel engelen om ons heen gehad. Daar heb ik heel
veel geloof in ervaren. Die mensen weten niet dat ze engelen zijn, maar die
zijn wij heel veel tegen gekomen. Ik had het over die muziek en dat was toch
niet voor niks. De anesthesist en anesthesieverpleegkundige, die zeiden tegen
elkaar ‘kijk daar die man toch eens liggen met die gadget’, want hij had
oortjes met een ritsje hier. Ze hadden een heel prettig team
Toen heeft de anesthesieverpleegkundige ze uit gedaan en zelf geluisterd
waarnaar hij lag te luisteren. Dat heeft tot gevolg gehad dat hij nog naar de
mediumcare en daarna naar zaal en dat heeft die anesthesieverpleegkundige
precies in de gaten gehouden. De eerste dag dat hij op zaal lag, kwam hij op
visite, ik was er ook. Hij ging op zijn hurken zitten, op de grond, ik zei ‘pak een
stoel’. Nee hij bleef op zijn hurken zitten. En [naam] vond het het einde als hij
alles kon vragen aan iemand die operatie meegemaakt had. Hij wou ook altijd
de operatieverslagen, alles wou hij hebben. Toen kregen ze het over de
boeken Benard, toen zei die anesthesieverpleegkundige [naam] ‘daar zit ik
ook in te lezen en nou pak ik een stoel’. Toen ging hij erbij zitten, dat is een
vriend geworden, hij heeft het laatst aan [naam] plechtig beloofd dat hij naar
mij om zou zien. Dat doet hij nog. Daar zie ik God in en dat zie ik in gelovige
mensen en niet-gelovige mensen, want iedereen is een kind van God, want
iedereen is door God geschapen. Ik kom uit de christelijk gereformeerde kerk
en daar kreeg je een beetje de indruk dat alleen als je in de kerk zat op
zondagmorgen het wel goed kwam met je, maar zo denk ik niet.
I: Dus daar ervaart u God in?
R: Ja het beeld van God is voor mij veel groter dan wij kunnen bedenken,
want wij denken natuurlijk maar als een zandkorreltje met die hersenpan van
ons. Zo ben ik altijd wel met mijn geloof bezig op een hele brede manier.
I: Ziet u God dan als een persoonlijke God, dat wil zeggen God kent mij en
heeft een plan met mij, of als een onkenbare God, hij overtreft ons het

Coping: passief,
negatief
Coping: passief,
negatief

Coping: positief

Coping: positief
God als Schepper

God als Schepper,
Onkenbare God

79
inbeeldingsvermogen want hij is echt te ver om iets van te snappen, of is hij
een niet-persoonlijke God, dat hij alleen aan het begin staat van een
mensenleven en voor de rest laat hij de mens los?
R: Nee ik geloof niet dat hij toen wij veertig waren hebben wij al een boek
gelezen van als het ongeluk ook goede mensen treft. Net zoals dat mensen
zeggen ‘die God is niets waard, want dan had hij wel gezorgd dat de Joden
niet vergast werden’. Maar dat komt niet van God, al de ellende komt niet
van God, maar hij is erbij. Zo zie ik God. Dan hoef je geen beeld van een Vader
te hebben, want het is natuurlijk geen mens, het is een God. Het is veel
groter.
I: Heeft hij wel een plan met iedereen? Of is dat voor u te abstract?
R: Nou niet in die zin dat hij gezorgd heeft dat er een concentratiekamp was,
dat was zijn plan toch niet. Zo zie ik dat niet, dus dat is een mysterie. Dat is
niet iets waar je als mens….net als evangelische mensen, die weten het
precies. Nou dat mag, dat vind ik ook mooi dat iedereen op zijn eigen manier
gelooft en niet gelooft, maar ik zou kunnen zeggen van…ik heb een hele
gekke uitspraak over mijzelf en dat is dat ik het nogal getroffen heb met
mijzelf. Dat is geen verdienste van mijzelf, zo zie ik dus God ook niet. Ik vind
ook de mensen die helemaal, het bijvoorbeeld fout doen of weet ik het wat,
ik voel mij niet beter dan hen. Dat heeft allemaal met geloven te maken,
maar niet dat God mijn padje uitstippelt en dat ík zo geworden ben en een
ander niet. Zo kan ik God niet zien.
I: Hij is wel met u begaan?
R: Hij is met iedereen begaan. Ook met mensen die het fout doen, dat wil
God niet. Dat is verdriet, zo is de schepping niet bedoeld. Dat hebben wij
ervan gemaakt en met wij ben ik ook schuldig.
I: Er is geen persoonlijk plan wat God met ieder van ons heeft? Daarvoor zijn
we te klein of is God te groot?
R: Nee, God is niet machtig. Dan hebben de mensen die niet geloven gelijk
van ‘nou als hij machtig was dan had hij dit of dat wel beter kunnen doen’. Ik
vind dat vreselijk dat wij niet kunnen zorgen dat er in de wereld geen honger
meer is. Dat vind ik gewoon vreselijk. Als je God als machtig ziet, of een plan
met mij, waarom zou het dan niet hebben met die mensen die honger
hebben? Dat is voor mij alleen maar een raadsel. Dat is het gevolg van dat wij
het niet goed doen hier, als schepselen van hem. Als schepselen van hem
bedoel ik alle mensen, niet alleen de gelovige mensen.
I: Vindt u het goed als ik wat Godsbeelden langsloop en dat u aangeeft of u
daar iets mee kan. God als Schepper, kunt u daar iets mee?
R: Dan zie ik schepper, als…. Ik hoorde pas iemand die zei ‘mijn vader was
dominee en die kon zo goed preken, daar was ik helemaal weg van. Die vader
zei: ‘we zijn uit liefde geboren en we sterven ook weer naar de liefde toe’. Ik
zie hem niet als schepper van dat de één wel kinderen kan krijgen en de
ander niet. Het is niet het christendom wat ik van de christelijkgereformeerde kerk heb geleerd, dat je in het scheppingsverhaal moet
geloven, maar wel als een boodschap aan de mensen met het water van
Noach…. Sorry, maar zeg die vraag nou nog eens.
I: Wat u ermee kan, van God als schepper?
R: Ik zat vanmorgen een puzzeltje te maken van een kikkertje. Zo mooi, dus
toen moest ik ook bijna huilen. Wie kan het anders gedaan hebben dan God?
I: Dus in de schepping ziet u God wel terug?
R: Ja, maar ik zie de schepping niet als Genesis 1, 2, 3 en 4.
I: Nee, u ziet dat breder, maar u ziet wel als u in de natuur bent…?
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R: Ja, zeker tegenwoordig met nog een heelal erbij, en nog één, en nog één
erbij. Dan zit je je toch wel even af te vragen, wat is dat toch een groot
mysterie.
I: God is dan ook groter dan wij kunnen bevatten?
R: Ja, daar kunnen wij niet over nadenken, niet eens.
I: Verbond met zijn volk, zegt dat u iets?
R: Ja, ik ben twee keer in Israël geweest en dat is zo’n moeilijk probleem. De
Joden. Dankzij de Joden zij wij christenen, dus ik voel mij….ik ben er geweest,
ik wou er nooit naartoe. Als je er bent, dan loop je door je eigen opvoeding
heen, van je geloof. Dan voel je je thuis daar, omdat je door je eigen Bijbelse
geschiedenis heenloopt. Dat had ik nooit kunnen bedenken hoe je je daar
thuis kan voelen, dus ik denk het wel, maar hoe de Joden dan het probleem
moeten oplossen en hoe ze de Palestijnen uit al die huizen werken, ja.
I: Ziet u de Joden, of de Israëlieten, als zijn volk? Of zijn ook wij dat?
R: Dat zijn ook wij, dankzij het Jodendom. Daar is Jezus in geboren, dat is ook
een Jood.
I: Maar dit is niet iets waar u veel mee bezig bent of wel?
R: Hoe bedoel je?
I: Is dat voor uw godsbeeld van belang?
R: Jawel, het is een vastigheid, van hoe dat zo gekomen is. Maar in de Koran
staat hetzelfde, totdat Mohammed ineens tevoorschijn kwam, dus de
moslims en wij hebben dezelfde God. Dat is allemaal zo moeilijk om daar iets
van te vinden. In ieder geval voel ik mij niet meer, van ik heb het goed en zij
hebben het mis. Dat heb ik wel met de liefde, als ik de liefde mis in een
geloof, wat wij dan voornamelijk uit het nieuwe testament hebben gekregen.
Dat vind ik wel iets dat een heel belangrijk verschil is en dan denk ik ja, maar
toch voel ik mij….
I: onderdeel van het verbond?
R: Ja, maar niet als…. (lang stil). Vertelde ik nou net dat ik misbruikt was?
Daardoor denk ik, omdat je dan een kind bent, en je opa was koster en
iedereen mocht hem en ik heb mij daarna ontwikkelt als iemand die nooit
tegen iemand op ziet, maar ook nooit op iemand neerziet. Dat is voor mij een
heilige overtuiging, van ‘kom er maar eens achter’, dat komen we niet om
over een mens goed of slecht te denken. Dat is de ontwikkeling van mijn
geloof. Ik heb ook een tijd niet gelooft. Ik hoorde toen dat er ook moslims
bestonden en nog van allerlei geloven.
I: Zullen we naar de volgende gaan? In Jezus mens geworden?
R: Ja.
I: Dat kunt u volop beamen?
R: Ja, en ook daardoor ook God als groter zien, omdat hij daarmee heeft laten
zien hoe mild hij is. Het Oude Testament is om te janken vaak. Dat je denkt
‘jakkie nog aan toe zegt, wat een God, verschrikkelijk!’
I: dat is iets moois wat tegenover het Oude Testament is?
R: Ja.
I: En de verrijzenis, de opstanding van Jezus?
R: Ja, ik vind dat heel moeilijk onder woorden brengen.
I: Kunt u dat beamen? Of heeft u daar uw twijfels over?
R: Ik vind dat niet belangrijk. Ik vind die verhalen prachtig en het is ook maar
net, zoals Maria die hem niet erkende, dat is net als ik een engel tegenkom en
veel…. Hemel ervaar ik hier op aarde. Wat heb ik eraan om alles hier als
negatief te zien en liefdeloos en eindelijk in de hemel een belofte hebben. Ik
ervaar hemel hier op aarde en ook dat je dus in die dingen wel gelooft, omdat
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er heel veel kan ja. Omdat ik het ook tegenkom. Ik vind het ook jammer als
mensen het niet zien. Van die middag dat was ook heel grappig, er was
iemand die zo vrij was om te zeggen van een engelen die kom ik dan tegen.
Toen zei iemand: Ja dat kan jij dan wel zeggen, maar waar haal jij het
vandaan? Als ik iemand tegenkom die aardig is, dan denk ik toch niet daar is
een engel? Nou ja, van zo. Dat vind ik dan mooi, want dat is iemand die
kritischer is of iemand die het dan allemaal anders ervaart. Ik ben dan ook
benieuwd naar hoe zij dingen ervaart, daar ga ik ook met haar over praten,
omdat ik contact heb met haar omdat [naam] overleden is en haar man
eigenlijk, toen mijn man hier in de kamer lag, werd de buurtzorg
weggeroepen doordat haar man vreselijk aan het sterven was. Daar ben ik
dan naar benieuwd naar, daar moet je ook voorzichtig mee zijn.
I: Wat u van de opstanding vindt? De opstanding van Jezus?
R: Ja, ik geloof in de opstanding en ook in de opstanding na de dood van je
man bijvoorbeeld. Het is ook een voorbeeld, niet dat ik Jezus ben, maar het
geeft heel veel…het maakt mij niet of het echt is geweest is of niet. Het gaat
om het verhaal wat het ons vertelt over wonderen. Dat vind ik wel heel
belangrijk.
I: U zei net: ik vind het wel belangrijk dat het ook gebeurt met mijn man. Hoe
bedoelt u dat? Bedoelt u dan de hemel of hier op aarde?
R: Dat weet ik niet. Daar kan ik weinig over zeggen. Mijn moeder, christelijkgereformeerd, 96 jaar, ‘ja, die vrouwen hier in het verzorgingstehuis denken
allemaal dat ze hun man nog zien, maar ik geloof daar niet in’, want mijn
moeder dacht nog in een hemel en een hel en zij zei ‘daar geloof ik niet in,
want in een hemel ben je nooit verdrietig en als er een kleinkind niet in de
hemel komt, dan zou je verdriet hebben, dat is er niet, dus zie je dat ook niet’.
Dat vond ik zo mooi zelfstandig gedacht van haar. Dat vind ik dan een
wonder dat dat mens dat zo kan doen. Ik denk dat je allemaal maar
verschillend wat aan moet hebben.
I: Heeft u daar wel steun uit kunnen halen uit de gedachte dat uw man in de
hemel is?
R: Ik haal even die tekst op (loopt even weg). Hij heeft zelf trouwens heel de
liturgie zelf in elkaar gezet, mijn man. Daar kun je ook iets van zijn geloof zien.
Dit is zijn getuigenis, van al zijn studie (interviewer leest tekst).
I: Mooi, mooie liturgie!
R: Ja, dat was heel bijzonder en het was bloedheet. Ik had lange mouwen,
maar heb nergens last van gehad. Ik kan mij heel slecht concentreren, want ik
heb ook hersenbloedhersenontsteking gehad en daar heb ik een beschadiging
van in mijn hersens. Ik wist van iedereen wie het was, als ik het niet zag dan
vroeg ik het. Mooi hè?
I: Ja, prachtig. U zei van zijn studie, was dat zijn zelfstudie van theologie?
R: Ja zelfstudie. Toen hij 18 was, maakte hij al onderwerpen over het
huwelijk. Mijn zoon zei ‘Schreef papa zo toen hij 18 was?’
I: Dit klinkt ook echt of hij er heel diep over na heeft gedacht. En was deze
tekst ook door hem zelf uitgekozen, 1 Korintiërs 13?
R: O dat weet ik niet. O wacht, ik zal de rouwkaart even pakken.
I: Hoe kijkt u tegen lichamelijke opstanding aan?
R: Van de dood van mijn man of van ons allemaal?
I: Ja.
R: Ik geloof wel in de wederkomst van Jezus, maar daar kan ik mij niks bij
voorstellen. Terug in Jeruzalem de ambassade heeft geplaatst. Toen heb ik te
horen gekregen dat christenen denken dat is allemaal door het einde der
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tijden. Toen ik jong was hadden ze het al over het einde der tijden. Mensen
die zitten te wachten, omdat het vandaag gaat gebeuren. Daar ga ik niet aan
doen. Het is altijd erg geweest, misschien niet hier, maar wel overal.
Verschrikkelijk.
I: U zegt van iedereen of van uw man? Is daar dan wel een wil bij?
R: Mijn man heeft een sprong gewaagd en zo zie ik het ook. Ik geloof wel
bijvoorbeeld een bloem maakt zaad en dat valt in de grond en bomen en de
natuur, de mens is ook natuur, ik geloof dat er iets door gaat, ja altijd.
I: Hoe ziet u dat dan?
R: Dat ga ik toch niet verzinnen, ikke niet. Het is een positief iets, het is altijd
positief aan het eind, maar hoe? Dat ga ik niet zitten…
I: Denkt u aan het voortbestaan van een ziel?
R: Ja die voel ik nog, die helpt mij zelfs. Ik heb, daar heb k dan wel een
wonder van ervaren, dat ik dingen meemaak, dat ik denk dat dat [naam] zijn
ziel is. Dat hij nog dingen voor mij doet.
I: U heeft geen concrete hiernamaalsvoorstelling?
R: Nee nee.
I: Had uw man die wel?
R: Nee, dat vonden wij allebei een mysterie.
I: Er zijn een aantal stappen hoe je met rouw kan omgaan. Ik wil u vragen wat
u denkt dat het beste bij u past. Een actieve houding, dat u zegt ‘ik heb zelf
verantwoordelijkheid en roep Gods hulp daarbij niet in, hoe u omgaat met
het verlies van uw man’, of dat u zegt ‘God lost het op en ik hoef alleen mijn
handen op te houden’ of dat u zegt ‘we lossen het samen op, God en ik we
werken samen om daarmee om te kunnen gaan’.
R: Ik ervaar God vanuit de Bijbel, wat ik van jongs af aan geleerd heb. Die kan
je wel als hulp hebben ja. Bijvoorbeeld verderop in de straat woonde een
vrouw, ze is inmiddels ook al dood, haar man ging dood in de vijftig en dat
was ik in de tijd ‘ja wij zijn christenen en wij worden door de kerk geholpen’.
Ze heeft geen dag alleen gezeten, er stonden altijd mensen van de tennisclub.
Dat is ook God die daar helpt, dat weet ze dan niet, maar zo zie ik dat dan.
God helpt iedereen, ook onchristelijke mensen kunnen een voorbeeld zijn
voor ons. Ik voel mij niet meer of beter of met meer kansen, omdat ik
christen ben laat ik het zo zeggen. Maar ik zie het wel dat God altijd helpen
wil, iedereen, maar niet iedereen kan er gebruik van maken.
I: Moeten we dan zelf ook onze bijdrage leveren of hoeven we alleen maar af
te wachten totdat God ons helpt?
R: Nee we moeten zelf… ik vind hoe Jezus de mensen benaderde, ja dat klinkt
misschien erg hoog, maar dat probeerde ik na te leven. Dat is een voorbeeld
voor mij. Korinthe 13 heb ik wel eens als gedicht opgeschreven, helemaal uit
elkaar geplozen. Dat is zo geweldig, maar dat gaat ook zo diep in hoe liefde is.
Dat is niet maar een beetje simpel ‘ik vind je lief’, maar daar kun je zoveel
positiviteit uit halen, ook als het niet leuk is. Dat heb ik aan de Bijbel en vooral
in de dingen die met liefde te maken hebben.
I: Heeft u vooral vertrouwen in God ervaren of heeft u ook afstand tot God
ervaren?
R: Nee, hetzelfde mijn hele leven. Dichterbij eerder dan verderaf, omdat je zo
met leven en dood te maken hebt, dan ben je nogal dicht, dat is van de
catechismus van ‘in leven en in sterven’ wat heb je eraan? Dan voel ik mij
daardoor wel gedragen ook, door mijn geloof of door God.
I: Boosheid richting God, daar had u het wel even over…?
R: Dat slaat nergens op vind ik.
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I: Hoezo slaat dat nergens op?
R: Dat is omdat ik hem mis, omdat God dat ook niet had gewild. Daardoor heb
ik geen afstand van God. Door zulke gevoelens, dat is een kwestie van hoe erg
je hem mist.
