ZO BELANGRIJ K ZIJN AFSCH EI DSRITU ELEN
ALS JE IEMAND VERLIEST
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We zeggen vaak dat we verder moeten, en dat een mens niet eeuwig kan
blijven rouwen. Maar daarmee gaan we voorbij aan een fundamentele
behoefte: we willen onze overleden geliefden blijven gedenken.
Tekst: Kaat Schaubroeck

Jaren geleden werd de grootste
schavuit van ons dorpje begraven in
een graf dat voorzien is van een afbeelding van zijn hoed, de schroef
van zijn speedboot, en een kastje
achteraan waarin een fles cognac
zit. Omdat hij een stevige borrel nooit afsloeg, halen zijn beste vrienden op geregelde
tijdstippen de sleutel van dat kastje op bij zijn
dochter, om dan samen een glas te drinken,
en ook het graf van een scheut cognac te
voorzien: "Hier, vriend," klinkt het dan, "dat is
er eentje voor u." Hun manier om de mooie
momenten met hem te blijven koesteren.

Het leven gaat door
Kun.je mensen die je graag hebt gezien

ooit

helemaal loslaten? Soms lijkt het alsof de samenleving dat van ons verwacht. We hebben
wel rituelen voor de rauwe pijn bij het afscheid - de uitvaart, de kofFetafel - maar
voor wat er daarna komt, tasten we in het
duister. We zijn geneigd elkaar zinnetjes te
zeggen als: 'het leven gaat door'en 'de tijd
heelt alle wonden.' Maar mensen zijn geen

compostvaten, en de tijd verwerkt eigenlijk
niet zoveel. We willen juist de ruimte om stil
te staan bij het verdriet, ook vele jaren later.
Geen wonder dat we steeds vaker op zoek
gaan naar nieuwe rituelen om daar vorm aan

te geven. Nu eens zijn het lichte momenten,
zoals een weekend samen,

etentje, waarbij over de overledene gepraat
kan worden. Dan weer zi.jn de rituelen zwaarder, en legt de familie bijvoorbeeld elk jaar
weer de laatste wandeling af die iemand voor
zi.in dood maakte.
"Meer en meer komt men tot het inzicht dat
het bij een rouwproces niet gaat om loslaten,
maar om de vraag: hoe kun je mensen anders

heb veertienjaar lang
gieleefd met een mooie,

maar heel zieke man. Het
leed dat ik zagi in zijn ogen
was soms ondraaglijk.
Voor mrj, maar zeker voor
hem. Vorigjaar koos hij
ewoor om niet meerverder te leven. Omdat we

ln die zin hebben rituelen een belangrijke rol:
ze maken ruimte om daar bij stil te staan."
Ook Katrien Smeyers merkte in haar werk als

ritueelbegeleidster dat veel mensen wel de
behoefte voelden om hun geliefden te gedenken, maardat ze ook bang waren om dat
te doen, of niet goed wisten hoe. Daarom
werkt ze nu in haar bureau, Tussen Hemel en
Aarde, zowel workshops uit als rituelen op
maat. "lk geloof niet in loslaten. Rouw is in

..We horen het zo VAAK:
de tijd heelt alle wonden. Maar mensen zijn geen
compostvaten. De tijd verwerkt eigenlijk niet zoveel"
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leren vasthouden", zegt Manu Keirse, die als

rouwexpeÉ al tal van boeken schreef. ln het
boek waar hij nu aan werkt, wil hij net aan die
rouwrituelen extra aandacht besteden. "Als
we mensen vertellen dat ze hun verdriet
moeten verwerken, dan li,jken we te suggereren dat ze het achter zich moeten laten, maar
daarmee ga je voorbij aan een fundamentele
nood. Ouders willen hun kind niet vergeten,
geliefden willen de partner niet loslaten met
wie ze zo lang door het leven zijn gegaan.
Met de dood sterft het lichaam, maar verdwijnt nooit de relatie die je met iemand hebt
gehad. Je blijft altijd een kind van je ouders.

