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LEESWIJZER
In de loop van het samen lezen, verwerken en schrijven drong het beeld van het
DNA zich op. Een krachtig beeld dat zich op meerdere manieren laat lezen.
‘Het zit in mijn DNA om…’ is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt om te
refereren aan iets dat wezenlijk voor ons is. Hechten en rouwen zitten in het
DNA van de mens. Ze zijn eigen aan ons mens-zijn én ze maken ons tot deze
unieke mens die we zijn. Deze idee is ons vertrekpunt. Ze wordt uitgewerkt in de
inleiding, aan de hand van de versregel ‘Je bent ook wat je hebt verloren’.
Het DNA bevat, als drager van de erfelijke informatie, de bouwstenen voor het
bouwwerk dat we van onszelf maken in de loop van ons leven. Het is een soort
blauwdruk, een enorme bron van (on)mogelijkheden, die al dan niet tot expressie komen, in interactie met de omgeving. Net zoals de letters van het alfabet
door ons gebruikt of niet gebruikt worden, geschikt en herschikt, om er woorden
en zinnen mee te construeren en te reconstrueren die pas betekenis krijgen door
de wijze waarop we er een verhaal mee vormen.
We hebben een aantal van de voor ons essentiële bouwstenen van rouw uitvoerig
onder de loep genomen. Uit de overvloed aan informatie in rouwtheorie en onderzoek stellen we in ‘Bouwstenen van het DNA van rouw’ een menu samen
met drie gangen: hechting, emoties en betekenisgeving. We brengen telkens eerst
onder de aandacht wat we rond de specifieke bouwsteen in het algemeen interessant en relevant vinden, om vervolgens de verzamelde informatie vanuit het
perspectief van rouw te bekijken. Telkens wordt ook de link gelegd tussen theorie
en wetenschappelijk onderzoek.
Daarmee is meteen gezegd dat dit geen allesomvattend wetenschappelijk boek
is en dat niet alles wat van betekenis is m.b.t. rouw in dit boek een plek heeft
gekregen. Het is veeleer de weergave van waar onze aandacht naartoe is gegaan,
van wat wij selecteerden en interpreteerden. Het is dus, onvermijdelijk, een boek
met hiaten, net zoals het boek van ons leven dat is. Ook die hiaten maken mee
deel uit van wat ons definieert.
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Het zit ook in het DNA van de mens om complexe fenomenen begrijpelijk te
maken, in een model dat als een soort houvast kan dienen. Dat is bij rouw niet
anders. In ‘Naar een Driedimensionaal DNA-Model van Rouw’ zoomen
we eerst in op het in onze contreien gangbare standaardmodel van rouw, de oorsprong en de beperkingen ervan. We brengen ook een hedendaags model onder
de aandacht, het Duale Proces Model, en wijzen op een aantal, naar ons aanvoelen, tekortkomingen.
De manier waarop het menselijke DNA visueel wordt voorgesteld, als een
dubbele helix die met elkaar verbonden is door de baseparen, bleek voor ons een
treffend en geschikt beeld te zijn om het rouwmodel waartoe wij gekomen zijn
aanschouwelijk te maken. De naamgeving leek dan ook evident: het Driedimensionale DNA-Model van Rouw. Het is onze kapstok om rouw te beschrijven op
een manier die de hedendaagse inzichten integreert.
We sluiten het boek af door een brug te maken naar de praktijk. We bundelen
de belangrijkste implicaties van de theoretische inzichten voor de ondersteuning
van rouwenden. We hebben het over het ‘Rouw Integratief Traject’ (RIT) omdat
de rouwende, in de weg die hij aflegt om de verlieservaring te integreren in wie
hij is, zich soms genoodzaakt ziet om een beroep te doen op professionele ondersteuning.