I: Vindt u dan ook dat u niet boos mag zijn op God?
R: Nee, ik heb het niet. Dat mag jij hebben, een ander, mag boos zijn op God,
dat zie ik niet als een misdaad, maar ik heb dat niet. Dat hebben wij al geleerd
toen we 40 waren; waarom zijn mensen soms boos en wij niet? Daar hebben
we toen ook boeken van gelezen, van Suurmond geloof ik een boek.’ Als het
kwaad ook goede mensen treft’ zo heette het, maar ook wel meer boeken
hoor. We hebben toen van alles gelezen en ons erin verdiept en trouwens je
bent dan zo ziek en bezig dat je geeneens… Ik heb jaren geen boeken kunnen
lezen vanwege mijn eigen neurosarcocidose. (Vertelt over welk boek ze nu
leest).
I: Ik heb nog een slotvraag over de rituelen die zijn geweest. Zijn er bepaalde
rituelen waar u ook steun uithaalt in deze tijd?
R: Mijn man was dolgelukkig als hij sterk genoeg was om naar de kapel te
gaan daar. De pastoor was zelfs op de begrafenis (Geëmotioneerd). Dat vind
ik dan zo geweldig. Ook nam hij altijd notitie van mij. Hij heeft er een half jaar
gelegen, waar hij ook lag op de chemo of boven, hij was er altijd, en ik was er
niet altijd in het gastenverblijf. Kijk de kaarsen daar van de kerk, die hebben
ze in het ziekenhuis aangeboden. Precies om het kruis heen staan mensen
Coping: positief
hand-in-hand. Zo heb ik mij ook gevoeld, dat de gemeente om mij heen
stond.
I: Zijn er nu ook nog momenten waarop u hem aansteekt?
R: Nee, want mijn plafond is er zwart van geworden. Toen [naam] hier
opgebaard heeft gestaan, toen stond zijn naam ernaast met die kaars erop. Ik
ben ook niet zo’n kaarsenbrander hoor. Daar heb ik ook niet veel mee. Wij
vonden het heel mooi dat wij die kaarsen kregen hoor, heel mooi.
I: Waren er nog andere momenten?
R: Het naar die kapel gaan.
I: En na zijn overlijden?
R: Ik ga heel vaak niet naar de kerk, maar als ik ga dan vind ik het heel mooi.
Al hoe wel ik het na de kerk weer moeilijk vind.
I: Koffie drinken bedoelt u?
R: Ja, ik moet best wel weer wennen. IK heb drie jaar in ziekenhuizen gezeten
en zelf ziek geweest. Vanaf 2013 hebben wij getobd. Rituelen na zijn dood, ja,
wat wij zaterdag hebben gedaan. De grafsteen bijvoorbeeld heb ik
ontworpen. Wat wij zaterdag hebben gedaan, zie ik ook als een ritueel. Ik ga
niet zitten bidden, dat is een moeilijk punt van mij, dus dat ga ik niet ineens
wel doen. Ik heb ook niks uit de Bijbel voorgelezen. Het was echt op
kinderniveau; na een kwartier weer na huis. Ik had 13 rozen gekocht,
verschillende kleuren, omdat wij allemaal verschillend zijn. Dat probeer ik dan
aan de kleintjes te vertellen, twee van 12 ook. Toen naar het graf gegaan, dat
had ik thuis al verteld, ‘dan gaan we zo naar het graf, allemaal een bloem,
allemaal verschillende kleuren, omdat wij allemaal verschillend zijn. Omdat
dat ook heel goed is, dat we ook allemaal verschillend zijn, want er zitten ook
mensen bij die helemaal geen leuke jeugd hebben gehad’. Toen heb ik de
eerste roos gelegd, want als kinderen een roos op het graf leggen wordt die
verkeerd neergelegd. Ik wilde dat je in de bloemen kon kijken. (Volgt een
beschrijving van hoe het door haar zelfontworpen graf eruit ziet, erg
geëmotioneerd). Dat vond ik heel fijn dat ik het via die steen toch over mijn

84
geloof kon hebben voor de kinderen en die kleintjes. Ze stonden allemaal zo
lief te luisteren. Ik was heel flink geweest, ik wou niet zo’n sessie hebben als
nou met die kleine kinderen.

85

Bijlage IIII: Interview respondent 4 (4 juli 2018)
I: Bedankt in ieder geval dat je hieraan wil werken. Dat is mij niet helemaal
duidelijk, begreep wel dat [Naam] al een hele tijd ziek was. Hij is nu bijna
twee jaar geleden overleden, maar hoelang is hij ziek geweest?
R: [Naam] is in totaal vier jaar ziek geweest, voor die tijd was hij nooit ziek,
nooit.
I: En wat voor klachten had hij?
R: Hij is begonnen met rugklachten. Hij werkte natuurlijk op de markt. We
hadden een eigen kaashandel, markthandel en straathandel. Daar had [naam]
een ontzettend plezier in, maar hij kon op een gegeven moment echt zijn
werk niet meer doen. Echt rugklachten, fysiotherapeut, ging weer een beetje
en dan ging het weer een half jaar goed en dan weer last van rugklachten. Op
een gegeven moment zijn we aan het uitzoeken gegaan en daar kwam uit dat
hij de ziekte van Kahler had. De ziekte van Kahler is een vorm van kanker in je
beenmerg, dus je hebt een groei van je bloedcellen in je beenmerg, die dus
kanker veroorzaakt. Eigenlijk is het in de volksmond bekent als
beenmergkanker. Hij moest toen beginnen met chemo, dat heeft natuurlijk
ook een maand of drie geduurd voordat ze eruit waren welke chemo’s ze
gingen geven. Toen heeft hij in het eerste jaar, dat was in de zomer 2012 toen
zijn we echt helemaal het circus in gegaan. Toen heeft hij 4 maanden
gekuurd, toen hebben ze toch uiteindelijk als advies gegeven we gaan
stamceltransplantatie doen van je eigen stamcellen. Daar moest hij op
voorbereid worden, met chemo werd de hele opbouw van zijn bloed
helemaal platgelegd. Daarna kreeg hij groei stimulerende medicijnen dat zijn
bloed weer ging groeien en dan die kleine stamcelletjes die weren toen
geoogst via een heel ingenieus apparaat. Je moet je voorstellen dat de patiënt
die ligt hier aan het infuus en daar gaat het bloed eruit en dan gaat het bloed
eruit en dan gaat het door het grote apparaat en dan wordt er alles uit
gecentrifugeerd, dan krijg je bloedplasma, eiwitten, gewoon rode
bloedcellen. Alles zit daar in en dat gaat allemaal weer bij elkaar en dan komt
het weer terug in de patiënt. Zo wordt het uit gecentrifugeerd. En die
stamcelletjes worden in een apart leidinkje in een zakje gedaan. Die worden
later geteld, die gaan in de vriezer, dan wordt hij voorbereid en krijgt het
bloed weer later terug. Dat is dus de hele stamceltransplantatie. Daarna
moest hij 6 weken heel voorzichtig zijn met infecties. Hij mocht toen al naar
huis. Thuis moest alles extra schoongehouden worden, apart koken. Ik moest
echt rekening houden met mensen die op visite kwamen die verkouden of
grieperig waren, die mochten niet komen. We mochten niet naar grote
feesten. We moesten er echt heel erg rekening mee houden. Dat is eigenlijk
wel aardig goed gegaan. Uiteindelijk was die ziekte onder controle na die
stamceltransplantatie. Toen heef hij eigenlijk toch wel een drie/vier maanden
heel rustig aan moeten doen. Zijn conditie was natuurlijk heel slecht. Dan ga
je op een gegeven moment toch weer een beetje aan je conditie werken. Een
half jaar heeft hij weer zijn werk kunnen hervatten, een klein beetje, een dag
in de week. Het rare is dat toen hij hoorde welke ziekte hij had, kon hij gelijk
de beslissing nemen: ‘Ik kom niet meer terug in mijn werk, dat kan ik niet
meer, ik kan er niemand mee belasten, ik doe dat eruit en dat eruit. Dat heeft
hij ook echt gedaan. Hij heeft alleen wat groothandelspullen gehouden. Dat
heeft hij ook allemaal op de rit gezet. Samen hebben we briefjes door de
brievenbus gedaan, klanten afgebeld, we hebben het allemaal verteld. Zo is
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het een beetje afgezwakt en een broer van hem heeft ruim een jaar de
klanten die we hadden overgehouden bediend voor [naam]. Dat is wel heel
erg fijn. En na een jaar heeft hij dat zelf weer een beetje opgepakt en toen
deed hij dat samen met een vriend. Dat is iemand die in de kerk zit, die hielp
hem altijd met de auto laden, kaas bij de klanten brengen. Hij kon wel het
contact met die klanten houden, maar hij kon er niet naartoe. Dus dat was
wel heel fijn en die vriend deed dat echt uit vriendschap. En net zoals zijn
broer, ‘ik ben jouw collega en jouw broer en ik help jou hier gewoon mee. Dat
is gewoon heel fijn. Ik weet wel dat [naam] het heel moeilijk had, maar toen
had hij ook zoets van ‘hij bad dan echt zoals van ‘ik weet het even niet meer,
hoe moet ik dit allemaal op gaan lossen, hoe moet ik verder op de rit krijgen?
Het grappige was, hij zei dan wel eens ‘ik leg het daar neer, ik probeer
gewoon aan God te vertellen wat ik moet doen. Het loste eigenlijk zich altijd
op. [Naam] had daar namelijk een grenzeloos vertrouwen in, dat vind ik nog
steeds heel mooi. Hij liep er niet mee te koop, maar hij had wel zo zijn
momenten. Dat heb ik eigenlijk zelf ook. Maar goed, toen draaide dat
allemaal. Op een gegeven moment begon bij [naam] toch weer die
rugklachten terug te komen, maar een halfjaar na die eerste
stamceltransplantatie moest hij ook naar een chirurg toe. Ze vonden, vanuit
de artsen die zijn bloed bewaakten, dat ze hem beter konden opereren en
dan zitten ze dat beenmerg vast, want dan heb je die pijn minder. Doordat
het beenmerg op een gegeven moment heel slechts was, het soort van
verkalkte, kreeg hij inzakkingen en ging hij steeds slechter lopen en moest hij
ook echt met de rollator lopen. Dat vond hij natuurlijk heel moeilijk, maar hij
deed het. Hij had ook zoiets van: ‘Die dingen zijn ook uitgevonden, dus daar
moet ik ook gewoon mee leven’. Het echte ziekteproces is een beetje op de
achtergrond geraakt, omdat we met de chirurg bezig waren. Uiteindelijk is na
een half jaar onderzoek toch afgesproken dat opereren geen optie was, want
hij zou eerder aan deze operatie overlijden dan dat hij er plezier van zou
hebben. Dus we hebben er voor gekozen om niet te laten opereren. Toen,
dan ben je weer een half jaar verder, kwam toch weer het hele ziekteproces
terug. Hij heeft eerst nog een allergische reactie gehad, toen moest hij
stoppen met chemo. Na een jaar was de ziekte weer helemaal terug, ja en
nu? Toen hebben we weer heel rustig ademgehaald en toen grepen ze toch
terug naar het oude medicatieschema en toen kreeg hij een soort een
bepaalde medicatie die van landbouwgif was gemaakt. Dat kreeg hij toen.
Toen was hij goed en wel weer aan de chemo, maar dat waren tabletten.
Toen kwamen ze toch weer van ‘we vinden het beter als je toch nog een keer
stamceltransplantatie zou doen’, maar van een donor. Omdat hij drie broers
had, hebben ze geprobeerd om een broer donor te laten zijn. Ze wilden alle
drie donor zijn, zijn alle drie gecheckt en alle drie, helaas, geen match. Dat
was een teleurstelling voor hem, maar aan de andere kant kon hij het ook
weer omvormen. (Vertelt verder over de gedachten van haar man rondom
deze teleurstelling). Na deze teleurstelling kreeg [naam] toch ineens te horen
dat er een donor gevonden was.
I: Oké, buiten de familie?
R: Dat hadden ze uitgezet bij de internationale donorbank en er waren twee
donoren. Eén matchte niet qua bloedgroep, dus die viel uit. De andere
matchte helemaal, maar wat [naam] positief had, had hij negatief, maar dat
was te verwaarlozen. In 2015 is hij helemaal gescreend, in januari 2016 heeft
hij de tweede stamceltransplantatie gehad. Dat was wel heel heftig hoor. Dat
was een heel andere benadering als bij die stamcel van zichzelf. [Naam] heeft
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toen ruim 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Nou is de ingreep op zich, je
maakt in het lichaam die cellen helemaal dood. Eigenlijk moet je verder wel
blijven wel functioneren en dan krijg je die nieuwe stamcellen en dat moet
allemaal ook weer groeien. Er is dus iets in je lichaam aan de gang, waar je
helemaal geen grip op hebt. Dat vond hij wel heel erg moeilijk. Maar goed,
eigenlijk is alles toch gelopen zoals we hoopten. Hij mocht na 6 weken naar
huis, daar waren we wel heel blij mee. Toen was wel weer de periode dat je
moest oppassen met infecties, contacten, alles rustig aan doen. Dat is
allemaal gedaan. Toen had hij ineens toch afstoting. Dat kon je zien dat hij
uitslag kreeg. Daar moest hij weer immuuntherapie voor hebben. Toen kreeg
hij problemen van zijn hart, een ontsteking van het hartzakje. Toen kreeg hij
steeds meer wat problemen, dat je dacht grr, wat is er nou aan de hand. Op
een gegeven moment konden ze merken dat zijn rode bloedlichaampjes
groeiden niet. Je moet het voorstellen in zijn lijf zijn dingen dood, maar ook
weer dingen levend. Het was nogal tegenstrijdig. Hij had toch wel een
vertrouwen ‘het komt wel goed’. Maar het kwam niet goed.
I: Wat dacht je zelf in die tijd?
R: Ik probeerde positief te blijven voor hem. We kregen nog zoveel kansen, ze
bieden ons nog zoveel. En [naam] had zoiets van zolang mij nog dingen
geboden worden, wil ik ze wel proberen. En ik moet er ook vertrouwen in
hebben dat het goed komt, dus daar bad hij voor. Hij wilde dat vertrouwen
niet verliezen. [Mevrouw vertelt verder over dat zijn ziekte teruggekomen
blijkt te zijn en opgenomen moest worden in het ziekenhuis en het verloop
van het weekend]
Om 02.00 uur ’s nachts werd ik gebeld door de dokter uit het ziekenhuis of ik
in de gelegenheid was om naar Utrecht te komen, want [naam] ging aan de
beademing. De beademing? Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Nou
mevrouw, we weten niet wat er gebeurd is, maar uw man is bij de ronde
vannacht heel benauwd aangetroffen in bed. We zijn bloed gaan prikken en
op den een of andere manier is er een infectie gaande of een longontsteking,
maar hij is zo benauwd en hij gaat nu aan de beademing. Ik zei: oké, ik kom
eraan. Ik heb mijn zwager gebeld en mijn dochter gebeld en in die tijd dat ik
hun gebeld had, gewassen en aangekleed, ben ik weer gebeld dat ik direct
naar Utrecht moest komen. Hij ging zo achteruit. Nou mijn zwager die stond
er al, we zijn in een kwartier naar Utrecht gereden, komen we daar aan in het
ziekenhuis, moesten we naar de 6e verdieping, daar was de Intensive Care.
Komen we daar boven, alles donker, hele lange gang, alles zat dicht. We
kloppen op de deur, komt een verpleegkundige met de vraag: wat kan ik voor
u doen? Wij het uitgelegd en toen mochten we meekomen. [Meneer bleek
niet op IC te zijn, maar op de röntgenafdeling]
‘Uw man is op de röntgen’. Als hij op de röntgen is, dan zijn ze foto’s aan het
maken, maar dan is hij er nog. Dan moet ik het ook even afwachten. Toen
hebben we een uur in die familiekamer gezeten. Eindelijk hoorde ik bedden
voorbij rijden. Mijn dochter ging kijken. Toen kwamen ze terug om te zeggen
dat mijn man op de afdeling was en dat ze hem gingen installeren. We
moeten hem op de apparatuur aansluiten en we komen zo bij u. Na een half
uur kwamen ze ons halen en mochten we bij hem kijken. Ik schrok mij
wezenloos, ik dacht dit is [naam] niet meer. Hij was helemaal opgeblazen,
helemaal dicht. Ze hadden zoveel vocht erin laten lopen, dus hij was helemaal
volgelopen. Hij lag aan de beademing, hij had een infuus en katheter, ogen
waren dichtgeplakt. Ik was echt helemaal ontdaan. Dit is niet goed, echt niet
goed. Ik had mijn dochter bij mij, mijn zwager bij mij. Ik dacht dit komt echt
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niet meer goed, maar dat ging ik echt niet uitspreken. Achteraf, toen ik voor
de tweede keer gebeld werd, hebben ze hem gereanimeerd en met succes.
Toen is hij naar beneden gegaan voor al die foto’s om te kijken waar er ergens
een probleem aan de gang was. Er was niks. Ik heb later na het gesprek
gehoord wat er dus werkelijk aan de hand was, maar op dat moment wist ik
dus helemaal niks. Dan bid je ook, maar je bid alleen maar ‘help hem
alstublieft’. Je bidt niet meer voor behoud, tenminste ik niet meer. Op een
gegeven moment kreeg ik rust. Je zit dan in het hele proces. Onze jongens zijn
’s nachts nog gekomen. ’s Morgens zijn we pas gaan bellen naar de andere
familie en die zijn gekomen. Het was een hele dag een proces van ups en
downs. [Mevrouw vertelt over verder verloop van deze dag]. Mijn zwager
heeft op een gegeven moment mijn schoonvader gehaald, toen 90 jaar. Van
joh, die wil ook graag nog bij [naam] kijken, zijn broers zijn geweest, de
kinderen zijn heel de dag bij hem gebleven. Mijn schoonvader kwam binnen,
hij komt bij [naam] in die kamer en hij zegt: o jongen toch, jongen toch en hij
bidt zo ineens [naam] zijn hele dooptekst. Mijn schoonvader praat bijna
helemaal niet meer, maar hij zegt ineens heel die dooptekst op. Een
verpleegkundige die daar liep zegt: ik denk toch dat je een dominee moet
bellen. Dat is geregeld. Achteraf, alles wat ik nu jouw vertel, waren
voorbereidingen voor zijn afscheid. Achteraf kan ik dat natuurlijk zeggen,
maar toen natuurlijk niet. ’s Middags kwam [voornaam dominee] en ze zei
‘we zijn nu begonnen met het geven van de ziekenzalving’. Ik ken dat vanuit
de katholieke kerk, maar niet vanuit onze kerk, maar ik vind het wel een goed
gebruik. Ze zegt eigenlijk geven we een soort zegen mee, een ziekenzegen. Ze
zegt: zullen we dat samen doen of wil je het met de kinderen doen? Voordat
we dat gingen doen heb ik haar verteld wat die preek met mij gedaan had.
