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Wereldlichtjesdag:  
rouwconsulent  
Marleen Vertommen  
verloor zelf 
twee kindjes

‘Je kunt het verlies  
niet verwerken.  
Je kunt het alleen deel  
van jezelf  laten worden’
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Marleen Vertommen 
(50) is gelukkig 
getrouwd, woont in 
een mooie buurt 
in Wijgmaal en is 
professioneel 
muzikant. Maar haar 
leven is ook overhoop 
gehaald door een 
drama. Haar zoektocht 
naar betekenis zette 
haar ertoe aan weer
te gaan studeren 
en rouw-en verlies-
consulent te worden. 

‘Twintig jaar geleden is 
Elise geboren, ons eerste 
kindje. We hadden te 
horen gekregen dat er 
problemen waren met de 
zwangerschap, en net toen 
we in Gasthuisberg waren 
voor een extra onderzoek 
is de bevalling spontaan 
op gang gekomen - twee 
maanden te vroeg. We 
wisten onmiddellijk dat ze in 
nood was. Uiteindelijk heeft 
ze nog een dag geleefd, op 
de afdeling neonatologie, 
heel goed omkaderd.’ 

‘Je wereld valt stil op dat 
moment. We hebben een 
intensiteit, een diepte 
van emoties leren kennen 
waarvan we niet eens  
wisten dat ze bestond. 
Plots voel je een alles-
overspoelende liefde 
voor dat kleine wezentje, 
meteen gevolgd door een 
immens verdriet.’ 

‘Het heeft ons in één ogen-
blik veranderd, als mens, als 
moeder, als vader … We zijn 
allebei muzikant - wel, op 
dat moment zijn we andere 
muzikanten geworden. 
Ik heb lange tijd moeite 
gehad om zelf weer te 
spelen. Muziek gaat dikwijls 
over lijden en verdriet. Als 
muzikant probeer je die 
emoties te vertolken, maar 

bij mij vielen die samen met 
mijn eigen emotie. Er was 
geen afstand meer.’

KINDERWENS
‘Door het verlies van Elise 
voelden we des te meer hoe 
groot onze kinderwens was. 
Een jaar later was er Anton, 
een gezonde zoon, die nu 
volle bak aan het leven is. 
Daar voelen we nog iedere 
dag dankbaarheid voor.’

‘Een jaar later stond het 
noodlot opnieuw voor de 
deur. Gommaar was een 
gezond, levensvatbaar kind, 
maar er zat een knoop in de 
navelstreng. Hij is gestorven 
in mijn buik.' 

‘We waren aan het leren 
hoe we konden rouwen en 
tegelijk vreugde beleven 
aan ons opgroeiende kind, 
maar de dood van Gommaar 
bracht ons helemaal terug 
naar dat donkere bos - de 
plek die we al kenden. En 
tegelijk voelden we door 
het verlies weer de kracht 
van onze kinderwens. Onze 
geweldige zoon Victor is 
een jaar later geboren, en 
nog een jaar later kwam de 
kers op de taart, zoals we 
altijd zeggen: onze tweede 
dochter Jozefien. Het is 
een geschenk, een lot uit 
de loterij, dat we drie van 
onze kinderen kunnen zien 
opgroeien, en dat we dat 

zo intens mogen beleven. 
Voor ons is dat nooit een 
evidentie geweest.’

HECHTING
‘Als je zo'n verlies door-
maakt, merk je plots hoe 
belangrijk je omgeving 
wordt. Wij hebben geluk 
gehad. We hadden heel 
zorgende ouders en 
vrienden. Maar tegelijk 
voel je je vriendenkring 
verschuiven. Mensen van 
wie je het niet had verwacht 
raken op het achterplan, 
andere worden net heel 
belangrijk voor je. Niet alleen 
je eigen leven verandert, je 
omgeving verandert mee.’

