Rouwen is heel hard werken!
En daarom kost rouwen erg veel
energie. Zoveel dat er voor andere
dingen vaak geen energie meer over is.
Je kunt je slecht concentreren, voelt je
hondsmoe, hebt geen fut meer om te
sporten, enz. Je hebt je energie al
volledig gebruikt.
Wat kost er nu zoveel energie?
Dat is hetgeen je moet doen om weer verder te kunnen met je leven
zonder degene die dood is. Rouwtaken noemde Worden ze.

Rouwtaken volgens J. William Worden:
De eerste taak: Beseffen dat hij of zij echt dood is
Wanneer iemand dood gaat, ook al is de dood verwacht, dan heb je nog
vaak het gevoel van: “het is niet echt, straks word ik wakker uit deze
droom”.
Het besef dat iemand dood is, duurt soms een tijdje. En dan bedoel ik niet
met je rationele denken weten dat hij of zij dood is, maar dat je
daadwerkelijk in elke vezel van je lichaam voelt dat hij of zij dood is.
Meestal komt dat gevoel onverwacht, soms naar uren, soms naar dagen,
soms naar weken en soms zelfs naar maanden.
Zoals bijvoorbeeld Jan, wiens vrouw
door een ongeluk om het leven was
gekomen. Natuurlijk wist hij dat ze
dood was. Hij heeft de crematie
geregeld, met de kinderen gesproken
over de dood van hun moeder, een
oppas gezocht voor zijn kinderen,
zodat hij toch weer aan het werk kon.
Als je hem zo bezig zag, dan zou je
zeggen dat hij de dood van zijn vrouw
goed verwerkt had en zijn leven weer aardig op de rails had.
Tot op het moment dat hij zijn kinderen van school haalt en denkt dat hij
in de verte zijn vrouw ziet lopen. Hij roept en op dat moment beseft hij
dat het zijn vrouw niet is, dat zijn vrouw dood is, dat ze echt dood is, dat
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ze nooit meer op straat zal lopen, dat ze nooit meer op het schoolplein zal
staan, dat ze nooit meer…….., dat ze voorgoed weg is. En op dat moment
beseft hij pas echt met elke cel van zijn lichaam dat zijn vrouw dood is,
dat ze voorgoed weg is, dat ze nooit meer terugkomt, dat hij verder moet
leven zonder zijn vrouw, alleen met de kinderen. Het is alsof een
mokerslag hem raakt. Op dat moment dringt het pas echt tot Jan door dat
zijn vrouw dood is. Op hetzelfde moment voelt hij voor het eerst een
intens verdriet in zich opkomen.
Of Christel, die haar vader heeft verloren toen ze 12 jaar oud was. Christel
had geen enkele herinnering aan haar vader. Ze kon zich zelfs niet
herinneren hoe hij eruit zal. Er waren geen foto’s in haar huis. Alsof door
het volledig te negeren de dood van haar vader er niet was. Totdat ze
tijdens de therapie ineens de herinnering van een gezamenlijke vakantie
er is, en met die herinnering het besef dat ze hem zo intens mist.
Of Natasja, die haar dochtertje aan wiegendood heeft verloren. Het
babykamertje ziet er nog precies zo uit als de ochtend waarop ze haar
dochtertje heeft gevonden. Alsof ze elke moment verwacht dat haar
dochtertje weer in haar bedje ligt.
En het niet dat Jan, Christel en Natasja niet weten dat hun vrouw, vader
of kind is overleden. Ze hebben het besef alleen niet toegelaten tot het
gevoelswereld. En pas als je het gemis toelaat in je gevoel, pas dan heb je
het totale besef dat diegene die jij lief had, dood is, er niet meer is, nooit
meer terugkomt. En met dat besef komt het intense verdriet.

De tweede taak: Omgaan met het intense verdriet en de warboel
van alle andere emoties
En dan sta je voor de volgende
taak. Die intense pijn van dat
enorme verdriet voelen,
doorleven. Natuurlijk voelt niet
iedereen op dezelfde manier de
pijn. Het is echter bijna
onmogelijk om iemand te
verliezen en helemaal geen pijn
te voelen.
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Het is belangrijk om het verdriet en alle andere gevoelens van boosheid,
angst, schuldgevoel toe te laten en te uiten.
Niet zwijgen over, hoe moeilijk je het elke dag vindt dat de stoel aan het
hoofd van de tafel leeg blijft, niet zwijgen over dat je je zo intens
verdrietig werd toen je weer een bord te veel op tafel zette, niet zwijgen
over dat je zo verdrietig bent dat je man niet bij de diploma-uitreiking van
jullie oudste zoon is, niet zwijgen over dat je heel erg op ziet tegen de
eerste kerst alleen, niet zwijgen over dat je niet op kraamvisite durft,
omdat je niet weet of je nog wel een baby kunt zien. De pijn van het
verdriet voelen, het spreken over de overledene, het noemen van zijn of
haar naam zorgt dat het verdriet minder intens wordt.
Maar verdriet is niet de
enige emotie die verwerkt
moet worden. Wat denk je
van boosheid op degene
die is overleden. Waarom
had hij niet een half uur
eerder van zijn werk
kunnen vertrekken? Dan
had dat ongeluk nooit
gebeurd. Angst,
schuldgevoel, depressie en
eenzaamheid zijn ook
normale gevoelens naar
een verlies van een
dierbare.