"Hij vond hier op aarde z'n draai
niet. Dus strooide ik zijn as uit
in de zee, zo zou hij o\€ral
ter wereld een ple§e hebben'
'Ik

of een gezellig

altijd graag naar

zee giingen, wilde ik zijn as daar
laten uitstrooien: de idee
dat die as zich zou ver-

spreiden naar alle oceanen, zodat G, overal ter
wereld een ple\je zou hebben, was heel troostend.
Vooral omdat hij hier op

aarde zijn ple§e niet vond.
Hoe het is omje geliefde te
overleven, kan ik niet zegigen. Soms denk ik dat ik
de draad weer opgenomen
heb, soms verstop ik me,
soms loop ik rond en zoek
ik mensen aan wie ik zou
kunnen vertellen dat G.
dood is. Maar als ik de
pedalen verlies, als ik doelloos ben, als ik me heel
dicht bij hem wil voelen,
dan wil ik alleen nog daar
zijn, aanzee."

. Floor

(47)

miin ogen alleen maar een probleem als je
blijft vastzitten in dat verdriet. Maar als je
met een andere emotie kunt kijken naar de
overledene, waarom zou je dan moeten loslaten? Mensen worden zich gelukkig meer en
meer bewust dat het rouwen echt niet allemaal in de zeven dagen na het overlijden
moet gebeuren, dat het soms veel tijd vraagt
voor je verder kunt met je leven."

Vingerafdruk van verdriet
Rouw kent geen handleiding, geen planningen, geen data waarop de stadia afgerond
moeten zijn. Het hele proces is zo persoonlijk

"Onze kinderen van zes en viif
jaar hebben hun opa's nooit
gekend, maar we vinden het toch

belangrijk dat ze weten wie

ze

waren en hoeveel ze voor ons
betekenden. Daarom zochten we
een manier om er met hen over
te praten. Elk jaar, op de sterfdag
en verjaardag van onze vaders,

laten mijn man en ik samen met
hen een ballon op, die dan naar
de sterretjes van opa Robert en

bompa Marcel kan reizen,"
. Katrien (36)

Samen herinneringen ophalen,

iS een

troost

in een andere tildzone branden, gaat er
24 uur lang een cirkel van licht rond. "Ook
die gezamenlijke rituelen zijn belangrijk,

dat Keirse het in een van zijn boeken omschreven heeft als een 'vingerafdruk van verdriet'. Ook voor Katrien Smeyers is het belangrijk dat een ritueel een eigen stempel
mag krijgen. Terwijl de uitvaartsector de laatste jaren sterk aan reglementen is gebonden,
heeft Katrien bij herinneringsrituelen gelukkig meer vrijheid. Samen met de mensen die
bij haar aankloppen, zoekt ze uit wat voor hen
werkt. Dat begint altijd met een gesprek over
de overledene: wie was hij, wat heeft hij betekend, welke goede en slechte momenten

moois van maken. Doordat we daarover begonnen te praten, begrepen ze elkaar beter."
Op basis van die gesprekken bedachten ze
toen samen dat ze die kamer op een rituele
manier zouden leegmaken. Bij elk voorwerp
hebben ze zich afgevraagd: heeft dit betekenis voor ons (haar kant) en kunnen we daar
nog iets mee doen (zijn kant)? "Met wat ze
hebben geselecteerd, hebben ze op één
muur van de kamer een collage gemaakt van
foto's en voorwerpen. Het is een gezamenlij-