‘Je merkt ook dat het 
rouwen van je omgeving 
anders verloopt. Dat heeft 
met hechting te maken. Als 
je je kind voor of kort na 
de geboorte verliest, is dat 
verpletterend voor jou, maar 
je omgeving heeft nooit de 
kans gehad een band op te 
bouwen met je kind. Je mist 
een kind dat niemand mist. 
En ook al heeft iedereen 
de beste bedoelingen, jij en 
je partner blijven helemaal 
alleen.’

ROUWEN MOET  
JE LEREN
‘Omgaan met rouwen is 
moeilijk voor de buiten-
wereld. Daar heb ik alle 
begrip voor. Vóór mijn 
eerste zwangerschap had 
mijn zus een kindje verloren, 
en toen voelde ik mezelf ook 
stuntelen.’ 

‘We hebben ook nooit 
geleerd hoe het moet. Het 
idee is dat je kinderen moet 
beschermen tegen pijn 
en verlies, maar daardoor 
kunnen we ook niet oefenen 
in rouwen, en hebben we 

later niet de woorden en 
vaardigheden om ermee om 
te gaan.’ 

‘En dan is er nog de 
achterhaalde visie dat je het 
probleem in stand houdt als 
je erover praat. We denken 
dat we helpen door afstand 
te houden, dat het dan 
allemaal sneller herstelt. 
Maar rouwen is geen ziekte 
waarvan je geneest. We 
weten nu uit onderzoek 
dat het levenslang is. Het 
gaat niet om verwerken of 
afronden, maar om het mee 
te nemen, het een deel van 
je DNA te laten worden.’ 

‘Mijn tip: erken de rouwende 
als deskundige. Vraag wat 
hij of zij nodig heeft. ‘Is het 
oké als we erover spreken?’ 
‘Wil jij erover spreken?’ En 
zeg sorry als je iets fout 
doet. Een fout maken is veel 
minder erg dan niks doen.’ 

GESLOTEN POORTEN
‘Iedereen heeft zijn eigen 
manier van rouwen. Bij 
mijn man en mezelf liep 
het gelukkig heel mooi 
samen. In het begin hebben 
wij afstand genomen. We 
hebben letterlijk de poorten 
voor ons huis gesloten en 
gezegd: laat ons, we zijn 
ons kind kwijt. We wilden 
die weinige, kostbare 
herinneringen in ons leven 
inbeitelen, en dat moesten 
we in alle stilte doen. Daarna 
zijn we stap voor stap de 
wereld weer ingegaan. Maar 
andere mensen willen er 
juist zoveel mogelijk over 
praten.’

‘Ik ben opnieuw gaan 
studeren, en ik ben 
rouw- en verliesconsulent 
geworden. Een vast 
stappenplan bestaat er niet, 
al is het intakegesprek erg 

Rouwen is geen 
ziekte waarvan je 
geneest. We weten 
nu uit onderzoek 
dat het levenslang is

‘Je kunt het verlies  
niet verwerken.  
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van jezelf  laten worden’
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belangrijk: voelen of er 
een persoonlijke klik is, 
goed luisteren wat precies 
de vraag is. En weten dat 
er in veel gevallen geen 
antwoorden zijn.’ 

‘Vaak komen mensen 
bij mij omdat er in hun 
persoonlijk leven geen 
ruimte is om te rouwen. Ze 
vragen of het wel normaal 
is dat ze treuren, want van 
hun omgeving krijgen ze 
te horen dat ze hulp nodig 
hebben. ‘Maar natuurlijk is 
dat normaal’, zeg ik dan. 
'Vertel eens, wat betekent 
uw verlies voor u?’

‘In het begin ben je een 
schouder om op te leunen, 
maar het einddoel is 
mijn cliënten opnieuw 
zelfstandigheid te geven. 
Soms lukt dat in één 
sessie, is het inzicht dat 
rouwen mag al voldoende. 

Soms duurt het een jaar of 
anderhalf jaar.’