De derde taak: Aanpassen aan de wereld zonder de overledene
Welke taken deed de overledene?
Aanpassing aan de wereld zonder de overledene betekent voor ieder wat
anders. Wie is er dood gegaan. Je ouder, je kind, je broer, één van de
grootouders? En welke taken deden ze in jouw leven, die ook met jou te
maken hadden? En welke taken kunnen worden overgenomen door een
ander? En welke taken moeten worden overgenomen door een ander?
Soms kom je in deze fase ook achter kwaliteiten van jezelf, waarvan je
niet wist dat je ze had.
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Margot bijvoorbeeld, een jonge vrouw wiens partner na een kort ziekbed
was overleden. Haar partner was erg efficiënt, had alles onder controle en
regelde alles in hun gezin. Na zijn overlijden kwam één van de kinderen
op school in problemen en werd Margot op school verwacht. Normaliter
loste haar partner altijd deze problemen op. Nu was Margot gedwongen
om dit zelf te doen en tot haar verrassing ging het haar goed af om met
de school tot een oplossing voor haar kind te komen.
Hoe sta je zelf nu in de wereld?
Ook van binnen zal er aanpassing nodig zijn. Je bent niet meer de vrouw
of man van…. maar weduwnaar of weduwe, soms gewoon weer
ongehuwd, als je ongetrouwd samenwoonde. En wat ben je als je enige
kind is overleden? Ben je dan nog wel een ouder zonder een kind? Wat
zeg je als ze vragen of je een ouder bent? De vraag “Wie ben ik nu?’ is
een wezenlijke vraag, waar
je een antwoord op mag
vinden. Je hebt de taak de
wereld opnieuw te leren
kennen na de dood van een
geliefd persoon en hoe jij
nu in deze wereld zonder
de overledene past?
Zoals Monique die het
eerste jaar na het
overlijden van haar man bij
alles dacht: “Wat zou Peter (haar overleden man) doen?” Na twee jaar
was ze zover dat ze tegen zichzelf kon zeggen, “Peter is er niet meer, wat
zou ik zelf doen.”
Spirituele aanpassingen
En het geloof dat je hebt voordat er een geliefd persoon overlijdt. Kun je
bij dat geloof blijven of dwaal je ervan af om het voorgoed de rug terug te
keren? Of vind je er na verloop van tijd toch weer troost in?
Zoekend naar een verklaring voor de dood, waarom het nu juist jou moest
overkomen is het erg vaak erg moeilijk, zo niet onmogelijk om de wereld
als rechtvaardig te beschouwen. “Wat voor zin heeft mijn leven?” is een
vraag die je jezelf misschien ook wel gesteld hebt.
Of je kunt je wel vasthouden aan je geloof, maar je hebt het gevoel dat je
wel een erg slechte persoon moet zijn als ze dit laten gebeuren.
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Geen verklaring, geen antwoord vinden, van het waarom van de dood van
een geliefde en verder moeten leren leven zonder antwoord, ook dat is
heel hard werken.
De vierde taak: Verder met je leven met jouw geliefde persoon in
je hart.

Energy never dies, it only change
from one form to another.
Het gaat dus om een manier te
vinden om de overledene een plek te
geven in je leven, je gevoelsleven.
Een plek die zo is, dat jij door kunt
gaan met je leven in een wereld
zonder de overledene.
Je zult iemand die je lief hebt gehad,
die zo belangrijk voor je is geweest,
die deel heeft uitgemaakt van je
leven, nooit vergeten.

Bijvoorbeeld als je als ouder je kind hebt verloren, dan is het plek geven,
een relatie aangaan met gedachten en de herinneringen die je aan je kind
hebt, deze gedachten en herinneringen koesteren op zulk een wijze, dat je
verbonden blijft met je kind en toch verder kunt met je leven na zulk een
verlies.
Zoals een ouder ooit tegen me zei: “Weet je, ineens besefte ik dat ik weer
plezier beleefde aan het fluiten van de vogels. En dat er meer dingen zijn
waar ik van geniet. Niet dat ik Finn ben vergeten. Ik zal de rest van mijn
leven verdriet hebben dat Finn er niet meer is. Maar het leven gaat door
en of ik het leuk vind of niet, ik ben er onderdeel van. “
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Nawoord
En daarom kost rouwen zoveel energie. Is het echt werken. De taken
staan hier zo beschreven alsof ze elkaar opvolgen. Dat is echter niet zo.
Vaak ben je met meerdere taken tegelijk bezig. Je bent intens verdrietig
(taak 2) en je zet de container buiten, je overleden vader deed dat
vroeger altijd (taak 3) om maar een voorbeeld te noemen.
De taken zijn zo beschreven zodat jij en ook je naaste omgeving kan zien
dat rouwen hard werken is en dat je dan soms geen tijd of energie hebt
om met andere dingen bezig te zijn.
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