Toen zijn we bij [naam] gekomen en toen vertelde ze dat ook in de zegen die
ze hem meegaf: Goh [naam], [naam geïnterviewde] voelde het gesprek wat
jullie samen hebben gehad als een compliment naar jou, maar ook als een
vorm van loslaten. Weet je, je hebt zo je best gedaan en we zien nu dat je
zo’n enorme strijd levert. We gaven hem eigenlijk allebei in onze volle
overtuiging die zegen mee om te gaan. Ik kreeg de rust om hem los te laten,
hoe moeilijk ik het ook vond, voor mijn kinderen had ik hem graag nog
gehouden [geëmotioneerd]. Hij komt nooit meer terug zoals hij was, dat
wilde hij niet. Hij heeft zo zijn best gedaan om alles aan te pakken en nu zegt
Jezus tegen hem Kom. Wie ben ik dan om dat achter te laten, want de zoon
van God vraagt dat hij mag komen he? Ik kon hem toen laten gaan en ik heb
daar heel lang de rust over gehad, totdat ik mij later realiseerde dat ik alleen
verder moest [Geëmotioneerd].
I: Was hij toen al overleden?
R: Ja, toen was hij al overleden. Ik heb daar al die tijd rust over gehad. In volle
overtuiging kon ik hem loslaten, met de begrafenis en al die tijd heb ik dat
gehad dat ik daar rust over had. En ineens is dat toch omgekeerd, dat ik dacht
waarom heb ik niet voorbereid dat ik alleen verder moest? Dat heb ik niet
voor kunnen bereiden, dat alleen verder. Dat vind ik heel moeilijk en dan krijg
ik een soort onrust, dat ik zoiets heb van laat mij wel gewoon proberen
verder te gaan in zijn alleen. [Erg geëmotioneerd] Soms vliegt het mij zo aan:
Waarom ben ik nou zo alleen? Waarom moet ik het nou zo alleen doen?
I: Heb je daar dan ook spijt van…?
R: Nee, daar heb ik geen spijt van. Maar wel dat ik denk: dat had ik allemaal
voor kunnen bereiden, maar waarom hebben ze mijn niet voorbereid op dat
ik het echt alleen moet doen. Dan denk ik nee ik hoef het niet alleen te doen,
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want hij is er voor mij ook nog steeds. Maar op de momenten dat ik moe ben,
dat het mij echt allemaal te veel is, dat mensen zich er teveel mee bemoeien,
dan komt het weer van pff. Waarom laat je mij dit allemaal doorstaan?
Waarom moet ik constant laten zien dat ik het kan?
I: Is dat gericht aan God?
R: ja, je bent er wel voor mij, maar soms ook niet. Maar aan de andere kant
als ik dan weer rustig wordt, dan denk ik nee hij laat mij even de andere kant
zien.
I: Het lijden bedoel je?
R: Ja, aan de ene kant zegt Hij ‘Ik ben er voor je en ik help je’, maar dan voel ik
op een gegeven moment tegenwerking van andere mensen en dan heb ik het
gevoel van moet ik mijzelf nou heel de tijd bewijzen? Dan zeggen ze heel de
tijd dat ik zo flink ben en het goed doe. Dan denk ik dat wil ik helemaal niet
horen, ik wil gewoon mijzelf kunnen blijven zijn en weten dat God er wel is,
maar als ik het nou echt alleen moet doen en in samenspraak met God en dan
lukt het. Maar dan gaan mensen zich ermee bemoeien met Waarom doe je
het nou zo? Dan denk ik laat mij toch en dan wordt ik wel eens boos. Waarom
stuurt hij al die mensen op mijn pad? Ik weet het ook wel. Soms draaf ik ook
teveel door, maar dan vergeet ik dat ik nog steeds iemand achter mij heb.
Dan laat Hij mij soms ook zien dat ik over mijn eigen grenzen heen ga.
I: Is je beeld ook echt veranderd dat je voor het overlijden van [naam] ook
echt anders tegen God aankeek? Dat je die twee kanten van God niet zag?
R: Nee dat had ik eerder niet. Je had er gewoon vertrouwen in, want het liep
allemaal. En alles bij mij loopt dan denk je inderdaad dat Hij het regelt, maar
dat is niet zo. Want je hebt natuurlijk altijd nog waar je tegenaan loopt en die
veroorzaakt Hij niet, maar die veroorzaak je zelf, omdat je over je eigen
grenzen heen gaat.
I: Je ziet niet dat God het heeft toegestaan?
R: Ja.
I: Oké dat wel. Kan je dan ook wel boos zijn op God?
R: Soms, soms. Dan ben ik niet boos, maar dan zeg ik bijvoorbeeld…dan ga ik
naar mijn werk en op mijn werk zijn wat dingen gebeurd. Dan zit ik op de fiets
en dan zeg ik: Heer, ik ga vandaag aan het werk en wat zal mij vandaag weer
brengen? Wilt u met mij zijn en met mij zijn dat het allemaal lukt vandaag,
patiënten prikken, dat het allemaal loopt, wilt u er alsjeblieft zijn? Met dat
vertrouwen ga ik aan het werk en dan gebeurt er van alles waar ik geen
invloed op heb en Hij ook niet en dan gebeuren er dingen en dan loopt het
helemaal mis. Dan kom ik thuis en ben ik zo moe en zeg ik: ‘Verdikkeme,
waarom was U er niet? Dat is meer die boosheid.
I: Het gevoel dat Hij er niet is?
R Ja, maar eigenlijk vertaal je het weer terug. Hij was er wel, maar hij heeft je
daardoor, doordat er iets mis ging, de andere kant laten zien. Blijf alert, als je
vertrouwen er niet is of losser is, dan gaat het even mis. Dat bedoel ik met die
twee kanten.
I: Dus dat je ogen op Hem gericht moet houden?
R: Ja dat meer. En gewoon blijven vertrouwen, niet denken nou ja ik kan het
wel weer. Dat meer.
I: Je zei helemaal in het begin: Mijn beeld van god is wel echt veranderd.
R: Mede daardoor, gewoon in het ziekzijn en het naar overlijden toe kan ik er
op terug krijgen, hier heb ik rust over. Ik ben eigenlijk voorbereid met die
preek en al die verbindingen die [voornaam dominee] eigenlijk al een soort
van voorbereid. Daardoor ben ik er ook op voorbereid. Dat kon ik pas zien
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achteraf, op dat moment kon ik dat niet zien. Ik had er wel heel erg
vertrouwen nu. Nu twijfel ik heel erg aan de verbindingen?
I: Of dat van God komt? Of dat het niet je eigen kijk erop is?
R: Op dat moment sta je zo dicht in dat kringetje. Dan ben je ermee bezig met
dat overlijden en dan is dat allemaal achter de rug, dan stap je naar huis toe
en dan voelt het altijd als mijn wereld staat stil, maar de rest draait door. Hoe
is dat nou in hemels”|9 mogelijk? Zo loop je daar met je kinderen weg en
praat je met elkaar en zegt Anniek: ‘ik weet wat erop de kaart moet’. Ja zegt
ze, ik loop zo met je mee naar beneden en dan bedenk ik dat de dooptekst
die opa uitsprak op onze kaart moet. Ik ben thuisgekomen en ik pak de draad
op en ga van alles regelen. Eerst alles parkeren, want dit moet geregeld
worden. Zo zie op een gegeven moment hoe alles in elkaar past?
I: Waren jullie uiteindelijk bij zijn overlijden?
R: ja, ik ben het hele ziekenhuis niet meer uit geweest. Zondag op maandag is
alles begonnen en uiteindelijk is hij dinsdagmorgen om een uur of 4.00/5.00
uur overleden. Dus ik ben zondagnacht daar gekomen en ik ben pas
dinsdagochtend naar huis gegaan. Ik ben toen wij zo zaten te wachten om
7.00 uur terug gegaan naar de afdeling en toen was de nachtdienst er nog en
die vertelde mij wat er op de kamer gebeurd was. Die had van de avonddienst
overgedragen gekregen dat het goed was met hem en dat hij heel veel
geslapen had en hij had veel televisie lopen kijken. Ze zegt toen kwam ik met
het rondje bij hem, toen zag ik wel licht branden, maar zag ik hem niet. Hij zat
heel benauwd in bed, maar er brandde nog licht in de badkamer. Hij was naar
het toilet geweest, waarschijnlijk het toilet afgevallen, een wondje aan zijn
neus en boven zijn oog. Hij had het toilet niet doorgetrokken, met
handdoeken had hij bloed proberen weg te vegen, naast hem was een bel en
hij had niet gebeld. Hij had waarschijnlijk niet het besef om te bellen, toen is
hij weer in zijn bed gekropen en daar heel erg benauwd geworden. Toen
kwam ik bij hem en hij kon niet meer praten van hoe benauwd hij was. En
daar lag ook een bel, dus hij heeft helemaal geen besef meer gehad om te
bellen. Dat vond ik wel erg naar. Ook de zuster vond dat naar. Toen hebben
ze gelijk bloed laten prikken en toen bleek dat hij zo erg benauwd was en
toen moest hij gelijk aan de beademing. Er is obductie gedaan bij hem en
later hoor je wat er werkelijk aan de hand was. Zijn lijf heeft op een gegeven
moment gewoon gezegd, de ziekte was weer volledig terug, echt enorm
terug. En zijn hart, dat bloed kon het maar niet aangezuiverd worden, dus het
was toch een soort van hartfalen en dan krijg je een soort shocklongen. Je
longen corresponderen niet meer met je ademhaling en de ziekte was weer
helemaal terug. [Praat verder over de beademing van haar man en dat ze
niet meer met hem konden praten]. Die onderstellingen dat waren ook
allemaal van die dingen dat je denkt ja…
I: Kijk je terug?
R: Ja daar kijk ik naar terug. Aan de andere kant, het eerste jaar, als je in die
hele regeling zit van die begrafenis en afwikkelingen van zaken van dingen
van….ik werkte op dat moment…ik heb eerst zes weken niet gewerkt, ben
toen heel voorzichtig aan wat gaan doen, toen had ik weer een terugval, toen Rouwtaken: draad
ben ik weer rustig aan gaan doen. Toen ben ik in december weer gaan leven oppakken
werken, toen kwamen al die veranderingen op mijn werk, dan ben je heel de
tijd aan het overleven. Je draait je leven, je probeert te genieten nog van wat
er wel om je heen is. Ook al kan je het niet. Na dat jaar ook nog de pech vorig
jaar augustus was ik op vakantie, ik ben alleen op vakantie gegaan naar Texel.
Dat was ook wel fijn. [Verdere uitleg waarom ze toch graag alleen op vakantie
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wilde gaan] Ik heb twee goede weken gehad. De laatste week was het 16
augustus, dan zou het een jaar zijn. [Naam dochter] kwam naar mij toe.
Wordt ik een dag van tevoren gebeld door mijn collega dat de man van een
collega waar ik nauw mee samenwerk is overleden. Dan kom je van vakantie
terug en dan zit je weer in dat circus, in dat sfeertje. Zo raar. Toen kwam dat
nieuwe computerprogramma op mijn werk en toen hadden we zus en zo.
Eigenlijk vergat ik een beetje te rouwen. En dan weet je, soms had ik weer
een dag dat het met mezelf niet ging. Dan dacht ik wat mankeer ik? Ja
natuurlijk, ik vergeet het, ik vergeet wat er allemaal bij ons gebeurt is, omdat
je maar wil en omdat ook je wil bewijzen dat je het goed doet en dat je er nog
bent en dat je je leven weer op gaat pakken. Op een gegeven moment kwam
ik op het punt: Voor wie doe ik dit nou in hemelsnaam?
I: Als je er zo op terugkijkt, heb je dan in het eerste jaar niet gerouwd?
R: Nee, weinig. Ja wel gerouwd, maar niet echt. Eigenlijk werd het besef
ineens zo januari/februari dat ik dacht, ik moet het echt alleen doen.
I: Deze januari? 2018?
R: Ja, ook gewoon, je hebt het er wel met je kinderen over, maar zij pakken
hun leven weer op. Die gaan weer verder [vertelt over geboorte van
kleinzoon, moeilijke tijd voor zoon en schoondochter, wijdt uit over de rare
kraamhulp, dochter was zwanger van de derde].
I: Ik wil graag even terug naar die rouwperiodes. Je zegt zelf dat je er nog in
zit en dat is ook niet goed of fout ofzo. Maar als je terugkijkt heb je dan een
actieve houding hebt, je zelf Gods hulp niet inroept om er mee om te gaan, of
dat je zegt God lost het voor mij op en dat je dus passief bent of dat je
interactief bent, God en ik werken samen om ermee om te kunnen gaan?
R: Soms, het ligt er net aan, soms ben je heel moe en dan ben je eigenlijk
labiel. Dan verwacht je eigenlijk van God dat hij je helpt. Dat is eigenlijk niet
goed, maar ben je zelf wel bezig, zo voel ik dat hoor, als ik moe ben dan heb ik
snel de neiging om te zeggen ‘je helpt mij helemaal niet’. Aan de andere kant
heb ik meer het gevoel dat ik graag dingen wil doen en graag mijn eigen pad
volgen, maar ik verwacht wel een beetje, ik wil laten zien wat ik kan en doen,
ik verwacht wel een beetje steun van Hem. En dan probeer ik het soms
samen te doen. Dan ga ik naar mijn werk en dan zeg ik ‘ik zie er weer
tegenop, ik vind dat weer moeilijk, die collega gaat weg en dat vind ik
helemaal niet fijn.’ Dan heb ik mijzelf wel aangeleerd om elke dag even na te
denken wat vandaag mij heeft gebracht. Hij was er wel vandaag. Ik zeg het
dan ook echt hardop tegen mijzelf.
I: Heb je dan het gevoel dat je het zelf moet doen of God is mij echt weer tot
steun?
R: Ik merk dan ineens dat hij er toch echt wel is.
I: Dus toch meer dat samenwerken?
R: Ja, dat heb ik meer. Als het goed met mij gaat, dan is daar juist een
wisselwerking in. Maar ik merk ook dat ik als ik zelf een beetje het
vertrouwen laat zakken of toch door je moeheid of toch door negatieve
invloed op jezelf, dan merk ik dat ik dat eigenlijk niet eerlijk vindt. Dan ben ik
eigenlijk mopperig. Dat is niet boos, maar mopperig, en nou? Ik heb dat toch
gedaan, maar waarom laat je mij hiermee zitten?
I: is er dan ook het gevoel dat dat mopperige niet mag?
R: Eerst vond ik dat dat niet mag, maar nu vind ik dat dat wel mag. Eerst vond
ik dat ik dat zelf moest regelen.
I: Tegen God mag je niet mopperen?
R: Juist, maar eigenlijk ben ik tot het besef gekomen dat ik wel eens mag
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mopperen, want ik doe ontzettend mijn best. Snap je wat ik bedoel? Wat ik
ook heel moeilijk vind, je hebt vrienden, kennissen, je hebt goede vrienden.
Van goede vrienden heb je geen last, maar er staat een groepje om je heen,
die willen er soort van voor je zijn om het aanzien ofzo. Van ‘kijk eens dit doet
ze allemaal voor hem’. Die willen ook soort van ingrijpen op mijn leven.
I: Je bedoelt met een dubbele agenda helpen?
R: ja, met een dubbele agenda, of dat ze het een soort doen ‘ik help haar, kijk
eens goed ik ben’. Het is meer voor het plaatje. Wij hebben hem met de tuin
geholpen, wij hebben dit gedaan, maar ze kijken niet naar wie ik ben en wat
ik nodig heb, daar kijken ze niet naar. Vooral om te laten zien wat ze zelf
allemaal…dat vind ik zo moeilijk. Of gewoon mij willen zeggen hoe ik het
moeten doen, dat vind ik echt niet fijn, helemaal niet fijn. Dan denk ik van
joh: ik wil graag goed zijn voor mensen en ik wil graag, maar ik moet een
beetje beter voor mijzelf zorgen. En dat doe ik ook en dan verwacht ik toch
geen kritiek op. Dat is het meer, of je ziet ze helemaal niet en dan ineens is
het weer: waarom doe je dat nou zo of zo of je had het toch aan ons kunnen
vragen ? Dan denk ik ‘ja hallo’.
I: Eerst zie je ze helemaal niet en dan ga je dat ook niet zomaar vragen.
R: Soms stel je misschien wel eens te kwetsbaar op en dat is ook niet altijd
fijn.
I: Heb je in deze periode vooral afstand tot God ervaren en ook van de
geloofsgemeenschap of dat je er juist ook vertrouwen in hebt in God en de
geloofsgemeenschap? De ene kant of de andere kant?
R: Ik heb toch wel heel veel vertrouwen erin, ja.
I: Dat God met je meegaat?
R: Ja.
I: En hoe zit dat dan met de kerk of medegelovigen? Is dat op hetzelfde
niveau of zeg je van dat ligt toch wel anders?
R: Dat is niet altijd hetzelfde niveau. Nee. Ik vind [denkt na]…mensen in de
kerk kunnen ook gewoon…a joh, jij ziet er zo goed uit, met jou gaat wel goed.
Dat een beetje. Over jou hoeven we niet in te zitten, want jij doet dat al en
dat al. Wat verwacht je dan? Moet ik dan thuis gaan zitten helemaal zielig,
mezelf niet meer verzorgen of moet ik altijd maar huilen? Wat wil je nou, dat
vindt ik heel moeilijk. Dat is wel heel sterk om je heen. Mensen heel dicht bij
je hoor je helemaal niet, maar mensen iets verder van je af of ze het nou
gewoon uiten. Ik weet niet waarom ze het zeggen, maar dan zeggen ze: ‘Ben
je alweer in de kerk?’ of ‘Ben je dat alweer aan het doen?’ Wat verwachten ze
dan?
I: Dat zegt natuurlijk niks over hoe je je voelt.
R: Nee totaal niet. Het lijkt wel of er een soort kastjes voor zijn, nou zit je in
dat kastje, volgende week zit je in dat kastje en daarna mag je naar dat kastje.
Dat gevoel kunnen ze je geven.