Dit boek is geboren uit nieuwsgierigheid en leergierigheid, uit de behoefte om ‘bij te blijven’ en ‘mee te zijn’ met de hedendaagse theorievorming en
onderzoeksbevindingen op het vlak van rouw. Uit het plezier ook om ons eigen
denken op de rooster te leggen, aan te passen en te verdiepen met wat anderen
gedacht en onderzocht hebben.
We hopen een bijdrage te leveren aan een eigentijds denken rond rouw. Een
denken dat recht doet aan het universele én unieke karakter ervan. Een denken
dat het potentieel pijnlijke én het potentieel transformerende van een verlies
ervaring erkent.Verlies raakt ons in wie we zijn, daagt ons uit in onze opvattingen
over onszelf en het leven en vraagt ons om een antwoord, zodat we de ervaring
op een betekenisvolle manier kunnen integreren in onze identiteit en ons leven.
Een antwoord dat we zoeken in dialoog met anderen.
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We hopen dat de lezer meer zal kunnen begrijpen van de complexiteit van rouw
en daardoor meer begrip zal kunnen opbrengen voor zichzelf en voor anderen.
We hopen dat de lezer herkenning vindt en sommige woorden zal kunnen verbinden met de eigen verlieservaringen, zodat hij (nog) meer voeling krijgt met de
soms subtiele impact ervan op het eigen leven en dat daardoor het op weg gaan
met rouwenden verrijkt kan worden. We hopen dat het Driedimensionale DNAModel van Rouw een houvast en een inspiratiebron kan zijn voor hulpverleners,
maar ook voor leerkrachten, coaches, geestelijk raadgevers, én rouwenden.
Maar dit boek is bovenal geboren uit verwondering. Verwondering en bewondering voor waar we in onze levens en in onze praktijk als rouwtherapeuten getuige van mogen zijn. Bevoorrecht voelen we ons om wat we te zien krijgen
aan veerkracht, aan het ongelooflijke vermogen van mensen om wat hen ‘lelijk’
verwondt, om te vormen tot een ‘schoon’ litteken. Een litteken laat zien dat we
kwetsbaar zijn, maar ook dat heling mogelijk is.
Wat we dan ook vooral geloven is dat we in hechting en rouw allemaal op een
unieke wijze met elkaar verbonden zijn.
GerkeVerthriest
Johan Maes
augustus 2017
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INLEIDING. JE BENT OOK
WAT JE HEBT VERLOREN
Er is wellicht geen ding dat niet
een wolk is. Wolken zijn de kathedralen
van lijvig steen en bijbelse ramen
die de tijd slechten zal.Wolk is de Odyssee,
die telkens als we haar openslaan verandert
als de zee. De weerglans van je gezicht
is al anders in de spiegel en de dag
is een twijfelachtig labyrint.
Wij zijn die gaan. De welgevormde
wolk die oplost in het avondrood
is ons beeld. Onophoudelijk gaat
de roos over in een andere roos.
Je bent wolk, zee, vergetelheid.
Je bent ook wat je hebt verloren.
Jorge Luis Borges (Wolken)

‘Je bent ook wat je hebt verloren.’ Deze dichtregel van Jorge Luis Borges kregen
we voor het eerst te zien bij de aftiteling van Amores perros, het speelfilmdebuut
van Alejandro González Iñárritu (2000). Het was een zin die zo ‘waar’ aanvoelde
dat hij is blijven hangen.
We nemen deze versregel als start voor dit boek. Het is een intrigerende
uitspraak. Hoe kunnen we zijn wat niet meer is? Voor ons wordt in deze regel iets
van de essentie van verlies en rouw uitgedrukt. Rouwen om het verlies van wat
ons dierbaar is heeft te maken met onze pogingen om het verlies te integreren in
wie we zijn.
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Hoofdstuk 1. Rouwen maakt deel uit van ons bestaan als mens

As you set out for Ithaka
hope the voyage is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Konstantinos Kaváfis
(fragment uit ‘Ithaka’, vertaling Edmund Keeley en Philip Sherrard)

Mensen zijn als wolken: veranderlijk en vergankelijk. Leven is veranderen. Niets
blijft hetzelfde. Zelfs wij niet, ook al hebben we dan een gevoel van continuïteit.