waren eG wat was er belangrijk...? Daarna
kiezen ze samen een plek, of een symbool,
een voorwerp, iets dat voor hen veel betekenis heeft. En omdat iedereen anders rouwt,
houdt dat ook in dat ze weleens bruggen
moet slaan tussen mensen die totaal anders
met hun verlies omgaan.
"Er was een koppel dat na de zelfdoding van
hun dochter helemaal vast raakte in hun verdriet", vertelt ze."Zo'n rouwproces is hoe dan
ook bijzonder zwaar, maar na tien jaar konden
ze nauwelijks nog met elkaar praten: rouw
was een beladen thema geworden. Wat dan
kan helpen, is te kijken op welk niveau het
verdriet vooral zit. ledereen heeft een dominant niveau: het spirituele, het emotionele,
het cognitieve of het fysieke. Bij dit koppel
was de vrouw zeer spiritueel, waardoor ze
vooral op zoek was naar de betekenis, het
waarom van die zelfdoding, en vaak wegvluchtte naar allerlei verenigingen. Die man
was net zeer fysiek: hij wilde de kamer van
zijn dochter opnieuw inrichten en er iets
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"Toen we dertienjaar samen
waren, z[in willy en ik
gietrouwd, op 21 april 2011, en
ikwas de gelukkigste vrouw
op aarde. Enkele da§en later
vertrokken we met de camper
op reis. Willyvoelde zich niet
gioed, dus zijn we vroeger naar
huis teruggekeerd. Uiteindelijk kwamen we op de spoedafdeling van het ziekenhuis
terecht. De diagnose: alvlees-

ke werkkamer geworden, waar ze samen her-

inneringen ophalen, ook met bezoekers."

Gedeeld verdriet, grote emoties
Na de aanslagen in Parijs, Brussel, Nice, zag je
telkens weer hoe mensen bloemen, foto's,
gedichten of een beertje neerlegden, om het
verdriet te delen. Er waren krijttekeningen,
kaarsjes, een minuut stilte, een ofhciële herdenking. Het zijn onze collectieve herinneringsrituelen. Die gedeelde rouw voelen we
ook met Allerheiligen, Allerzielen, of op een
prachtig initiatief als Wereldlichtjesdag: elke
tweede zondag van december gedenken
mensen overal ter wereld hun overleden kinderen door om zeven uur's avonds kaarsjes
aan te steken. En omdat die kaarsjes telkens

"'We zouden samen
de rr.erel d zien.

Dus trok ik vier
jaar rond en
verstrooide telkens
wat as: op de
Mont Blanc, in de

Trevifontein..."
Op 9 juli overleedWilly. Mijn
stiefzoon, zoon en ik kozen

voor crematie, maar ikwilde
vooral niet dat hij daar op een

hij zou beter worden en met

shrk gras uitgiestrooid zou

mij gaan rondreizen.

worden. Een wiendin zei:
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menleving", zegt Manu Keirse. "Wat je vaak
ziet, is een combinatie van de twee: dat
mensen op een collectieve plek vaak heel
persoonlijke dingen neerleggen. Bij de herdenkingsmuur van de gesneuvelden van
Vietnam, in Washington, liggen bijvoorbeeld
pakjes tabak, een pijp, een briefe, een flesje
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echt wel zin. Het kan je helpen om dicht bij iemand
te blijven zonder dat je blijft vastzitten in je verdriet"

klierkanker, de'silent killer'.
woord'dood'
niet uitgiesproken, mijn man
wilde daar niet over praten:
We hebben het

omdat,je het verdriet dan deelt met de sa-

bier... ln het Brusselse had men op een begraafplaats een nieuw reglement uitgevaardigd: er mochten geen bloemen meer liggen
bii de muur met de urnen. Daar is toen een
fikse rel ontstaan: mensen willen op die collectieve plekken iets naar hun overledenen
kunnen brengen."
ln zijn bureau heeft Manu Keirse een ritueel
beeldje staan van de Joruba-stam in Centraal
Afrika. Telkens als een kind stierf bij de geboorte, bracht de vader een boomstronk
naar de plaatselijke beeldhouwer en liet hij
daar een iongen of een meisje uit snijden. De
moeder bond het vervolgens op haar rug en
droeg het maanden met haar mee, zodat het
hele dorp zag: daar is een kind gestorven.
Niemand zei er: vergeet het, denk aan de t