I: Om even een bruggetje te maken naar Godsbeelden. Een persoonlijke God,
God kent mij en begrijpt, een niet-persoonlijke God, dat hij alleen mensen
verbindt in hun ontstaan en zich verder niet met mensen bemoeit en alleen in
hun ontstaan betrokken is, een onkenbare God, Hij is eigenlijk te groot voor
ons om te kunnen vatten, hij overtreft ons inbeeldingsvermogen.
R: Ik denk de eerste.
I: Dus een persoonlijke God? Hij heeft een plan met ons leven.
R: Ja.
I: Hoe zie je dan het ziekzijn van [naam]? Is dat dan ook een plan van God?
R: Nou misschien wel, want ik kan je wel zeggen hij heeft altijd, sowieso ik
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ook, het vertrouwen gehad dat het goed komt. Totdat je echt ziet het komt
niet goed, die ommekeer is er, maar dan kan ik ook zien, niet gelijk he, maar
ik kan achteraf wel zien dat ik denk ik ben wel voorbereid. [Naam] niet, maar
ik wel. De achterblijver was toch een soort van voorbereid.
I: Was hij helemaal niet voorbereid? Had hij niet verwacht dat hij zou
sterven?
R: Nee dat had hij niet verwacht. Op het moment dat ik hem nog gesproken
heb, hadden we echt de afspraak dat we elkaar echt nog de volgende dag
zouden zien. Hij zou weer naar huis komen.
I: Voelt dat dan als lastig? Dat hij er niet bij stilgestaan heeft?
R: Ja, aan de andere kant denk ik ook hoe fijn het is dat hij niet meer thuis is
gekomen. Weet je wat er was gebeurt namelijk, als hij, de feiten die ik nu
weet, als hij thuis was gekomen, had hij een week later gehoord dat hij ziekte
helemaal terug was en dat er nu echt niks meer was voor hem om te doen.
Hoe had dat niet voor hem geweest? Dan had hij dat bericht gekregen, ik
denk dan dat is hem bespaard gebleven. Aan de andere kant ga ik nog verder
denken. [Naam] is 2, 3 keer gereanimeerd. In een ziekenhuis wordt altijd aan
jou gevraagd, zeker in een situatie als [naam], of je gereanimeerd wilt
worden. [Naam] zei altijd ik wil gereanimeerd worden totdat de natuur zegt
stop en niet koste wat koste doorgaan. Stel dat na twee, drie of vier keer dat
het echt niet meer mogelijk was, dan zouden we ook gezegd hebben stop, nu
is het klaar. Zo’n beslissing kon ik op dat moment nemen, want daar hadden
we het samen over gehad. Stel dat dit niet allemaal was gebeurd, het bloed
was opgekrikt en hij was mee naar huis gegaan, dan had hij het bericht
gekregen dat die ziekte helemaal terug was. Stel dat hij zijn hartstilstand hier
bij mij had gekregen, wat was dat voor mij geweest? Dan denk ik dit is goed,
dit is gewoon goed, want dan had hij thuis gelegen in bed, dan had hij een
hartstilstand gekregen en dan moet ik zo blijven staan. Dat had ik hem
beloofd. Dat is mij dus gespaard gebleven. Dat sterkt mij ook in mijn
rouwproces, maar dat is iets voor mij persoonlijk en ook voor mijzelf met
God. En dat was voor ons samen daar waren we helemaal goed in, dan krijg je
op een gegeven moment de verdere verwerking, dan kom je dat ook weer te
boven en dat kan je met niemand delen, alleen met God. Dus dat heb ik wel
met Hem gedeeld, alleen mijn dochter weet dat. Wat is ons veel bespaard
gebleven en ik denk wel dat God daar voor gezorgd heeft. Eigenlijk door Jezus
te sturen om te komen. Zo kan ik dat wel helemaal zien, zo kan ik het ook
heel goed verwerken.
I: Welk beeld heb je bij God als Schepper?
R: Dat vind ik wel heel moeilijk. Dat is zover weg wat hij toen geschapen
heeft. Hoeveel verder zijn wij inmiddels.
I: Je ziet schepping wel als begin?
R: Ja als begin.
I: En God die jou geschapen heeft? Dat is niet het eerste beeld wat bij je
opgeroepen wordt.
R: Nee, daar kan ik niets bij bedenken.
I: En God die een verbond heeft met zijn volk?
R: Dat vind ik wel, hij heeft wel verbonden.
I: Betekent dat dan ook iets voor jou persoonlijks?
R: Ja, ik vind toch dat hij dingen voorbereid, wat ik nu allemaal eigenlijk zit te
vertellen is ook een soort van verbondenheid die Hij heeft met ons, met ons
gezin.
I: Eigenlijk de lijn dat Hij ons niet loslaat, zijn gezin niet loslaat? En dat hij
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misschien ook wel voor u gezorgd heeft?
R: Ja al die tijd al.
I: Ja, maar misschien ook wel om dingen te voorkomen?
R: Ja daar geloof ik wel in.
I: Dat Jezus mens is geworden, dat hij naar de aarde is gekomen, zeg maar
het kerstverhaal?
R: Wat voor beeld ik daar bij heb?
I: Is dat iets waar je iets mee kan van dat beeld van God?
R: Eigenlijk herdenk je dat elk jaar met kerst, dat hij komt, dat hij zijn leven
heeft geleefd bij ons. Ook om ons te leren kennen, ook om te kijken wat hij
als een soort ervaring, zijn rugzak meeneemt. En wat hij eigenlijk allemaal
voor ons kan gebruiken. Ik zie wel inderdaad. Toch een soort van leidsman
voor ons gekomen.
I: Dat is concreet geworden doordat hij naar de aarde is gekomen?
R: Hij heeft ook dingen doorstaan. Als ik dan denk aan het lijdensverhaal, dan
denk ik nou.
I: Dat is de volgende: de opstanding van Jezus. Is dat iets wat het meest tot je
verbeelding spreekt? Je het meeste mee kan?
R: Wat hij allemaal doorstaan heeft voor ons, ja dat kan ik wel zo zien. Dat hij
dat allemaal doorstaan heeft en er toch nog kan zijn voor een ander, dan kom
ik altijd weer op een punt terug. Als jij er niet voor jezelf kan zijn, kan je er
ook niet voor een ander zijn. Dat heeft hij, hij is er ook voor zichzelf geweest,
hij is door een enorm lijden heengegaan, daardoor kon hij er voor iedereen
zijn. Dat moet je ook een beetje naar jezelf vertalen. Als je wat voor anderen
doet, voor jezelf gezorgd hebt of je hebt iets heel naars meegemaakt, maar je
bent er toch weer bovenuit gegroeid, dan pas kan je er weer voor een ander
zijn. Daar kan ik mij wel heel goed in vinden, dat kan ik ook wel zo zien.
I: In je dagelijks bezigheden, welk beeld van God is dan het meest dat in je
hoofd zit?
R: Gewoon een vader. De zorgzame Vader.
I: Waar je ook altijd terecht kan?
R: Ja, terwijl ik die zelf niet heb gehad.
I: Is dat dan juist omdat je die niet hebt gehad?
R: Ja juist, ik denk dat juist omdat ik die niet heb gehad. Ik zie het echt wel als
een grote zorgzame Vader met open armen.
I: Ik heb toch nog wat vragen. Na zijn overlijden is er een rouwdienst geweest,
zijn er nog andere rituelen geweest in de afgelopen twee jaar waar je echt
veel aan hebt gehad, waar je veel steun aan hebt gehad?
R: [Denkt lang na] Dat weet ik eigenlijk niet. Nee die rouwdienst was heel fijn.
Ik heb echt gigantisch veel aan [voornaam dominee] gehad en aan die
mevrouw van de uitvaartverzorging. Het leek net of we, ik heb dan wel een
oudere zus, een oudere zus in het gezin gekregen had. Hoe zij er ook was voor
de kinderen en de kleinkinderen. Het heeft mij enorm gesteund. En inderdaad
het paasgebeuren. Vorig jaar was ik met Pasen weg, op vakantie gegaan.
Eigenlijk wilde ik helemaal niet op vakantie. Toen had een vriendin: leuk
reisje, je moet er even uit, het is goed voor je. Nou oké, ik wil eigenlijk niet
met Pasen weg zijn. Joh, wat maakt het nou uit, we zijn samen en allebei
gelovig, we gaan gewoon zelf naar de kerk. Dat hebben we ook wel gedaan en
toch was het niet zo fijn. Dit jaar was ik met Pasen thuis en dat was veel fijner.
Ik voelde mij veel meer gesteund. Achteraf had ik dat vorig jaar niet moeten
doen.
I: De rituelen zijn ook gewoon de wekelijkse kerkgang?
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R: Ja de wekelijkse kerkgang, gewoon eventjes aandacht. Ik hoef niet hele
verhalen of wil je even je verhaal kwijt? Gewoon even dat kleine beetje
persoonlijke aandacht, dat hoeft verder voor mij niet. Gewoon even in de
preek aanhalen. Ze zegt echt elke week ‘mensen die moeten leven met een
gemis’.
I: Zijn er zelf nog rituelen hoe je [naam] herdenkt?
R: We hebben een poosje gehad, dan ga je de steen uitzoeken en dan heb je
er het met de kinderen over. Nou mam, papa was altijd heel rustig en heel
eenvoudig. We moeten gewoon een eenvoudige en rustige steen, maar wel
een die er staat, want het is mijn vader. Toen zei een van de kinderen, maar ik
wil wel dat er elke dag kaarsjes staan. Dat vind ik hartstikke leuk, dat wil ik
ook, en we gaan het proberen. Nou we hebben het geprobeerd, maar het
gaat niet lukken. Want je kan wel kaarsen krijgen voor 4, 5 dagen, maar die
zijn bijna niet te krijgen plus ik ga er niet echt elke dag heen. In het begin
deed ik dat wel, maar nu heb ik steeds meer zoiets van… En rituelen in huis ik
bid elke avond, ik zeg hem elke avond nog gedag, ik heb boven nog een foto
van hem hangen. En voor de rest eigenlijk…in het begin heb ik elke ochtend
nog goedemorgen gezegd richting de begraafplaats, maar dat doe ik nu ook
niet meer.
I: Waar denk je dat hij nu is?
R: Waar hij nu is? Hij zwerft daar ergens.
I: Geloof je in het bestaan van een hemel?
R: Ja. Soms heb ik een beeld een hele lucht met allemaal wolken en dan
ineens schijnt daar de zon doorheen en dan denk ik oké of een regenboog.
Hoeveel regenbogen vorig jaar wel niet.
I: Lichamelijke opstanding is dat iets waar je iets mee kan?
R: Nee, daar kan ik eigenlijk niets mee.
I: Dat zijn lichaam weer opstaat? Nee, dat zegt je niks, dat is niet het beeld
wat je hebt.
R: Ik zie het meer het lichaam ligt daar, dat is nog, maar de echte geest, de
spirit, is weg.
I: Het voortbestaan van de ziel?
R: Ja daar geloof ik meer in, maar aan de andere kant die plek daar is wel een
plek waar we op dat moment met de kleinkinderen… Gisteren ging ik er nog
eventjes naar toe, had ik er een voor op de fiets, een op de achter op de fiets
[voorbeeld van kleinzoon die opa vogel noemt]. Dat gewoon op dat moment
op die plek dat vind ik, dat hoop ik nog heel lang vol te houden. Ook steeds
die kleintjes erbij te betrekken, die oudste twee hebben er heel veel moeite
mee gehad. Lucas was 6 en Puck was 3. Lucas heeft er echt gigantisch veel
moeite mee gehad ,ook in zijn gedrag en hoe hij met heel veel dingen om
ging. Dat vond ik heel moeilijk, op een gegeven moment wilde hij ook niet
meer hierheen. Op een gegeven moment wilde hij zich niet meer aan mij
binden, want straks wordt zij ook nog ziek en dan heb ik helemaal niemand
meer. Dat spreekt hij dan op een gegeven moment ook uit en dat vind ik zo
zielig. Hij is een poosje naar een mevrouw geweest en hij heeft dan wat
therapie gehad en dat heeft hem heel goed gedaan. Wij hebben er ook heel
veel aan geprobeerd hoor, maar je weet niet waar je dan goed aan doet. Puck
ging op een gegeven moment heel veel negatieve aandacht vragen. Dingen bij
mij doen. Dan kwam ze hier logeren en dan had ze allemaal tekeningen
gemaakt, Boven mijn bed hadden we al die tekeningen opgehangen. Op een
gegeven moment had ik zoiets van nu moet ik wel een beetje gaan opruimen,
want ik moet weer een beetje terug naar het normale. Dus met haar had ik
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een leuke doos opgezocht, al die tekeningen in gedaan, aan de kant waar
[naam] lag ze allemaal neergelegd. Je kan ze niet rigoureus wegdoen, maar je
moet ze er echt een beetje in begeleiden. [Ze praat verder over gedrag van
haar kleindochter]
I: Je denkt dat kinderen wel snel doorgaan, maar je ziet hoe veel impact het
heeft.
R: Ja heel veel.
I: De laatste vraag gaat over het rouwen. Dat vind ik zelf wel lastig, want er is
een rouwtakenmodel en er wordt gezegd dat er 4 fasen zijn, maar het is niet
zo dat je ze chronologisch moet doorlopen. Gelukkig hebben ze bedacht dat
dat niet werkt, want iedereen is anders. Ik wil je wel vragen of je je herkent in
de fases. De eerste fase is het aanvaarden van het verlies. Ze zeggen dat je
het eerst moet aanvaarden voordat je echt kan rouwen. Was het lastig om
het echt te aanvaarden?
R: Nee dat was niet lastig.
I: Maar je zei wel ik heb een poosje niet gerouwd?
R: Ja dat klopt.
I: Maar dat zat niet in het aanvaarden?
R: Nee dat zat niet in het aanvaarden, maar meer in het laten zien om het
gewone leven op te pakken.
I: Bewijzen?
R: Ja bewijzen.
I: En daardoor niet toekomen aan je verdriet?
R: Ja.
I: De tweede is het aanvaarden van de gevoelens.
R: Het eerste half jaar sluit je gevoelens uit, wil je niet te dichtbij komen. Dan
ineens kan je er niet meer omheen, dan moet je er wel bij komen. Dat doet
zo’n pijn. Dat doet echt zo’n pijn. Daarom zeg ik: eerst heb ik niet gerouwd,
want ik wilde niet te dichtbij bij dat gevoel. Totdat je je beseft ik kan niet
zonder dat gevoel, daar moet ik eerst doorheen.
I: Wat zorgde dan voor dat besef?
R: Ik denk omdat mensen tegen je zeggen dat je je anders gedraagt. Je sluit je
eigen, je wil niet te dichtbij dat gevoel he, je huilt niet gauw, je bent flink, je
houdt je eigenlijk veel te sterk. Totdat je op een gegeven moment echt zegt:
ik kan echt niet meer. Je breekt uiteindelijk.
I: Dat komt voornamelijk doordat buitenstaanders dat opmerken?
R: Ook, ook omdat er iets gebeurt dat je zegt nou echt…en dan loop je
helemaal leeg.
I: Derde fase is het aanpassen aan een nieuw leven?
R: daar zit ik nu een beetje in. Eerst heb je zoiets van: o ik ga dit doen, ik ga dit
doen. Wil je dat wel doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, daar ben ik nog niet
aan toe. Dan vragen mensen ook: heb je zijn spullen al opgeruimd? Nee, ik
heb nog niks opgeruimd. De kledingkast die er altijd lag…ik heb die kast wel
netjes opgeruimd, alles ligt er netjes in, maar ik heb niks weggedaan. Vorig
jaar heb ik wel, [naam] was altijd fervent visser. Hij ging altijd met zijn broers
vissen. Toen hadden die jongens een visdag georganiseerd. Nu zullen we wel
oom [naam] zijn visnet missen. [Ze vertelt verder over hoe ze de hengels en
het visnet weg heeft gegeven] Dat is het enige wat ik opgeruimd heb, voor de
rest nog niet. Dat komt wel.
I: Laatste is, lijkt er misschien een beetje op de derde, het emotioneel een
plaats geven en de draad van het leven weer oppakken.
R: Dat kan je wel, maar niet elke dag. Emotioneel, ik ben nu met Pasen,
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afgelopen Pasen, een week voor de Pasen, gebeurde er iets op mijn werk.
Toen zeiden mijn collega’s: ‘Joh, moet je luisteren, eigenlijk vinden we dat je
een poosje moet stoppen met je werk.’ Dus ik, ja, waarom? Je bent
emotioneel uit balans. Ik had een paar keer iets op mijn werk, werd ik zo
geraakt dat ik in tranen bij mijn patiënten sta. Dat is niet fijn, dat is niet
professioneel. Dan kom je op een punt: is het professioneel of medeleven?
Soms wordt ik geraakt. Ik werkte er nog maar pas, toen namen we een
patiënt op en die heeft hetzelfde overhemd aan als [naam]. Dan ben ik weg.
Dat is heel vervelend, maar ik zat toen nog in een rouwproces. Toen waren
collega’s die namen het snel over, even een kopje thee drinken en weer
verder. In februari had ik een scholing [legt uit welke training het was] en
toen moesten we in het Antonius Ziekenhuis dat allemaal doen en toen werd
er een casus besproken. [Ze vertelt uitgebreid over de casus] Op een gegeven
moment kreeg ik een déja vu van mijzelf op de Intensive Care. Ik kreeg het
Spaans benauwd en toen ben ik ook weggelopen uit die training. Toen kwam
die leidster met mij mee en die vroeg: wat is er met je aan de hand? Joh, dat
je dan werkt. Ik zeg dat is even zo’n moment dat mij triggert. Ze zegt: Zou je
dan niet lekker naar huis gaan? Ik zeg ik ga niet naar huis, ik ben met de auto
en ik heb vijf collega’s bij me in de auto en die moeten dan allemaal met de
trein terug, dus dat gaat hem niet worden. Ik zeg joh, ik ga even koffie
drinken en na de lunch kom ik weer terug. Dat is ook verder goed gegaan,
maar op dat moment ben je emotioneel erg uit balans. Die week erop
gebeurde er nog iets op de afdeling. En toen hadden ze het ineens over dat ik
helemaal mijzelf niet ben. Ik zeg: jongens, vinden jullie het gek? Nou ben ik in
de rouw om privé en nou ben ik ook nog in de rouw op mijn werk, om al die
dingen die maar veranderen, collega’s die weggaan, alles. Ik zeg mijn hele
veilige werkplek is weg en bij elke keer als ik denk ik ben er weer en er
gebeurt iets en ik ben emotioneel, dan beginnen jullie tegen mij je bent
emotioneel uit balans. Ja maar, maar we zijn bezorgt voor je, we zijn bang dat
je een burn-out krijgt, krijg je dat weer allemaal. Toen was het ineens: we
vinden toch dat je naar huis moet en je moet naar de bedrijfsarts. Ben ik
helemaal uit het veld geslagen, maar ik ben eigenlijk ook heel boos, want wie
bepaalt dat voor mij? Die periode en het was natuurlijk allemaal voor de
pauze en toen had ik heel veel aan Pasen. Het klinkt heel raar, maar daar had
ik heel veel aan. Ik ben ook naar de bedrijfsarts gegaan, nou ik heb met hem
ook zo’n gesprek gehad. Hij zegt: ik vind het helemaal niet gek dat u uit balans
bent. U kunt best werken, alleen je moet wel over de hele erge
overbezorgdheid van die collega’s aan. Dan ga je je weer bewijzen en
gedragen, maar het is niet fijn voor jezelf.