En alle leven is sterfelijk. Alles, dus ook onze geliefden, dus ook wijzelf, zal eens
oplossen in het avondrood. Het is ons lot. Er is geen ontkomen aan, ook al leven
we alsof we het eeuwige leven hebben.
Als mens ontwikkelen en groeien houdt veranderen en dus ook verliezen in. Onze
geboorte betekent het verlies van de veiligheid van de baarmoeder die in al onze
behoeften voorzag. En zo gaat het maar door, elke levensfase heeft haar specifieke
ontwikkelingstaken, noopt tot noodzakelijke veranderingen. Zo zal een baby zijn
actieterrein verruimen, steeds verder weg van de ouderfiguur, om de wereld
kruipend en stappend te verkennen. Hij zal met plezier spelen en genieten van de
bewegingsmogelijkheden van zijn lichaam. Zo zal een hoogbejaarde zijn wereld
zien inkrimpen, steeds meer afhankelijk worden van de zorg van anderen, en
met tevredenheid terugkijken op wat hij in het leven gerealiseerd heeft. Hij zal
genieten van de kleine dingen van het leven en de warme contacten met mensen.
De lijst aan mogelijke veranderingen en verliezen die een mens kan meemaken
is eindeloos. Er zijn de verwachte verliezen, zoals van school veranderen, het
ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen, het overlijden van mensen
die lang ziek zijn, zelf op oudere leeftijd sterven. Deze verliezen beschouwen
we als ‘normaal’. Er zijn ook verliezen die buiten het gewone levenspad vallen,
buiten onze verwachtingen: de eigen zaak die failliet gaat, de kanker die we
krijgen, een plots ontslag, een kind dat sterft, een woning die afbrandt door een
blikseminslag, een ouder heeft jongdementie, een dierbare raakt verminkt door
een bomaanslag, oorlog jaagt ons op de vlucht. Verlies kan enkelvoudig zijn, er
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kunnen diverse verliezen gelijktijdig voorkomen (veelvoudig verlies), het ene
verlies kan andere verliezen meebrengen (secundair verlies).
Niet alle verlies leidt tot rouw. Gelukkig maar. Er zijn zelfs veranderingen waar
we naar uitkijken: gaan samenwonen, een vertrouwde job achterlaten voor een
nieuwe uitdaging, verhuizen naar ons droomhuis. We rouwen wanneer we iets
of iemand verliezen waaraan of aan wie we gehecht zijn. Een andere existentiële
gegevenheid toont zich hier: ons hechten aan iets, ons verbinden met iemand:
ook dat is ‘des mensen’. Meer nog: zonder verbondenheid en interdependentie
zijn we ten dode opgeschreven. De keerzijde van de natuurlijke neiging om ons te
hechten is de rouw na veranderingen of verliezen, die we als een inbreuk ervaren
op wie we zijn.
Rouwen is het proces van aanpassing aan ingrijpende verliezen. Verliezen kunnen
we niet objectief afwegen tegenover elkaar. De mate waarin iets ingrijpt is
subjectief. Zelfs hetzelfde type verlies is telkens anders. Een ouder verliezen op
jonge leeftijd is anders dan op oudere leeftijd. De dood van een kind kan erg
verschillend ervaren en beleefd worden, afhankelijk van een waaier van factoren,
zoals de leeftijd van het kind, de omstandigheden en de oorzaak van het overlijden,
de band met het kind. We kunnen een kind ook op andere manieren verliezen,
omdat het emigreert, omdat het zelf afstand neemt, omdat het zwaar depressief
wordt, omdat het drugs gebruikt en van persoonlijkheid verandert.
Ingrijpende verliezen dagen ons uit om onszelf weer bij elkaar te rapen of
opnieuw uit te vinden, overeind te krabbelen, toch verder te gaan.
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