'Waarom zouje hem op éen
plaats uitstrooien? Hij die zo
van de bergien en de natuur
hield, er waren toch plaatsen
genoeg waar hij gelukkig
was?' Ik trok met haar naar
de Mont Blanc, strooide wat
as vermengid met giouden
sterretjes op een besneeuwde
plek. Daarna ging ik met mijn
zoon naar Rome en in de Trevifontein viel ook wat as. Dan
ging het naar de Ballon d'Alsace, Le Crotoy, hei eilandje
Vis in Kroatië, de vuurtorens
van Texel... Vierjaar trok ik zo
rond, naar de plekken waar
we ooit samen waren geweest,

tot er enkel de urne met een
beetje as overbleef.
Ondertussen was er opnieuw
een lieve mal in mijn leven.
Met hem trok ik naar de Lautaret, ook een favoriet van

Willy. Aan de voet van de
berg, bij een rivier zetten we
de urne op de grond en bouwden er met onze handen een
muurtje van stenen rond,
zoals bij de kleine tempels in
de Himalaya. Elkjaar ga ik
weer naar de Mont Blanc naar
die plek, ik neem een foto van
de bergl en zet die op

zijn Face-

bookpagiina met een bericht

erbij." . Patricia (60)

Eén momentje, elke dag, denken aan vroeger...
toekomst en praat er niet meer over. Het
ritueel maakte het persoonlijke verdriet
zichtbaar voor de samenleving, zodat het gedeeld kon worden. "Je maakt de pijn die je
vanbinnen voelt zichtbaar, en dat is enorm
heilzaam. Eigenlijk symboliseren rituelen de
drie dimensies na verlies. Ten eerste moet je
het beeld van jezelfveranderen. Je bent niet
langer de vrouw, de ouder, het kind van... Ten
tweede ga je over naareen nieuwe status in
de samenleving: bij ouders die hun enige kind
verliezen, is dat bijvoorbeeld heel sterk. En
ten derde moet je ook weer een verbinding
maken met de persoon die er niet meer is."
Ook Katrien Smeyers gelooft dat rituelen op
de twee manieren kunnen werken. Een individueel ritueel gaat vaak om een kort moment:
elke ochtend die foto vastnemen, of de sjaal
vasthouden die zij altijd droeg. Een collectief
ritueel is vaak minder dagdagelijks, en meer
doordacht. "lk ken uitvaartondernemers die
zo'n collectief moment organiseren voor de
nabestaanden van de mensen die dat jaar bij
hen begraven zijn. Net doordat je met velen
samen rouwt, zijn de emoties ook groter."

Maak het niet te zwaar
Een man had op het eind van zijn leven zoveel
last van reuma dat hij zijn pijp niet meer kon

stoppen. Zijn vrouw deed dat daarom voor
hem en dat is ze ook na zijn dood blijven
doen. Een mooi ritueel, maar ze durfde er
nauwelijks over te praten, ze schaamde zich
ervoor. Er hangt iets van gëne rond onze herinneringsrituelen. Sinds de kerken zijn leeggelopen, zijn we afstand gaan nemen van de
oude rituelen en voelt het onwennig om er

nieuwe in te voeren. "lk merk dat het woord
'ritueel'vaak nog beladen is", zegt Katrien
Smeyers. "Het heeft een alternatieve bijklank, maar dat verandert zodra ik mensen
vertel hoe zo'n ritueel hen kan helpen om
dicht bij iemand te blijven zonder vast te
blijven zitten in het verdriet."
Zelf geeft ze mensen vooral de raad om iets
te kiezen dat bij hen past. Ze mogen het net
zo creatief, actief of stil maken als ze zelf
willen - zolang het hen maar deugd doet.