I: Eigenlijk doordat ze zo bezorgd zijn, ga je je eigenlijk weer groter voor doen
dan dat je eigenlijk voelt. Terwijl je eigenlijk ook weer blij bent dat je rouwt,
dat je begint aan je rouw.
R: Ja, dus ik zit constant…
I: Je bent uiteindelijk niet minder gaan werken ofzo?
R: Jawel ik ben uiteindelijk wel minder gaan werken. Ik ben toen toch naar
huis gegaan, ik heb het thuis even op een rijtje gezet, maar ik was wel boos. Ik
had zoiets van eigenlijk vind ik dit eigenlijk niet kunnen. Ik heb even rustig aan
met Grote Vader over gehad. Toen heb ik maandag thuis geweest, dinsdag
had ik mijn oppasdag, woensdag heb ik ook rustig aan gedaan, donderdag
heb ik mijn leidinggevende gebeld. Ik zeg joh ik bel even, ik kan niet zo de
Pasen in, ik ben helemaal druk in de kerk met mijn paasverhaal en de dingen.
Ik kan nu niet zo thuis blijven zitten, want ik wil even met je een afspraak
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maken. Na de Pasen wil ik een gesprek met jou over de manier waarop ik
naar huis gestuurd ben en ik wil ook gewoon niet thuis blijven zitten. Ze zegt:
ik heb een afspraak gemaakt bij de bedrijfsarts en daar moet je dan en dan
naar toe. Dat was 16 april, dat zou nog 4 weken duren, maar ik dacht ik ga
geen vier weken thuis zitten. Woensdag wil ik je er even over spreken, maar
ik wil vast zetten een afspraak met jou. Hoe gaat het verder met je? Nou ik nu
even met je gesproken heb, kan ik zo naar de Pasen toeleven. Pasen is
geweest, helemaal prima gehad en die woensdag ben ik naar haar toegegaan.
Ik zeg de manier, mag ik even vertellen hoe dit voor mij voelt en hoe dit
allemaal binnen is gekomen. Nou dat vond ze inderdaad ook. Maar zet mij
thuis, dat gaat niet. Ik kan hier niet heel de dag alleen zijn, want dan ga ik
toch allerlei dingen zoeken en dan kom ik nog niet aan mijn rust toe. Ik wil
sowieso dat ik zou moeten werken wil ik gewoon op de afdeling komen. Ga ik
wat oefenen met de computer, ga ik wat oefenen met learningprogramma’s,
dat ik tegen even op de afdeling ben geweest, toch even iets anders heb
gedaan. [Vertelt verder over bezoek bedrijfsarts en hoe ze nu het werken
weer oppakt]
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Bijlage V: Interview respondent 5 (13 augustus 2018)
I: Ik begreep dat uw vrouw iets meer dan een jaar geleden is overlijden?
R: Ja vorig jaar juni, het is nu een dik jaar geleden. Daar staat ze (wijst naar een
foto).
I: O ja, ze komt mij niet bekend voor.
R: Nee dat zal ook niet, want ze is al sinds 2013 niet meer in de kerk geweest.
Omdat ze niet meer in de kerk kon komen. Sinds 2013, 2014, ik weet het niet
meer precies te achterhalen, ging ik alleen naar de kerk, maar toen was het nog
wel zo dat ze dan best een paar uur alleen kon thuisblijven, maar vanaf 2015
kon dat ook niet meer, kon ik haar eigenlijk niet meer alleen laten, dus was ik
zeer aan huis gebonden. Toen ben ik ook een paar zondagen niet in de kerk
geweest, maar ik heb kinderen, die wonen hier wel niet, maar die belden dan
‘hoe doe je dat nou zondag?’. Dan blijf ik gewoon thuis. ‘Dat kan natuurlijk niet,
dan komen wij om de beurt’, dus elke zondagmorgen om 9.00 uur stond één
van de kinderen hier voor de deur en toen ging ik alleen naar de kerk. Toen ze
hier in het verpleeghuis kwam, in de Weddesteyn, dan ging ze heel soms op
zondagmiddag naar de kapeldienst. Maar ook niet altijd, want dan kon ze niet
of wilde ze niet.
I: Waar is ze aan overlijden? Welke ziekte had ze?
R: Ja mijn vrouw was dementerend. Ze is een dag of tien voordat ze overleed,
kreeg ze last van een aantal kwalen; hartritmestoornissen, vocht achter de
longen, ontlasting niet meer kwijt raken, veel vocht in het lichaam. Toen ging ze
ineens in een tijd van een dikke week, een dag of acht, zienderogen achteruit.
De verpleeghuisarts had al een dag of 8 van te voren tegen mijn kinderen
gezegd: ‘dit duurt niet lang meer’. Dus ik zei: hoe lang? Toen zei zij ‘als ik dat
wist, dan kon ik rijk worden’. Na een dag of acht raakte ze in coma en dat heeft
2 a 2,5 dag geduurd en ze is toen in haar slaap overleden.
I; Was het toch nog onverwachts voor u?
R: Ja, toen ik dat dus ongeveer een dikke week, een dag of 10, van een arts
hoorde, dat zij zei ‘dat duurt niet lang meer’, daar schrok ik wel even van. Ik
wist wel dat het niet zo goed ging, maar dit had ik niet ingecalculeerd. Toen
was het dus nog vrij snel.
I: Heeft dat ook het rouwproces beïnvloedt denkt u? Enerzijds natuurlijk een
lang ziekbed, anderzijds best snel.
R: Ik moet eerlijk zeggen, dat valt u misschien tegen, ik heb een beetje moeite
met dat woord ‘rouw’ of rouwproces.
I: Dat kan. Waarom is dat zo?
R: Er is wel verdriet, er is gemis. Ik had aan het einde van de ochtend belde
mijn oudste dochter op, die was vanochtend teruggekomen van een vakantie
van vier weken in Australië en ‘hoe is het gegaan?’ zei ze. Ik zei ‘ik mis mama
Rouwtaken:
nog elke dag’, maar ja, ik heb ook zoiets van ‘het is goed geweest’. Het is deze
Aanvaarden van
maand augustus 62 jaar geleden dat ik mijn vrouw voor het eerst ontmoet heb. verlies
Niet wetende dat ik daar een klein jaartje later verliefd op zou worden, want
daar zag het helemaal niet naar uit. Ik heb haar dus meer dan 60 jaar gekend.
We hebben een pracht van een leven gehad, ik kan het niet anders zeggen,
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maar ik heb ook zoiets van, dat heb ik ook verteld in de uitvaartdienst in de
Opstandingskerk, ik wilde perse, behalve de kinderen, wilde ik ook wel iets
zeggen. En je hoorde toen veel die discussie over voltooid leven. Mijn vrouw,
dat heeft ze ook zelf gezegd, wilde ook best, zoals ze dat zei, naar de hemel
toe. Ze zei ‘je moet mij niet ophemelen, maar ik wil wel naar de hemel toe’ en
wanneer? Als God mijn leven voltooid vindt. Daar ben ik het van harte mee
eens, dat bepalen wij niet zelf en dan weet ik wel als je vrouw je ontvalt en ze is
85 dan is dat minder moeilijk als ze 45 is. Ik denk dat God vond ‘het is mooi
geweest, het is goed: kom maar’. Daar heb ik dan vrede mee, ik ben af en toe
wel eens verdrietig. Ik ben niet zo erg sentimenteel, maar er is niet meer zo
veel over van de kaars die in de uitvaartdienst stond. Ik ga nog een keer in de
week naar de begraafplaats om te kijken of het er nog keurig bijligt, maar ik
ben toch ook wel dankbaar dat ik mijzelf kan redden.
I: Dat missen wat u beschrijft, dat ziet u dan niet als rouw?
R: Nee, dat klinkt misschien gek, misschien is dat een tegenvaller. Natuurlijk ik
mis haar, maar ik zit ook heel vaak aan haar te denken, aan wat we samen
hebben meegemaakt, wat voor reizen we hebben gemaakt, hoe het ging toen
de kinderen geboren werden. Dat soort dingen dat komt allemaal weer bij mij
op. Daar kan ik soms een poosje over liggen denken, mediteren vind ik weer
zo’n groot woord. Ik ben eerder een dankbaar mens dat ik nog redelijk gezond
ben, ik ben natuurlijk ook 86, dat ik hier mezelf alleen kan redden.
I: U kijkt dus eigenlijk terug op een mooi leven samen?
R: Ja werkelijk waar, maar dus zal iedereen zeggen dat hij de beste vrouw had.
Dat zeg ik ook, maar ja, ik heb ongelooflijk veel aan haar te danken.
I: Er zijn een aantal rouwtaken en ik wil ze toch even noemen. Wilt u aangeven
of u daar iets mee kan of niet? Ik begrijp dus al dat u met rouw in principe niet
zoveel mee kan, maar misschien herkend u er toch iets van. Er is een model die
zegt dat je een aantal stappen moest doorlopen en vroeger werd gezegd dat je
dat dan echt nog eerst de eerste stap en dan de tweede stap. Gelukkig zijn ze
daarvan teruggekomen, iedereen is anders en die doorloopt toch zo’n
verliesperiode anders. Zo’n stap als het aanvaarden van het verlies, het klinkt
wel alsof u het aanvaard heeft?
R: Ik heb God geen verwijten gemaakt.
I: Ik wilde net vragen: Bent u boos geweest op God?
R: Nee, wel verdrietig, niet boos.
I: U nam het God niet kwalijk?
R: Nee beslist niet. Ik heb in die eerste tijd wel eens gezegd tegen mensen: de
dood hoort bij het leven. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd als het een ander
betreft, maar het is natuurlijk ook zo. Niet voordat mijn vrouw overleed, ik
daarbij zo stilstond. Natuurlijk weet ik het, we zeiden wel eens ‘hoe zou het
gaan als de een er niet meer is? Mijn vrouw zei dan wel eens ‘hoe moet dat
nou als ik er niet meer ben?’ Ik zei dan ‘dat zien we dan wel weer, daar maken
we ons nu nog geen zorgen over’. Ik probeer wel allerlei dingen op een rij te
hebben, ik leef niet zorgeloos, maar ik maak mij ook weer geen grote zorgen
van ja ‘hoe moet dat nou als het straks met mij ook niet goed gaat’. Dat zie ik
dan wel weer.
I: Is het misschien ook makkelijker te aanvaarden omdat u allebei ouder bent?
R: Ja, dat denk ik vast en zeker.
I: En misschien ook omdat ze al zolang ziek was? En ook haar zelf niet meer
was?
R: Ja, ja, die dementie werd geconstateerd in het najaar van 2012. Dat is alweer
bijna 6 jaar geleden. En dan overvalt je dat, dat was schrikken. Het ging niet

Visie op de dood:
christelijk
Visie op de dood:
Christelijk
Rouwtaken:
Aanvaarden van
verlies

Rouwtaken:
aanvaarden van
verlies,
Godsbeeld:
persoonlijk

Rouwtaken:
aanvaarden
verlies

101
goed met haar. We zaten op een camping in de Dordogne in Frankrijk. Het plan
was geweest om in het voorjaar naar Portugal te gaan. Dat zag ze niet zitten, ze
voelde zich helemaal niet goed. Toen in augustus/september we zullen naar de
Dordogne gaan, dat is niet zo ver als Portugal. En dat werd al geen succes, dus
na een week of twee vroeg ik: zullen we teruggaan? Dan gaan we nog op een
camping in Brabant staan, bij Chaam. Daar hebben we twee dagen gestaan,
toen zei ze: ‘we gaan morgen naar huis’. De volgende dag waren we aan het
opruimen en toen zei ze: ‘nu bel je eerst de dokter of we vanmiddag nog even
langs kunnen komen’, dus ik belde uit Brabant de dokter en die zei ‘ja, kom
vanmiddag om 15.00 uur maar’. En die vraagt zo het een en ander en zei: ‘ik zal
je een verwijsbrief voor de geriater in het ziekenhuis geven’. Dus wij daar
naartoe en die zei van ‘u moet hierop getest worden, groot onderzoek’ dat
duurt dan even en dan na 1,5 a 2 maand gaan we samen op de fiets erheen,
komen we bij die geriater en die zegt van ‘u vrouw heeft fastculaire dementie
en ik kan u op de monitor laten zien waar de breuken in de hersens zitten. Dan
hoor je dat en zie je dat, dat is wel even schrikken. Maar goed, we fietsen ook
weer terug naar huis en toen ging het heel snel achteruit.
I: Alsof het een berusting was ofzo?
R: Ja, ja.
I: hoe reageerde uw vrouw erop dat ze dat had?
R: Vrij nuchter, dat lag ook in haar karakter. Mijn vrouw was iemand van ‘niet
zeuren, werken’.
R: Dus zo ging ze ook met haar ziekte om?
I: Ja, ja, ja. Ik heb haar ook een aantal jaar na Harmelen gebracht, de
dagopvang. Daar ging ze niet met plezier naartoe. Als ze er eenmaal was, dan
ging het wel. Het koste mij de grootste de moeite om haar elke dag in de auto
te krijgen. Ten slotte ging dat ook niet meer, toen werd ze in een rolstoeltaxi
daarnaartoe gebracht. Dan gaat het ook thuis niet langer, dat de huisarts zei:
‘ze moet naar een verpleeghuis en als ze het niet doet, dan kunt u er straks alle
twee naar toe’. Het ging niet meer. Nachten met haar getobd enzo. Toen is ze
hier in Weddesteyn terecht gekomen, nog een dik jaar.
I: Dat ze steeds meer achteruit ging, was dat ook al een soort van afscheid
nemen?
R: Ja, ik heb in de laatste jaren, voordat ze naar Weddesteyn ging en toen ze
hier nog thuis was, dat ik wel eens tegen de kinderen of tegen kennissen zei: ‘ik
ben wel getrouwd, maar ik heb geen vrouw meer’.
I: Dat was ook eigenlijk al verlies?
R: Ja, dat was eigenlijk ook het afscheid nemen wat enige jaren in beslagen
heeft genomen. Ik ging elke middag naar Weddesteyn en vaak vroeg ze dan
ook hoe is het weer buiten? Dan zei ik: schat, het is best aardig weer en dan
gaan we wandelen’. Ik heb hier wat met haar in de rolstoel. Dat vond ze dan
wel blijkbaar…
I: Als u terugkijkt zou u het dan wel kunnen zien als een rouwproces?
R: In die zin dat je er steeds meer van bewust dat de afstand tussen haar en mij
steeds groter werd, ja dat wel. Haar belangstelling werd natuurlijk steeds
minder. Wel voor de kinderen, als de kinderen kwamen, die kwamen daar
geregeld, dan stelde ze altijd dezelfde vragen: ‘Hoe is het met de
kleinkinderen?’ en ‘Gaan jullie nog op vakantie?’ En een kwartier later vroeg ze
dat weer.
I: Een tweede stap is het ervaren van gevoelens in dat rouwproces. Heeft u dat
kunnen ervaren dat u verdrietig was bijvoorbeeld?
R: Ja, zeker als ik een dag heb dat ik eigenlijk niet de deur uit ben geweest , dat
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er niemand op bezoek is geweest, ik krijg wel bezoek, niemand heeft gebeld.
Dan dacht ik wel: hoe moet dat nou? Dat was dan even niet gemakkelijk. Na
een kwartier ofzo, zei ik: ‘Joh, flink zijn, Ko was ook flink’.
I: Ook al was uw vrouw ziek, het gaf wel dat u voor haar moest zorgen. U was
veel met haar bezig.
R: Ik ging vaak gespannen naar Weddesteyn toe van ‘hoe tref ik haar aan?’ en
ik ging vaak heel verdrietig weg, want dan was het geen prettig bezoek
geweest. Ik heb in dat jaar dat zij in Weddesteyn was een dagboek
bijgehouden. Dat lag daar in Weddesteyn en aan het eind van elk bezoek
schreef ik een verslagje. Kinderen konden daar ook in schrijven, hebben dat
ook gedaan. Zo af en toe dan denk ik ‘ik pak het nog eens op’, hoe was het nou
twee jaar geleden op 13 augustus bijvoorbeeld? En dan lees ik dat weer en dan
lees ik natuurlijk gelijk hoe het op 12 en op 14 augustus was. Dan lees ik dat en
dan doe ik het maar weer gauw weg. Daar wordt ik verdrietig van als ik dat
lees, hoe opstandig ze was, hoe boos ze kon zijn, want ze had geen vrede dat ze
daar moest zijn. Ze zei ook heel vaak: ‘je moet mij hier weghalen, want hier ga
ik dood’. Daar had ze ook nog gelijk in, want we wisten allebei wel van dit is de
laatste halte. Dan zei ik: ‘nee, dat kan niet’. ‘Ik zou niet weten waarom dat niet
kan’. Ik zei dan ‘ik kan jou thuis niet meer de verzorging en de verpleging geven
die jij nodig hebt’. ‘Tuurlijk wel, als je maar wilt’. Dat was van haar een vaste..
‘als je maar wilt, dan kun jij alles’. ‘Nee, ik kan niet alles’. ‘Maar wie bepaalt dan
dat ik hier moet zijn?’ ‘Dat heeft de dokter bepaald’. ‘Had de dokter dan geen
ander recept kunnen voorschrijven?’ Dat kon ik haar niet kwalijk nemen, maar
ze was wel eens erg kwaad, boos op me. Dan zei ik dan de volgende dag tegen
haar: ‘Waarom deed je dan zo lelijk tegen mij?’ Dan wist ze het niet meer. Daar
werd ik verdrietig van. Ik denk nu nog wel eens eigenlijk is het ook wel goed dat
ze niet al te lang daar moest zijn. Mijn kinderen zijn wat betreft, ik heb vier
kinderen, getrouwd, dus heb er eigenlijk 8, van harte met mij eens. Ik weet het
zeker, zij missen hun moeder ook, maar zij hebben hun eigen partner en
hebben kinderen.