DE KRACHT  
VAN RITUELEN
‘Rituelen en symbolen 
hebben een grote 
waarde voor rouwende 
mensen. Hun kracht ligt 
erin dat ze vorm geven 
aan het onzichtbare, het 
onuitspreekbare. Vroeger, 
in ons katholieke verleden, 
hàdden we die rituelen - de 
priester die de stervende 
het laatste sacrament 
gaf, de overledene die 
werd opgebaard, de 
begrafenismis ... Dat gaf 
een groot gevoel van 
veiligheid: we gaan nu 
allemaal samen de dingen 
doen die gedaan moeten 
worden. ’ 

‘Ik voel bij mijn cliënten 
een zoektocht naar 

nieuwe rituelen en nieuwe 
symbolen. Mensen 
willen de verbinding met 
lotgenoten en met de 
overledene zichtbaar 
en tastbaar maken. Zo 
ontstaan er hele mooie 
dingen. Wereldlichtjesdag 
is er één van.’

DRAAGBAAR
‘Ik denk niet meer dagelijks 
aan Elise en Gommaar, 
maar wel heel vaak. En af 
en toe komt het verdriet 
weer naar boven. Voor een 
groot stuk hebben zij van 
mij de moeder, vrouw en 
muzikant gemaakt die ik 
nu ben. De scherpte en de 
intensiteit waarmee ik in 
het leven sta, heb ik aan 
hen te danken. Het is een 
deel van mezelf geworden.’

‘Natuurlijk is het verdriet 
niet meer hetzelfde als 

Het verdriet is 
intenser geworden, 
maar de 
vreugde ook

'Verdriet' van Lut de Block
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WERELDLICHTJESDAG:  
KAARSJES VOOR DE KINDEREN DIE WE MISSEN
Op Wereldlichtjesdag, iedere tweede zondag van december, herdenken we overal ter wereld overleden kinderen 
met een kaarsje: een universeel ritueel voor een heel persoonlijk verlies.

Stad Leuven en Huis van het Kind organiseren ook dit jaar een nocturne voor Wereldlichtjesdag. Op zondag  
10 december kan je vanaf 19 uur terecht op de Stadsbegraafplaats en begraafplaats Diestseveld voor een sereen 
lichtritueel met muzikale begeleiding. Op alle Leuvense begraafplaatsen wordt op ieder kindergraf een kaarsje 
aangestoken als teken van gedeeld verlies. Zo wil de stad ouders erkennen in hun rouw en hen als gemeenschap, 
samen met familie en vrienden, steun en troost bieden.

In aanloop naar Wereldlichtjesdag organiseert de stad dit jaar ook een uitgebreid programma dat rouw en verlies 
breed en zonder taboes bespreekbaar maakt. Zo zijn er lezingen van Marleen Vertommen en psycholoog en 
rouwspecialist Manu Keirse. In Cinema ZED kan je de film ‘Rabbit Hole’ zien, en in OPEK speelt theatergezelschap 
De Factorij het toneelstuk ‘GIF’. Centraal staat telkens het verlies van een kind.

Via deze weg roept de stad iedereen op om op Wereldlichtjesdag een kaarsje te branden, thuis voor je raam of op 
de begraafplaats. Zo steun je rouwende mensen in je omgeving en erken je kinderen wereldwijd. 

Het volledige programma kan je raadplegen op www.huisvanhetkindleuven.be/wereldlichtjesdag.  
Je vindt er ook een overzicht van verenigingen die steun bieden bij rouw en verlies.

twintig jaar geleden. Veel 
cliënten zeggen dat ook: 
met dit gevoel wil ik niet 
levenslang verder, dat kan 
ik niet aan. En dan kan 
ik ze geruststellen: dit is 
nieuw en rauw, en intens, 

maar als je je gevoelens 
erkent en er ruimte 
aan geeft, evolueren 
ze. Het wordt allemaal 
hanteerbaar en draagbaar. 
Dat is het mooie.’ 

Rouwconsulent Marleen Vertommen

Rituelen geven een groot gevoel van veiligheid: 
we gaan nu allemaal samen de dingen doen die 
gedaan moeten worden

  rouwenverliesconsulent.wordpress.com