"lk raad mensen aan om voor hun geliefden
neer te schrijven wat belangrijk was in hun leven. Dat

vind ik misschien nog zinvoller dan een wilsverklaring"
"lk heb ooit een uitvaart gedaan van een man
die enorm van bomen en bossen hield.
Omdat zijn weduwe die link met bossen niet
had, heb ik haar voorgesteld om de as in een
urne te doen in de vorm van een stam en die
bij haar in de tuin te zetten. Zo kan ze er elke
ochtend even naartoe. Die eenvoud vind ik
belangrijk. lk kan ingewikkelde, zwaarwichtige
rituelen bedenken, maar de meeste mensen
hebben daar geen boodschap aan: ik ga liever
naar de kern van een herinnering, naar datgene wat iemand blij heeft gemaakt."
Maak het niet te zwaar: het is ook de boodschap van Manu Keirse. "lk geef ook altijd de
raad om het afte bakenen. Neem voor een
persoonl'rjk ritueel elke dag één momentje,
een halfuurtje's avonds, waarop je bijvoorbeeld even naar foto's kijkt. Maar baken een
begin- en een eindpunt af."

'Negien jaar gieleden is

sterfdagl, gia ik er met mijn

mijnjongste zoon Tommy
uit het leven giestapt.
Altijd als hij het moeilijk
had, ginghij wandelen door

vriend, de kinderen en
kleinkinderen heen. \tre
lopen de weg die hij door

spoorweg doorheen liep.
Die ochtend is hij daarvoor
een trein gaan staan. Op de
plaats van het onheil hebben we een lauis gezet met
zijn foto, en elkjaar, op zijn
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Onze straten zijn genoemd naar overledenen,
onze pleinen zijn bezaaid met standbeelden,
scholen en ziekenhuizen krijgen namen van
mensen die er niet meer zijn. Het legt bloot
hoe fundamenteel onze behoefte is om te
gedenken: herinneringen vormen eigenlijk
de basis van onze cultuur. Het is voor Manu
Keirse dan ook een levenstaak geworden om
ons te helpen aan de dood te denken wanneer we nog in leven zijn. Daarom houdt hij
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"Op de sterfdagivan mijn zootatrekken
we het bos in, en wandelen we de weg
die hij het laatst heeft aÍ§elegd'

het bos, waar ook een

Gesprekken vóór de dood

het bos gewandeld heeft,
we legp;en bloemen en tekeningen neer, Daarna gaan
we samen uit eten en

halen fijne herinneringen
op aan Tommy."
. Lydia (50)

een pleidooi om herinneringsrituelen in de
mate van het mogelijke vooraf te bespreken
met je geliefden. "Vorige week stelde iemand
me voor als: 'Da's Manu Keirse, de man die de
dood heeft uitgevonden.'(lacht) Da's overdreven, maar ik raad mensen altijd aan om te
vertellen of neer te schrijven wat voor hen
belangrijk was in het leven, zodat je geliefden
dat ook weten. Dat vind ik misschien nog belangrijker dan een wilsverklaring. We hebben
het daar nog vaak moeilijk mee, maar het is
zo zinvol: het zal je geliefden helpen om lateq
als je er niet meer bent, zinvolle rituelen te
installeren, en zich dicht bij jou te weten."
Me e r
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De boeken von Monu Keirse worden uitgegeven
bij uitgeverij Lannoo. Zijn nieuwe boek zol in het
nojo o r
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017 verschij nen.

"Ilijn man Ilart stierf in december
2OI2, en na de aÍ'scheidsr-ierin$ was
er wel een koffietafel voor de familie,
maar de ruimte was te klein voor de
vrienden. Ik heb toen besloten om een
$epast afscheid voor al onze wienden
te geven, op zijn verjaardag in februari.
Het werd een tuinfeestje in de winter,
met vuurkorven, foto's die op een

scherm gfeprojecteerd werden... én
met Duvel, want dat dronk Bart zo
graag. we doopten de viering ook om
tot Barts Duvelsfees$e. Het was een
aangename avond, de steunwas enorm
en de sfeer was warm. Toen hebben we
besloten om dit te herhalen, elkjaar rond
de verjaardag;van Bart." . Veerle (43)