I: Die gevoelens hebt u wel gevoeld?
R: Toen zij overleden was, toen voelde voor mij dat in zekere zin als een
opluchting. En die eerste twee tot drie weken, je moet van alles regelen: een
begrafenis, een uitvaart, enfin, er moet van alles gedaan worden, een kamer
moet leeggehaald worden. Je bent met van alles bezig, je krijgt post. Ik had
nauwelijks tijd om bij het verlies stil te staan. Pas na een maand, niet dat ik niet
wist wat er gebeurd was, begon het pas goed tot mij door te dringen. Die
eerste paar weken…
I: wordt u geleefd eigenlijk?
R: Ja ja. Na een week drie tot vier, toen het meeste geregeld was, toen viel het
toch zwaar op me.
I: Is dat lang dat u verdrietig bent geweest? U bent nu ook nog wel eens
verdrietig, zei u net. Was het in het begin dat u intenser verdrietig was?
R: Ja, dat is eigenlijk best wat afgekalfd. Nu zijn het meer momenten, dat duurt
misschien 5 tot 7 minuten. Dan denk ik: vooruit, je hebt toch zoveel om
dankbaar voor te zijn.
I: Mooi dat u dat kan denken.
R: Ja, dat zeg ik maar eerlijk.
I: De derde stap is het aanpassen aan een nieuw leven. Voelt dat ook zo, dat u
een nieuw leven moest creëren, moest maken? Omdat u alles samen hebt
gedaan in het verleden?
R: Vanaf 2013 begon mijn vrouw steeds minder in huis te doen, omdat ze daar
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lichamelijk niet meer toe in staat was. Ik ging van lieverlee, dat ging geleidelijk,
hier in huis alles overnemen. Het eerste was dat ik alleen boodschappen moest
gaan doen en daar had ik mij nooit mee bemoeid. Toen ik met pensioen was,
ging ik met haar mee en mijn enige taak was in de supermarkt achter het
karretje te lopen. Ze zei wel eens: ‘joh, zeg jij nou ook eens wat we moeten
kopen’. Dan zei ik: ’nee, dat doe jij maar’. Zij was hier de baas van het
huishouden. Niet dat ze, ze werkte ook nog in het onderwijs, maar zij regelde
hier het huishouden. Zij maakte het briefje, want we maakten altijd een briefje
voor de boodschappen, want ik ging mee, niet dat ik de hele dag thuis was,
omdat ik toch niet meer werkte. Ik ging mee naar de markt, waar ik anders ook
nooit kwam. Maar goed, dat ging niet meer, dus zo van lieverlee… Ik weet wel
mijn vrouw had vaste gewoonten, daar heb ik heel veel van overgenomen. Elke
vrijdagmorgen werd hier de kamer gestoft en gezogen en ik zag dat ze daar
steeds meer moeite mee kreeg. Ik zei ‘joh, als jij nou deze helft doet, dan doe ik
die helft’, dan doe ik ook het stofzuigen. (Dhr vertelt uitgebreid over de
huishoudelijke taken die hij steeds meer overneemt).
I: Het is geleidelijk gegaan?
R: Ja het is geleidelijk gegaan.
I: Het is niet zo dat ze was gestorven en u ineens alles moest overnemen?
R: Nee, voordat ze hier het huis uit ging, dan was ze hier ook in huis. Heel
simpel, we lagen natuurlijk in hetzelfde bed, maar ze kon er niet meer in
komen. Ze kon er helemaal niet meer uitkomen. Dat ga je dan allemaal doen, in
die zin groei je nog dichter tegen mekaar aan, want ze kon ook niet meer
wassen, dus ik moest haar douchen, wassen, uit- en aankleden, naar toilet, ik
moest haar met alles helpen. Dan reed ik haar in de rolstoel in de slaapkamer
naar haar stoel. Natuurlijk zit je dicht bij elkaar, maar we hadden geen
gesprekken meer. Dus ik zeg wel: ik was wel getrouwd, maar ik had geen vrouw
meer en dat bedoel ik dan met name in geestelijke zin. En dan zie je hoe ze
aftakelt. [Meneer vertelt over incontinentie van zijn vrouw] Dan dacht ik wel:
dit moet niet lang meer duren. Dat vond ik eigenlijk veel erger dan… Toen ze
naar het verpleeghuis ging, was dat voor mij weer een hele verlichting. Ik kon
weer een hele nacht doorslapen.
I: De laatste stap was de draad van het leven weer oppakken.
R: O ja. Wat ik als vaste punten had, die zijn gebleven. Bijvoorbeeld ik deed op
maandagochtend de boodschappen, dan doe ik het weer. Mijn vrouw waste
altijd op maandag, ik doe dat ook, alleen niet meer elke week, maar één keer in
de twee weken. Ik ga één keer in de maand op dinsdagmorgen ga ik koffie
drinken in de kerk, dat blijf ik doen. Ik ga elke vrijdag naar mijn schaakclub, dat
blijf ik doen. Ik heb een aantal vrienden, kennissen, waarbij ik dus nogal eens
op bezoek ging en die zeiden bij het condoleren: je komt nog maar eens. Dan
denk ik: dat zeggen ze maar een keer tegen je. Dan bel ik ze op en zeg ik: ‘Vind
je het goed als we nog een keer samen koffie drinken?’ Ik kom ook nogal eens
bij echtparen, maar ze komen ook hier. Ik nodig ze ook uit. Zo probeer ik wel
contact te houden.
I: Is er ook een periode geweest dat dat moeilijk ging?
R: Nee.
I: U heeft dat altijd vol kunnen houden? Ook toen u elke dag naar uw vrouw
ging?
R: Toen was het natuurlijk wel wat minder, maar toen kwamen vrienden en
kennissen ook bij haar op bezoek. Dat vond ik heel fijn, want dan had je
natuurlijk ook iets te praten. Wat ik niet meer doe, ik blijf niet meer
koffiedrinken na de dienst. Dat heeft te maken met mijn gehoor. Ik heb een
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slecht gehoor. Ik heb wel gehoorapparaten. Als ik tussen al die mensen koffie
sta te drinken, dan kan ik met al die mensen niet meer converseren. Dan is het
zo’n gekwek, zo’n geroezemoes, ik versta de mensen niet, dus dat is de reden
dat ik niet meer blijf koffie drinken. Ik ben in 2013 en 2014 in de zomer ben ik
nog twee keer met mijn vrouw met zo’n cruiseschip wezen varen op de Rijn en
op de Moezel. De twee daarop volgende jaren, in 2015 was ze nog thuis, in
2016 was ze in Weddesteyn. Toen zijn we nog twee keer een week geweest,
dat waren vakantieweken van het vakantiecentrum van de PKN. Die hadden
van die weken een paar keer in het jaar voor mensen met dementie en de
inwonende mantelzorger. Dat hebben we een paar keer gedaan. Dan hoefde ik
ook een week niks te doen enzo. Het werd keurig verzorgd, was een leuk
programma. Toen dacht ik van het voorjaar: ‘Zou ik nog eens een keer op reis
gaan?’ Ik dacht ‘ja, dat doe ik ook, dan ga ik maar een keer op reis’. Dus ik ben
in juni twee weken naar Polen geweest.
I: Deze maand juni?
R: ja ja, dus 2 maanden geleden. [Meneer vertelt over zijn zoektocht naar een
geschikte reis en over de reizen die hij met zijn vrouw heeft gemaakt.]
I: Ik ga nog even verder. Over godsbeelden wil ik het hebben. Ik noem er een
aantal en ik wil vragen of u daar iets in herkent. God als schepper kunt u daar
iets mee?
R: Ja, ja, ja. Als ik ja zeg betekent dat niet dat ik niks van de evolutieleer wil
weten. Ik denk heus wel dat er evolutie geweest is, hoe precies ‘ik ben geen
bioloog’, maar dat hoeft de hand van God nog niet uit te schakelen.
I: Hoe ziet u de hand van God terug in de schepping?
R: Dan kan ik moeilijk omschrijven, maar dat er toch niks, zo denk ik ook in
andere opzichten, buiten zijn wil omgaat. Waarbij ik ook weer niet gezegd wil
hebben dat God het kwade wil, zo is het nou ook weer niet.
I: Het kwade zegt u. Is de dood dan ook iets kwaads?
R: [Lang stil] Ja, in zekere zin wel. Ik zeg altijd het maakt natuurlijk wel verschil
of je een dierbare verliest op hoge leeftijd of op jonge leeftijd.
I: Er kunnen mensen heel rustig zeggen ‘dat is Gods wil’ en anderen zeggen ‘ik
kan mij niet indenken dat God mensen willen laten sterven’. Dat is natuurlijk
een lastig punt.
R: Ik vind ook we moeten niet proberen om God te begrijpen. Ik vond het heel
moeilijk, maar dat is al zo lang geleden, dat ik mijn moeder al op vrij jonge
leeftijd moest missen. Mijn moeder overleed, ik was nog niet getrouwd, en
blijft mijn vader thuis achter met 7 kinderen. Ik heb nog steeds bewondering
voor mijn vader, die overigens ook niet oud geworden is, maar toen mijn
moeder overleden was en wij zaten daar, een aantal van de kinderen. Ik werkte
al, de jongste van ons gezin die zat nog op school als enige. Die was toen 14.
Mijn vader zei: ‘Nu gaan we weer allemaal aan het werk’, zo van we gaan hier
niet zitten treuren. Ze waren bij ons thuis, dit geldt voor mijn moeder en vader,
vrij nuchtere mensen. Ze toonden niet zo vaak hun emoties. We waren geen
knuffeldieren.
I: Dat hoort misschien ook wel een beetje bij de tijd?
R: Ik praat natuurlijk over de jaren vijftig van de vorige eeuw.
I: En het verbond wat God heeft met zijn volk?
R: Ja, u bedoelt met het Joodse volk?
I: Dat is natuurlijk wat vaak wordt gezegd, maar misschien ziet u het ook
breder?
R: In één van de brieven van Paulus, ik dacht dat het de brief aan de Romeinen
was, daar wordt het beeld gebruikt van een boom. Die boom heeft takken en
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dan wordt er soms een vreemde tak op die boom geënt. Die boom is dan het
Joodse volk en wij zijn die geënte tak. Hoe je het went of keert je kunt nooit om
dat Joodse volk heen. Ik heb er een zekere belangstelling voor, door de
omstandigheden thuis heb ik er voor moeten bedanken, maar ik ben jaren lid
geweest van de commissie Kerk en Israël, die vier keer per jaar een avond
organiseerde. Twee keer komt er een predikant en de andere twee keer komt
er een rabbijn. In die zin denk ik ja, die Joden zijn echt het volk van God. Veel
moeilijker vind ik het, de verhouding tot de staat Israël. Het klinkt een beetje
gek, maar ik sta eerder aan de kant van de Palestijnen. Ik heb er ook moeite
mee om ook zomaar één op één te vertalen dat, God heeft het land Israël
beloofd aan Abraham en aan zijn volk, en dat ze op grond van die belofte daar
nu nog een vaste aanspraak op kunnen maken, dat geloof ik niet.
I: Maar God die een verbond met zijn volk sluit, hij blijft trouw aan zijn volk, dat
ziet u wel terug?
R: Ja ja.
I: En wij mogen daar dan bij horen?
R: Ik heb daar wel eens moeite mee gehad. Wij, van protestante kant, tonen
veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat zie je ook, die heb je in tal van
plaatsen, commissies kerk en Israël en je hebt zelfs van PKN-zijde een
kwartaalblad Kerk en Israël Onderweg. Daar zijn zelfs deputaten voor. Wij
tonen belangstelling voor de zienswijze van het Joodse volk. Omgekeerd is die
interesse er helemaal niet of nauwelijks.
I: En het volgende: dat Jezus mens is geworden? Jezus’ menswording?
R: Ik geloof echt dat hij hier als mens 33 jaar op aarde…
I: Dat hij echt als baby is geboren?
R: Vraag mij niet hoe dat zit met maagdelijke geboorte, dat weet ik ook niet,
maar dat geloof ik wel.
I: En zijn opstanding uit de dood?
R: Niet begrijpen, wel geloven. Ik ben misschien in die zin nog wat ouderwets,
wat orthodox. Elk mens is toch ergens nog vrucht van zijn opvoeding.
I: Wat is de betekenis voor u van die opstanding?
R: Dat de dood niet het laatste woord heeft. Natuurlijk als ik daar over na zit te
denken, zoals afgelopen zaterdagmiddag ben ik nog even naar het graf
geweest, dan denk ik ‘hoe zou het nou met je zijn?’ En als ik er straks zelf niet
meer ben, dan weet ik dat ook niet. Ik heb iets van vertrouwen, geloof dat het
goed zal zijn.
I: Hoe kijkt u naar het leven na de dood? Denkt u dat uw vrouw in de hemel is
of heeft u daar een andere voorstelling bij?
R: Daar maak ik mij geen voorstelling van, doe ik niet. Hoe dat zal zijn, dat weet
ik niet. En wat dat betreft denk ik natuurlijk heel anders dan toen ik 15, 20, 25
was. Als je het toen had gevraagd, zo was je ook opgevoed, zo werd je thuis; je
gaat naar de hemel en punt uit, klaar. Zo eenvoudig is mijn geloof niet meer. Ik
ben toch een beetje opgeschoven. Je bent toch allemaal een beetje kind van je
tijd. In de kerk is natuurlijk ook het een en ander verandert.
I: Ik heb ook wel het idee dat er meer vragen mogen zijn in de kerk.
R: Ja, vroeger werd er niet over….het is zo punt uit en dat heb je dan maar te
geloven. Ik kan mij dus best voorstellen dat sommige mensen daar dan geen
vrede meer mee hebben. [Praat verder over een artikel van Trouw over
afgelopen zaterdag]
I: Het voortbestaan van de ziel, zegt dat u iets?
R: Nee, ik weet niet wat ik mij daarbij voor moet stellen. In dat geval ben ik een
zeer eenvoudig mens.
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I: U heeft daar geen voorstelling van?
R: Nee, nee, nee.
I: En lichamelijke opstanding? Dat is ook iets wat we ook in de geloofsbelijdenis
zeggen.
R: Ja, maar of dat je nou in een ander lichaam of dat er erkenning is, dat weet ik
even niet.
I: Eigenlijk zegt u over een hiernamaals of een hemel, dat u het niet weet?
R: Nee nee. Ik heb alleen het vertrouwen, het geloof dat het goed zal zijn én
dat het goed zal zijn, is alleen maar genade, dat is geen verdienste.
I: U zegt dus eigenlijk wel: God heeft het laatste woord daarin? God beslist over
het leven?
R: Ja ja.
I: Ik zeg een aantal beelden van hoe u naar God kunt kijken en dan wil ik vragen
of u kunt zeggen waar u het meest bij past. Een persoonlijke God, God kent mij
en begrijpt mij, een niet-persoonlijke God, mensen hun verbindt in hun
ontstaan, dus vooral Hij heeft mensen gemaakt, en een onkenbare God, Hij is
eigenlijk te groot om iets over Hem te kunnen denken. Dus een persoonlijke,
niet-persoonlijke en onkenbare God.
R: Ik denk zeker, ik ga ervanuit dat God mij kent persoonlijk. Dat hij weet wie ik
ben.
I: Heeft hij dan ook met iedereen een persoonlijk plan? Of bemoeit hij zich niet
met iedereen persoonlijk?
R: Toen ik 19 jaar was, toen deed ik belijdenis. Toen kreeg ik van mijn moeder
op die zondag een Bijbeltje, Oude Testament, Nieuwe Testament, Psalmen, 19
gezangen en nog wat formulieren. Dat Bijbeltje heb ik nog, het ziet er niet meer
uit. Het is gewoon kapot gelezen. Mijn moeder schreef daar voorin een tekst,
een vers uit de onberijmde psalm 32. ‘Ik wijs u aangaande de weg die gij te
gaan hebt’. Een tekst die ik nooit vergeet, want ik kan hem nog steeds citeren.
Dat is op mijn leven van toepassing geweest. Natuurlijk heb ik ook wel wat
gestudeerd enzo. Ik heb mijn levensweg niet uitgestippeld, voor de meeste
dingen die ik heb gedaan ben ik gevraagd. Dan deed ik dat, want dan vond ik
dat ik daar geen nee op kon zeggen. Zo heb ik mijn vrouw gevonden, zo ben ik
in de kerkenraad gekomen. Dat kwam zo op mijn levenspad en dan dacht ik ja,
mijn moeder heeft wel gelijk gehad. Dat is niet buiten God om gegaan.
I: U ziet dus eigenlijk de lijn van God in uw leven?
R: Ja, dat ga ik niet allemaal opnoemen, maar dan werd ik ergens voor
gevraagd en dan dacht ik ‘dat zal dan wel’. Ik was nog maar 1,5 maand met
pensioen en toen kwamen ze uit de Vossenschans, een zorgcentrum, een
bejaardenhuis zou je vroeger zeggen. Daar hadden ze een groep mensen en die
begonnen te dementeren en die brachten ze dan ’s ochtends bij elkaar in een
huiskamerproject totdat ze ’s avonds weer naar bed gingen. Ze konden niet
heel de dag alleen zijn. Toen hadden ze iemand nodig om die groep te leiden.
Wie was ik? Maar ze dachten dat is wel iets voor jou. Toen heb ik dat 5 jaar
gedaan 2 ochtenden in de week. Toen kwam er weer iets anders. Ik had dat
nooit gezocht om daar te gaan werken. Om te ontbijten met mensen, de krant
te lezen, te zingen met mensen. Daar was ik dan twee ochtenden in de week
van 8 tot 12.30 uur mee bezig. Dat komt dan zomaar op je weg.
I: Ja, maar niet zomaar lijkt mij.
R: Dan denk ik, mijn moeder heeft toch gelijk gehad. Nou toch? Ja. Zo kan ik
nog wel meer dingen noemen. Ik heb nooit staan te trappelen om
kerkenraadslid te worden, nee nee. Als ze het kwamen vragen, dat had ik dan
van huis uit wel meegekregen, als de kerk iets komt vragen, dan moet je van
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goeden huize komen om nee te zeggen. In die trant ben ik thuis opgevoed.
I: Dan hebben we het nog over omgaan met verliessituaties, een aantal
houdingen. Ik ga het even opnoemen. Een actieve houding, dat betekent dat je
Gods hulp eigenlijk niet mag inroepen als je in de rouw bent of iets ergs bent
overkomen, een passieve houding, dat je zegt God lost het wel voor mij op of
dat je samenwerkt met God. Dat je eigenlijk zegt ‘ik zoek God en ….’
R: Er zijn twee dingen die vindt je dan terug, hoewel ik het ik het heel moeilijk
vindt, in het bidden. Het bidden heeft voor mij twee aspecten. 1. Ik mag God
vragen om mij te helpen, om mij de kracht te geven om te doen wat ik moet
doen en om dit verlies te dragen en 2. Dat gaat er eigenlijk aan vooraf, je moet
eerst dank je wel zeggen. Ik dank God elke dag voor wat ik mag beleven. Dus ik
denk van het eerste.
I: U doet het niet zelf, dat geeft u wel aan. U roept wel Gods hulp in.
R: Ja, ja.
I: Maar u zegt ook: je mag niet alleen je hand ophouden. Het is dus eigenlijk
een beetje samenwerkend dan?
R: Je moet er zelf ook wat voor doen. Het komt je niet aanwaaien.
I: Het is niet zo dat je op de bank zit en zegt: ‘Nou God, u zorgt maar voor de
oplossing’.
R: Nee, als ik hier zo zou blijven zitten, nee, dan…
I: Je moet zelf ook actie ondernemen.
R: Ook in gewone dingen. Ik probeer elke week een paar uur, als ik dan ga
lopen dan loop ik een uur of ik ga een paar uur fietsen. Dus ik ga eropuit, je
moet zelf ook actief worden, dat geldt hetzelfde voor…je kan wel wachten
totdat iemand van de kerk bij je op bezoek komt. Dat doen ze ook, daar heb ik
zelf niets over te klagen, integendeel, maar je moet er zelf ook naartoe gaan. Je
moet ook de gemeenschap zoeken. Ik vind het jammer dat ik niet meer ga
koffie drinken, maar ik doe mijzelf en anderen daar geen plezier in. Als je drie
of vier keer moet vragen Wat zegt u?
I: Dan is het fijn dat u op dinsdagochtend kan…
R: Ja, de preek kan ik uitstekend volgen. Ik heb een apparaatje, dat neem ik
mee, dat zit aan een koordje en dat hang ik om mijn hals en ik heb daar een
paar knopjes op zitten en dan kan ik dat aansluiten op de ringleiding en dan
kan ik de dominee uitstekend verstaan. [Er volgt meer uitleg over het
apparaatje]
I: Over het omgaan met problematische situaties waaronder rouw, als u mag
kiezen tussen positief en negatief, heeft u na het overlijden van uw vrouw
vertrouwen gehad in God en de geloofsgemeenschap of heeft u vooral afstand
ervaren tot God en de kerk?
R: Het eerste.
I: U heeft geen afstand gevoeld?
R: Nee, nee, nee. Ik kijk met voldoening terug op de uitvaartdienst die onder
leiding van … op de tafel ligt mijn laptop en ik zou niet zeggen dat ik
maandelijks die dienst afdraai. Maar een maand geleden toen er een jaar
voorbij was, heb ik hem weer helemaal afgedraaid. Ik heb hele goede
herinneringen hoe [voornaam dominee] het opgepakt heeft en hoe ik ook
daarna regelmatig bezoek krijg van [naam ouderling ouderenpastoraat]. Ze is
één van de ouderlingen, zij is speciaal ouderling voor de 70-plussers. Zij komt
hier geregeld en ik zie haar ook regelmatig in de kerk en dan maken wij weer
een afspraak.
I: Niks te klagen zeg maar?
R: Nee helemaal niet. In mei had de diaconie voor 70-plussers een high tea
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georganiseerd. Daar ga ik dan met plezier naar toe. [Meneer vertelt verder
over het verloop van de high tea]
I: Zijn er nog bepaalde rituelen die u kracht geven of steun geven, die u nog
regelmatig doet om uw vrouw te herdenken?
R: Niet elke avond, maar ik steek geregeld een kaars aan. En ik praat nog wel
eens tegen haar.
I: En u bezoekt elke week nog haar graf?
R: Ja, ik ben er zaterdagmiddag voor het laatst geweest.
I: Zou u dat ook omschrijven als een ritueel?
R: Ja, ik zorg dat het er een beetje…we hebben natuurlijk ook gezorgd dat er
een steen is. Dat vond ik ook al zo mooi dat we die uitgezocht hebben, daar
hebben we uren overgedaan bij zo’n steenhouwer met alle vier de kinderen en
dat je er dan met zijn vijven eruit komt van ‘zo moet het er uit zien’. Dat vind ik
ook een ritueel. En als je hier een dag alleen bent, dan zeg ik wel eens een paar
woorden tegen haar. Dan zeg ik ‘je moet eens weten hoe ik het hier nu heb’.
Wat ik een mooi ritueel vindt, het is pas een keer voor mij geweest, dat is op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat was voor mij vorig jaar november de
eerste keer. Toen had ik al aan de koster gevraagd of hij twee banken wilde
reserveren, want al mijn kinderen en kleinkinderen komen en dan zijn we met
18 mensen. Ik ben benieuwd hoe dat dit jaar gaat. Ik zou het wel prettig als er
minimaal één van de kinderen dan komt. Ik had vroeger nooit gedacht dat een
kaars, nee dat was nooit niks voor mij, maar sindsdien…
I: Afgelopen jaar werd natuurlijk ook haar naam genoemd.
R: Ja dat gebeurt natuurlijk maar een keer, dat moet ook niet. Zo verraste het
mij, begin juli van dit jaar, toen was er nog een fout gemaakt in de
zondagsbrief. Ik had in de zondagsbrief gelezen voor wie de bloemen in de kerk
bestemd waren. En die meneer voor wie ze bestemd waren, ken ik wel. En ik zit
in de kerk en toen werd er gezegd voor wie de bloemen bestemd waren en
toen werd mijn naam genoemd. Dus toen de kerk uitging, ging ik naar Aad
Kamer, de man die daarvoor zorgt. Dus ik zeg: ‘Aad, is er geen fout gemaakt?’
‘Nee, er stond een fout in de zondagsbrief.’ ‘Maar waarom krijg ik de bloemen,
ik ben niet jarig ofzo?’ ‘Het is een jaar geleden dat je vrouw overleden is’. Is dat
ook een ritueel? En ’s middags kwam Ria van Kooten hier de bloemen brengen.
I: Een ritueel, maar ze laten zien wel hun medeleven blijken.
R: Zonder meer, zonder meer. Er komen natuurlijk ook steeds meer mensen in
de kerk, gelukkig, jongeren. Dan denk ik die ken ik niet, een hoop ouderen wel.
Dan zit ik zondags zo rond te kijken in de kerk en dan zitten in drie banken voor
mij in elke bank een oud-leerling van mij. [Gaat verder over zijn carrière als
docent op Middelbare School]
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Bijlage VI: Interview respondent 6 (26 september 2018)
I: U heeft uw vrouw in juni vorig jaar verloren begreep ik.
R: Nee, in februari
I: O februari, dan haal ik even wat door elkaar.
R: Er zijn een aantal manieren hoe u met rouw kunt omgaan. Allereerst zijn er
ook een aantal rouwtaken. Ik zou die wel graag met u willen doorlopen en
dan willen vragen of u daar iets bij voelt, of dat het u iets zegt dat herken ik of
dat herken ik helemaal niet. Er zijn een aantal rouwtaken, een model, en die
heeft een aantal stappen. Vroeger werd gedacht dat je die allemaal moest
doorlopen om goed te kunnen rouwen. Tegenwoordig is dat gelukkig niet
meer zo, daar zijn ze gelukkig wel van teruggekomen.
De allereerste stap is het aanvaarden van uw verlies.
R: Ja, ik zou daar liever het woord… ik heb geen keus. Aanvaarden is alsof je
het ergens mee eens bent. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou het zelf
nooit aanvaarden noemen.
I: Voor u is het meer het overkomt mij?
R: Het is mij gebeurt. Het is verlies waar ik niet overheen ben, dat weet ik heel
duidelijk. Ik heb geen andere keus dan accepteren. Ik ben misschien
verschrikkelijk zakelijk, maar ik heb geen keus. En het is mij als een
donderslag bij heldere hemel overkomen. Want om het heel kort te vertellen.
Donderdagmorgen ben ik bij haar in het ziekenhuis, wat een
routebehandeling was. Toen kwam de longarts om te zeggen: we nemen
vanmiddag een röntgenfoto en dan bepalen we of uw vrouw wel of niet rond
het weekend naar huis kan. En dezelfde donderdagmiddag wordt ik opgebeld
door mijn dochter: Ma heeft een dubbele longontsteking en u moet nu
komen. En zaterdag was het gebeurt. We hebben ook geen afscheid
genomen.
I: Omdat u niet had verwacht dat ze zou overlijden? Of omdat zo…?
R: Daar was geen sprake van. Er werd nagedacht over wanneer ze naar huis
ging. Dus ja, zo zit het in mekaar.
I: Maakt dat het denkt u moeilijker omdat het zo onverwachts is gebeurd?
R: Ja ja ja…wat moet ik daar op zeggen. Ik blijf zeggen: ik heb geen keus. Het is
gewoon gebeurt en dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik gaan zitten
janken en achter de geraniums blijven hangen. Was dat het dan? Dat heb ik
niet gedaan. Ik wil dat ook best vertellen wat ik op een gegeven moment wel
gedaan heb. Wij waren enthousiaste caravangangers en dat deden we ieder
jaar. En we hebben ook reizen buiten Europa gemaakt met campers. Op een
gegeven moment zei ze, ik denk maart 2016, ze had namelijk een spierziekte,
dus ze was redelijk gehandicapt en dat werd de laatste jaren alleen maar
erger. Ze had een progressieve spierziekte. Toen zei ze: Ik zie het caravannen
niet meer zitten. Toen heb ik…waarschijnlijk in de dezelfde reactie: ik heb
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geen keuze, ik moet het accepteren , ben ik naar mijn caravandealer en heb
gezegd: ik moet hem kwijt. Ik heb hem verkocht zoals hij daar stond, met alles
erop, erin en eraan. Dan overlijd ze een jaar later in februari en dan voel ik mij
zoals ik mij voel en dan denk ik: jammer, dat ik hem verkocht heb. Dan geef ik
mijzelf een draai om mij oren: ik had hem niet kunnen laten staan, want dan
geef je zo’n beeld van ‘ik hoop dat ik hem nog kan gebruiken’ en dat is ook
niet reëel. En voordat februari voorbij was, had ik een nieuwe caravan
gekocht.
I: Dus u heeft wel weer snel de dingen gedaan, waar u plezier uit haalt?
R: Ja, om het toch weer op te pakken. Ik had er met mijn dochters over
gesproken en die zeiden: Pa, doe het nou en doe het dan dit jaar. Koop er één
die dit jaar beschikbaar en ga hem niet bestellen voor volgend jaar, want
volgend jaar weet je niet hoe het is en nu kan je er nog plezier aan beleven.
Zo zit het. Voor mij is het beeld van: natuurlijk, ben ik ook wel eens in
opstand. Ik heb de afgelopen paar weken een redelijke slechte tijd gehad. Dat
er teveel dingen in je hoofd meespelen. Ik heb geen andere keus dan of het
accepteren of mij erbij neerleggen. Mij erbij neerleggen en achter de
geraniums gaan zitten, dat zit er gewoon niet in.
I: De term rouw wat zegt dat dan voor u?
R: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik ben mijn maatje kwijt. Zo
meen ik het echt. Dat maatje komt van mijn jongste dochter die zei: jullie zijn
echt maatjes. We hebben zoveel, zowel zij voor mij als ik voor haar, zeker de
laatste jaren. Dat zei zij op een gegeven moment: je bent ook mantelzorger.
Dan denk ik mantelzorger? Ik doe gewoon wat ik denk dat ik moet doen.
Misschien ook weer zo vreselijk nuchter. Ik kookte, ik deed dingen in het
huishouden, ik hielp haar met douchen, met de kleding, met van alles en nog
wat. Ik heb dat nooit ervaren als mantelzorgen, dat was voor mij zo
vanzelfsprekend. Dat hebben we toch afgesproken.
I: Dat is mooi. Er is ook een tweede stap: ervaren van de gevoelens.
R: Ja, ik heb met zulk soort termen vaak… Ja, je merkt het al aan mij, de
tranen zitten zo weer hoog. Dat heb ik van de week nog gehad, de laatste
week dat ik met vakantie ben geweest, het was in Frankrijk en dan zit ik om
de kleinste dingen te janken. Zijn dat gevoelens? Ja, ik ben een gevoelsmens.
I: Maar het kost u geen moeite om erom te huilen? Ze zeggen natuurlijk ook
tranen zijn goed.
R: Ik denk dat ik er weinig moeite mee heb als de tranen over mijn gezicht
lopen. Ja dat klopt en dat is de ene keer wat meer dan de andere keer. Maar
ik denk zelfs dat als ik op de bridgeclub ben en er gebeurt iets dat mij in mijn
gevoelens raakt en dan komen rustig de tranen en dan zeg ik ja sorry. En wat
iemand er dan van vindt of zij mij een slappe doedel vinden dat zal mij een
worst zijn. Zo kijk er tegenaan. Ik heb natuurlijk iemand geweest die ik 60 jaar
gekend heb en waar ik 56 jaar mee getrouwd ben geweest, kinderen hebben
gekregen en dat poets je niet weg.
I: Stuit u wel eens op onbegrip dan? Dat mensen vinden dat u weer door
moet gaan?
R: Nee waar ik wel tegenaan gelopen ben en waar ik geen goede verklaring
voor heb, is dat ik op de camping waar ik redelijk snel na het overlijden weer
naar toe gegaan ben, dat vertel ik maar even zodat je het gevoel krijgt hoe
het zit, daar heb ik mij mateloos op verheugd en heb er als tien bergen
tegenop gezien. Ik ga dan naar een camping hier 1100 km vandaan en dat
moet dan moederziel alleen. Wij hadden samen een goede Belgische
vriendin, dat is ook een weduwe. Zij was de enige die wist dat ik weer ging
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caravannen en ze wist de datum waarop ik ging en de datum waarop ik op de
camping zou zijn. Ik had gevraagd: Tony, wil je tegenover iedereen je mond
houden? Want ik wil de ruimte hebben om als ik halverwege op de camping
in Luxemburg aankom dat ik tegen mijzelf kon zeggen: ‘klootzak, wat ben je
nu eigenlijk aan het doen? Ik ga naar huis’.
I: Was dat een camping waar u elk jaar naar terugging?
R: De camping waar ik naar toeging in Frankrijk, is een camping waar ik dit
jaar voor de twintigste keer geweest ben. Waar ik met de beheerster een
apart contact heb. Dat wil ik wel eens hebben met iemand. Toen ik zover was
dat ik van de péage afkwam en nog maar een half uur van de camping
vandaan was, heb ik haar gebeld op haar privénummer. Ze heeft later verteld
dat ze in de supermarkt in de plaats stond. Ik heb even verteld wie ik was en
dat ik over een half uur op de camping zou zijn. Zij heeft de afgelopen jaren
ook haar man verloren. Ik wilde voorkomen dat wij allebei zo emotioneel
zouden zijn, vandaar dat ik haar opbelde. Maar goed, wat ik wilde vertellen,
een fenomeen waar ik al een paar keer tegenaan gelopen ben. Op die
camping ontmoet ik zo’n 4 tot 5 weduwes en wat ik als lastig ervaar, hoe
moet ik dat nou netjes zeggen, een afwerende houding van de weduwes. En
dat kost mij moeite.
I: Omdat zij zich om u willen ontfermen?
R: Ik zoek dan ook gewoon een contact en dan kan ik op een gegeven
moment gewoon vragen: kunnen wij samen even een eindje lopen of een
eindje fietsen en ik heb daar geen enkele bedoeling bij. Ik heb dat met één
van de dames een keer doorgesproken. Mia, waarom nou? Zij herkende het
en zij is vanaf dat moment veranderd. Dan kan ik even vragen: ik ga zo naar
de cava even wijn halen, wil je soms even mee, want ik begreep dat jij er ook
doorheen was? Ja zegt ze, dat is goed. Dan komen we van die cava af en ik
had al heel vaak het gevoel ga ik rechtsaf terug naar de camping of ga ik
linksaf en rijd ik nog een rondje door de omgeving. Dat laatste heb ik dus
eigenlijk nooit gedaan. Dus ik zeg tegen haar: wat doen we gaan we rechtsaf
naar de camping of rijden we nog een rondje door de omgeving? Dus toen zei
ze laten we dat even doen. Toen heb ik dat even doorgesproken. Maar je
blijft het voelen en dat blijft lastig. Of dat nou toch een gevoel is van ‘ja, hij
wil dingen die ik niet wil’. Het speelt niet bij mij.
I: Aanpassen aan een nieuw leven. Voor mijn gevoel bent u daar nog niet
echt… u moet natuurlijk weer doorgaan zonder dat uw vrouw daar een rol in
heeft. Zegt u daar ben ik al aan toe?
R: Ik zal het anders formuleren. Door de handicap van mijn vrouw is het
gewone leven voor mij niet moeilijk. Ik kookte al, ik deed al een aantal dingen
in het huishouden, we deden samen de boodschappen, dus die gewone
alledaagse dingen die gewoon moeten gebeuren, dat gaat gewoon als
vanzelf.
I: Maar toen zij nog leefde, deed u alles samen en nu moet u het alleen doen?
R: Ja dat is een gat en ben ik daar overheen: nee. Dat gemis blijft vrijwel
continu bestaan. Een simpel iets tegen elkaar zeggen. Een simpel iets zien:
wat heeft ze een groot horloge om haar arm zou ik tegen mijn vrouw gezegd
hebben. Ik noem maar een willekeurige voorbeeld. Dat zijn de simpele
dingen. Je zit in de auto en dan is er een figuur die zo nodig moet passeren en
dan gaat hij voor je zijn tempo veranderen, dan zeg je iets tegen je maatje
naast je. Wat je dan ook maar zegt, dat is allemaal weg. In de simpele dingen,
maar ook in de dingen die je echt kwijt wil. Ik heb een goed contact met mijn
dochters, die hebben mij redelijk in de gaten, die hebben een goede balans
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gevonden in pa in de gaten houden en pa vrij laten. Maar als mij iets dwars
zit, ga ik toch niet meteen met mijn dochters praten, dan moet ik het zelf
opvreten. En dat probeer ik. Dat kost de ene keer meer moeite dan de andere
keer. Dat dat helemaal weg is, ik denk dat we dan jaren verder zijn. En er zijn
weduwes die mij gezegd hebben: heb niet de illusie dat het helemaal weg is,
want je blijft je maatje missen. Alleen je moet er mee omgaan.
I: De laatste stap is het emotioneel een plaats geven. Dat u niet meer bij alles
helemaal vol schiet en de draad van het leven weer oppakken. Voor mijn
gevoel zit u daar nog niet in. Het is niet zo dat het model dat je stap 1, 2, 3 en
4 moet doorlopen, maar het kan ook eerst stap 4 en dan stap 1 bijvoorbeeld.
R: Ik heb het gevoel dat ik weer aardig in het leven zit, maar er blijft een rare
hobbel zitten.
I: Heeft u het gevoel dat het verdriet wat nu heel hoog zit, ook langzaam
minder hoog zal gaan zitten?
R: Dat weet ik niet, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb voor mijzelf
het gevoel dat ik een aantal dingen in het leven gewoon weer aardig te
pakken heb. Maar dat gat blijft. Daar kan ik lang en kort over zijn. Het is nu
anderhalf jaar. Er is mij verzekerd door een aantal mensen dat het tweede
jaar lastiger is dan het eerste jaar en ik heb de neiging om ze daarin gelijk te
geven. Ik probeer wel te zoeken om iets ergens iets van een maatje te vinden
of het nou een man of vrouw is. Ik heb hier ergens een buurman zitten,
vanwaar ik laatst ontdekte dat hij ook een caravan heeft. Als wij een keer
zouden zeggen: zullen we een keer samen naar Frankrijk gaan? Allebei vrij,
maar dan hebben we in ieder geval de heen- en terugreis de aanspraak. Daar
is overigens geen sprake van, maar zoiets zou wel plezierig zijn. Een persoon,
man of vrouw, die ook een campertje of een caravannetje heeft en een
beetje dezelfde ideeën heeft en dezelfde plekken waar we heen willen. Zoek
die maar eens op.
I: Op welke manieren ervaart u dat het tweede jaar lastiger is dan het eerste
jaar?
R: (Lang stil)… Ik ben dus vorig jaar twee keer weggeweest en dit jaar ook
twee keer weggeweest. Zowel als in het voor- en najaar in dezelfde periode
en ik heb gewoon ervaren dat in de augustus/septemberperiode dit jaar
lastiger gevallen is dan vorig jaar. En waar ligt dat dan aan? Ja misschien toch
dat je minder mensen ontmoet, of dat je mensen ontmoet die minder gevoel
heeft voor het feit dat je alleen bent. En dat is soms wel eens vervelend. Maar
iemand zei het van de week nog tegen me: het eerste jaar is je omgeving,
heeft de neiging wat support, wat begrip te tonen. Het tweede jaar wordt de
omgeving het begrip, de support, wordt minder. Dat zou best kunnen. Ik kan
dat niet precies aangeven. Ik heb gisteren toevallig redelijk intensief met
iemand zitten praten. Ik zei ik kan eigenlijk niet aangeven waarom ik het
verblijf op de camping in augustus/september lastiger heb gevonden dan
vorig jaar. Ik kan daar geen vinger achter krijgen.
I: U zei net: het support valt misschien een beetje weg in het tweede jaar.
Vlak nadat uw vrouw is overleden, heeft u toen wel steun ervaren van
vertrouwen in God en de kerk of heeft u juist afstand tot God ervaren?
R: Nee, vanuit de kerk alleen maar geweldig, meevoelen en support. Ik moet
zeggen [voornaam dominee] heeft, waar wij toevallig wat meer contact
hebben, je zal je misschien afvragen waarom wij lid zijn van oost…
I: Nee dat had ik mijzelf nog niet afgevraagd (gelach), dat zal vast een
persoonlijke….
R: Er werd op een gegeven moment, toen er sprake was van toen er weer een
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dominee beroepen zou worden. Je weet vast ook dat er daarvoor een hele
vervelende situatie was. Toen werd er gezegd als er mensen die van wijk
willen veranderen, dan kan dat. Toen hebben [naam] en ik dat meteen
gedaan en waarom? Omdat wij vanaf het begin altijd in de opstandingskerk
hebben gekerkt en ook tot die wijk behoren. Daar zijn wij blijven kerken en
wij voelden ons meer thuis in de Opstandingskerk dan in de Kruiskerk. Dus
toen dat kon hebben we dat gedaan. Dat betekent ook dat het voor wijk oost
wat lastiger is, omdat wij hier wat verder weg zitten. [Naam wijkouderling]
heeft dat uitermate plezierig geregeld, hebben ook gesprekken met
[voornaam dominee] gehad. Die zaterdag van haar overlijden is ze ook nog bij
[naam] geweest. Ze heeft de begrafenis ook geleid. Ze heeft ook een
nagesprek met mij gehad. Het contact met [voornaam dominee] is heel
plezierig, de wijkdames zijn regelmatig langs geweest, de ouderlingen
regelmatig. Dat is heel goed. Ook maar willekeurige mensen die een klopje op
je schouder geven of een aai over je bol zou ik zeggen. Dat zijn de simpele
dingen, maar die je het gevoel geven dat je er thuis hoort. Als ik op de
camping in Frankrijk zit, dan zit ik in gedachten naast mijn schoonzusje in de
opstandingskerk en dan luister ik altijd mee.
I: Heeft u ook vertrouwen in God gehad in die periode?
R: Dat is alleen maar sterker geworden. Door dat gesprek van gisteren heb ik
daar over nagedacht. Dat is op een gegeven moment ontstaan, min of meer
vanzelfsprekend, waarbij [naam] en ik altijd luisterden op zaterdag naar
NederlandZingt. Toen zij volledig in een rolstoel zat ben ik dat op zondag ook
gaan doen, in die zin dat ik het opnam en na de kerkdienst thuiskwam en het
afluisterde. En dan kwam je ineens bij de zangeressen die daarin ook wel eens
zingt, Joke Buis misschien zegt dat je wat?, en dan ga je daarnaar luisteren. Ik
heb een interview met haar gehoord met Jan van den Bosch van Hour of
Power en later heb ik dat interview ook gezien wat ze met Andries gehad
heeft op de EO en dat helpt om, je mag best weten als ik gisteren een heel
moeilijk gesprek gehad heb, dan pak ik mijn tablet en dan zing ik die liederen
op en dat geeft mij rust.
I: Want in dat verlies en in de verlieservaring, heeft u dan ook het gevoel dat
u Gods hulp mag inroepen?
R: Ja, daar ben ik van overtuigd.
I: Ja, want je hebt drie verschillende manieren om ermee om te gaan…
R: Vraag mij niet precies waar het in de Bijbel staat, maar op een gegeven
moment staat er in het Lucasevangelie volgens mij als een aardse vader zijn
zoon die om een stukje brood vraagt dit altijd zal geven, zo zal God mensen
die om zijn Geest vragen die altijd geven. Zo zei diezelfde buurman met dat
caravannetje hier toen hij hoorde dat ik weer wegging en ik zei ‘ik zie er als 10
bergen tegenop’, zei hij Lied 416: 1-4. Dat is Ga met God.
I: Dat is een mooie bemoediging.
R: Dat wist ik ook niet, maar heb het even nagekeken. Uit het eerste interview
van Joke Buijs met Jan van den Bosch toen noemde ze op den duur twee titels
van Johannes de Heer liederen en dat was Lichtstad met je paarlen poorten
(Geëmotioneerd) en ik zie een poort wijd open staan, waarop jan van den
Bosch zei: zing dat eens voor mij. Toen zei ze: welk lied? En toen bleek het ‘Ik
zie een poort wijd open staan’ te zijn. Dat heb ik op dat moment als een bom
ervaren. [Naam] en ik hadden over onze begrafenis ook nagedacht. In haar
familietraditie is altijd dat een rouwdienst of herdenkingsdienst begint met
eens zullen de bazuinen klinken en dat staat er ook bij, maar dat heb ik er nu
afgehaald. Dat wordt dus de poort. [meneer vraagt even om een momentje
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om bij te komen]
I: Ik wil graag even terugkomen over het omgaan met rouwsituaties of andere
situaties. U zei God gaat echt met mij mee daarin. Heeft u dan ook het idee
dat u daar zelf een bijdrage aan moet leveren, dus dat u het samen met God
doet of dat God voorziet? Dat u samenwerkt met God, of dat u alleen maar
uw handen op hoeft te houden en het ontvangt van God in dit rouwproces
waar u zit?
R: Ik denk dat het meer is dat ik ga met God, maar God gaat met mij. Dat ik
daar best wel eens wat actiever in mag zijn, dat denk ik ook. Maar als ik God
vasthoudt, is dat niet mijn werk, maar zijn werk.
I: U bedoelt dus te zeggen: ik zou meer kunnen doen, maar God gaat
uiteindelijk met mij mee. Ik hoef het uiteindelijk ook niet te doen, want God
houdt mij toch wel vast.
R: Dat is te sterk. Als dat contact er blijft, is dat niet mijn verdienste, maar
Gods verdienste. Dat denk ik echt. Dat je dan bij jezelf denkt; je had wel iets
actiever kunnen zijn. Ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft.
I: Uiteindelijk hoeft het niet op eigen kracht?
R: Nee.
I: Je hoeft het niet zelf op te lossen?
R: Soms heb je behoefte dat je het sterker merkt of voelt, maar ik weet
gewoon dat het er is. Ik voel dat dan wel. Ik zal je misschien een gek
voorbeeld voelen. Op de camping waar ik zit, staat een heel oud kapelletje.
De bomen groeien ook boven het dak, dus het is bijna geen kapel meer. De
begraafplaats die erbij lag, is helemaal leeggehaald en wordt ook niet meer
gebruikt. De eerste keer dat ik op die camping was, hadden we een gezellige
middag met vier mensen. Toen hebben we buiten een kaartje gelegd. Mijn
buurvrouw zegt ik zorg voor de maaltijd, ik had er niet op gerekend. Afijn, we
zitten aan tafel en dan zegt ze: ‘zullen we gaan eten?’ en dan valt er een, ik
kan het niet verklaren, schuldgevoel over mij heen. Mag ik wel genieten? En
ik weet dat dat een waangedachte is. [Naam] niet anders zou willen dan dat ik
mijn leven oppak en weer doorga. Maar het komt gewoon. Ik ben opgestaan,
naar het hek van de camping gelopen en ik heb 10 minuten naar de kapel
gekeken. En dan wordt ik rustig.
I: Dus dat is de hand van God die u dan ervaart?
R: Ja, en dat heb ik wel eens vaker. Ik ben vorig najaar bij Feike en Peter van
Bemmel, die zitten ergens aan de middellandse zee en die vroegen mij ‘Kom
eens een keer langs?’ en dat heb ik gedaan. Toen zijn wij op een
woensdagmorgen naar de markt in een van de Franse plaatsjes geweest. Dan
loop ik met hen door de markt en daar kwam datzelfde gevoel: Wat doe ik
hier? En dan voel je je zo ontzettend eenzaam. En daar stond een grote kerk,
een katholieke kerk, en ik vroeg: ‘Zou die kerk open zijn?’ . ‘Ja’. Ik zei: ‘Dan
loop ik zo even naar binnen’. Dan zit ik daar gewoon even.
I: Ik wil graag een aantal Godsbeelden met u doorlopen en wilt u aangeven of
u daar iets mee kan? God als Schepper? Is dat iets wat bij u spreekt?
R: Ik heb dat altijd aanvaard, met alle twijfels die dat bij mij oproept. Ik kan
daar niet over tobben. Ik weet dat Andries Knevel op een gegeven moment
vroeg: Heeft God dat nu in zeven dagen kunnen doen? Voor mijn gevoel is dat
een onzinnige vraag. Want ik weet niet waar in de bijbel over dagen
gesproken wordt of dat dagen zijn of periodes. Ik heb de neiging om mij daar
niet in te verdiepen. Het is een vanzelfsprekend. Menselijk gezien volkomen
onbegrijpelijk. Dat zijn dingen die begrijpt geen sterveling, maar voor mij is
het wel zo. Daar ga ik niet over piekeren of over tobben.
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I: En een verbond wat hij met zijn volk heeft gesloten?
R: [Denkt lang na] Ik vind dit soort discussies zo zinloos.
I: Welke discussies bedoelt u dan?
R: Of Hij wel of niet een verbond gesloten heeft. Het enige is of je het wel of
niet aanvoelt en of je het nou iedere dag bewust bent.
I: Het heeft niets met uw persoonlijk geloof te maken?
R: Nee.
I: Dat is prima, voor sommige mensen is dat een beeld wat heel belangrijk is.
Dat Jezus mens is geworden?
R: Voor mij een vaststaand feit, maar misschien ben ik zulke dingen wat
simpel en wat nuchter. Ik heb weinig zin en behoefte om daar over na te
denken. Voor mij is dat de essentie van het hele verhaal, het geloof.
I: tot slot, Jezus dood en opstanding? Vooral zijn opstanding. Als dat niet
gebeurd zou zijn, dan zouden wij hier toch niet samen zitten praten?
R: Wat betekent dat van voor u? Zijn opstanding?
I: Ik heb dan de neiging om te zeggen: Wat wil je nou van mij horen? Als dat
voor mij niks betekent dan zaten we hier niet te praten, zat ik niet zondag in
de opstandingkerk, ging ik niet naar een kerk, dan ging ik even stilzitten.
R: Dat is de kern van uw geloof?
I: ja.
R: Nou we stappen snel over. Ik heb drie soorten beelden hoe u naar God
kunt kijken. Ik wil ze even noemen en dan vragen welke het beste bij u past.
Een persoonlijke God, dat betekent God kent mij en hij begrijpt mij,
persoonlijk is hij met u betrokken. Een niet-persoonlijke God is dat hij alleen
mensen verbindt in hun ontstaan, Hij heeft geen persoonlijke relatie. En een
onkenbare God, hij is zo groot, hij overtreft onze verbeelding, we kunnen er
geen voorstelling van maken. Is er iets wat het beste bij uw geloof past?
I: [Denkt lang na] Hebben we afgelopen zondag psalm 139 gezongen? Volgens
mij wel. De middelste kun je wat mij betreft doorstrepen. Het blijft toch een
God die mij kent zoals ik mijzelf nooit gekend heb, psalm 139. Dat daar een
heleboel dingen in zitten die ook bij dat derde beeld spelen, ja dat is zo.
R: Heeft God dan ook een persoonlijk plan met uw leven? Dat hij voor elk
mens apart een plan heeft? Is God niet op dat niveau met mensen
betrokken?
R: ja ik denk van wel. En ik denk als ik dat niet zou geloven, dat ik dat niet
begrijp dat dat kan, dat is verder niet aan de orde. Als je aan mij vraagt hoe
kan dat nou dat hij bij iedereen betrokken is? Daar heb ik geen antwoord op.
Maar ik heb wel het gevoel dat dat zo is. Voor mij is dat wel de basis van het
hele verhaal. Als dat er niet is, waar hebben we het dan over?
I: En hoe ziet u lijden dan? Is dat iets wat God in zijn plan heeft of is dat
weer…?
R: Van wie heb jij al die rotvragen?
I: Sorry [lacht]…
R: Ik geloof er heilig in dat er lijden is dat God gebruikt om zijn plannen waar
te maken, maar hij is natuurlijk niet bezig om ons te pesten om het maar heel
onaardig te zeggen. Als ik dan naar het overlijden van mijn echtgenote kijk,
dan denk ik ja misschien is het heel verstandig wat daar gebeurt is. Want
hoeveel ellende is haar bespaard gebleven? Ik weet niet hoelang zij hier nog
in huis had kunnen wonen, dan had ze naar een verpleeghuis moeten gaan. Ik
weet dat dat een gigantisch schrikbeeld voor haar is geweest. Haar ziekzijn
heeft ze van huis uit mee gekregen, het was voor een deel erfelijk. Je hebt
wel eens de vraag aan God: Waarom? Maar ik verwijt hem niks. Hoe de ziekte
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van [naam] een rol heeft gespeeld in mijn en ons leven, als je weet dat onze
drie dochters dezelfde ziekte hebben, dan is dat best…
I: Bent u ook wel eens boos geweest op God?
R: Dat zou gek zijn als dat niet zo is.
I: Vindt u dat vervelend als u boos bent op God?
R: Op het moment dat je boos bent, vindt je dat niet vervelend. Maar
achteraf denk je: Moet dat nou? Dat zijn vragen waar ik nooit zo vreselijk veel
over blijf tobben. Het blijft moeilijk wat ik gezegd heb: Waarom laat je nou
nooit iets horen, iets voelen, iets merken? Dat mag je best weten.
I: Heeft u ook een idee waar uw vrouw nu is? Of ze in een hemel is?
R: Ik weet het niet zeker, maar ik ga ervanuit dat ze zonder enige twijfel daar
is. Punt. Daar ga ik niet over zitten twijfelen of over zitten tobben. Ik ga er ook
vanuit dat ze ziet wat er hier gebeurd. Vraag mij dan niet of dat iedere
seconde is, maar die overtuiging heb ik wel.
I: Gelooft u ook in een lichamelijke opstanding?
R: [Bij zichzelf] Wat een rotvragen zeg! Wat bedoel je met lichamelijke
opstanding? Dat ze uit haar graf overeind komt? Nee daar geloof ik niet in. Ik
geloof wel daarin dat ze ergens leeft in de hemel en dat ze dus dan een
lichaam heeft. Ga mij niet vragen hoe het eruit ziet, want daar heb ik geen
beeld van.
I: Dus lichamelijke opstanding is dan meer voor u dat ze in de hemel een
nieuw lichaam heeft gekregen?
R: Daar ga ik eigenlijk vanuit ja.
I: En het voortbestaan van de ziel?
R: Wat bedoel je nou precies?
I: Er wordt vaak gedachte dat er een verschil is tussen lichaam en geest en dat
christenen een ziel hebben. Leeft haar ziel voort? In de hemel of….?
R: Ja zij leeft voor, maar of dat in een ziel is of een geest of weet ik veel is, dat
weet ik niet. Ik heb daar niks mee, mag ik dat ook zeggen?
I: U heeft natuurlijk zelf een beeld gevormd hoe de hemel is, dat denk ik
tenminste. Of heeft u dat meekregen uit uw jeugd?
R: nee.
I: Of door zelf te lezen?
R: ja dat zijn beelden die je wel her en der tegenkomt of in de liederen zit, de
lichtstad met de paarlen poorten. Dan valt mij meer op ‘daar zal ik mijn Heer
ontmoeten’. We ontmoeten elkaar daar, op welke wijze en hoe en wat weet
ik niet. Daar ga ik ook niet over nadenken.
I: U zegt dat is voor mij een feit? Dat neem ik aan?
R: Dat is er gewoon, ja.
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Bijlage VII: Topiclijst interviews

