
met Marleen een zaadje was geplant dat mis-
schien niet meteen bloeide, maar het wás er:
een potentieel voor groei en verandering. 
Ik wist dat ik de juiste keuze had gemaakt
door mijn verdriet recht in de ogen te kijken,
hoe zwaar dat ook was. Ik ging eerst naar de 
bodem, om dan weer omhoog te klauteren. 
Ik herinner me die periode als rauw en leeg,
een open wonde. Ik ben tot op het bot ge-
gaan.»

Sterker worden
«Marleen vertelde me dat ik een enorme 
zelfhelende kracht heb. Dat vond ik bemoedi-
gend om te horen, al voelde ik mezelf niet 
altijd zo sterk. Maar ik zag wel vooruitgang,
hoe klein en hoe geleidelijk dan ook. Ik heb 
altijd graag geschreven, het is een manier om
mijn gedachten te ordenen, om ze letterlijk
van me af te schrijven. Dus schreef ik hem
brieven. Soms stopte ik die achter zijn foto
aan de muur. Mijn woorden, dicht bij hem.
Niet ‘liefste’ of ‘beste’, maar gewoon ‘Luc
komma’. Hoe boos ik op hem was. Hoe ont-

goocheld. Ergens vond ik de moed om kleine
stappen te zetten. Ik besefte: ik wil niet meer
de hele tijd zijn foto zien. Kom, ik pak hem
liefdevol in en zet hem veilig weg.»
«Los van mijn eigen verdriet was er de pijn van
de familie. Hij was mijn man, maar ook een
geliefde opa. ‘Hij komt nooit meer terug, hé’,

zei mijn kleindochter. ‘Waarom heeft hij dat
gedaan?’, vroeg ze. ‘Hij was een beetje ziek in
zijn hoofd’, zei ik dan. We hebben vaak over
hem gepraat, ik voelde dat ze worstelde met
zijn overlijden, maar het ook heel goed 
begreep. Ik heb heel veel steun gehad aan
mijn kinderen en kleinkinderen, aan hun be-

zoekjes en hun gesprekken. Gewoon van hen
horen: ‘Ik mis hem.’ En kunnen zeggen: ‘Ik
mis hem ook.’ Voor de kleinkinderen breide ik
truien. Misschien een heel rechttoe-recht-
aan-manier om voor warmte te zorgen, maar
het heeft mij geholpen. En hoewel ik boos op
hem was, heb ik hun liefde voor hem nooit
willen aantasten of kleiner maken. Ieder zijn
verdriet.»

Strenge Hilda
«In het begin lopen mensen je deur plat. Ze
doen dat om je te helpen, al had ik niet altijd
behoefte of zin om iemand te zien. Dan haal-
de ik mijn strenge ik boven: Hilda heb ik haar
gedoopt. Zij zorgde voor de kwetsbare Hilde.
Zij deed niet open, of zei dat ze geen bezoek
wilde. Verdriet verwerken is goed voor jezelf
zorgen, doen wat jóú helpt, en dat is niet altijd
makkelijk. Intussen merk ik dat mensen vin-
den dat de rouwperiode nu wel voorbij mag
zijn. Ik zie de vraag in hun ogen: is ze er nu nog
niet overheen? Ze zullen dat allicht uit 
bezorgdheid doen, maar het is wel ergerlijk.
Net als de opmerking: ‘Je zal daar sterker uit-
komen. What does not kill you makes you
stronger.’ Ja, dat denk ik ook, dat vóél ik al.
Maar alleen ík mag dat zeggen; iemand 
anders moet mij dat niet komen vertellen.»
«Luc is nog altijd bij me, maar zijn aanwezig-
heid stemt me minder triest. Ik slaag erin hem
uit te nodigen en aan hem te denken als die
inspirerende man op wie ik erg verliefd ben
geweest. En ik kan hem zeggen wanneer ik
liever zonder hem ben. Ik maak weer plan-
nen, kijk weer hoopvol naar de toekomst. 
Verdriet gaat niet weg, het gaat deel uitmaken
van wie je bent. Het zit in mijn DNA en heeft
me voorgoed veranderd. Ik zorg beter voor
mezelf, maak andere keuzes. Ik doe vrijwilli-
gerswerk, want ook zorgen voor anderen
helpt mij. Je verwerkt verdriet niet, je ver-
weeft het in je leven. Van je kwetsbaarheid
maak je een kracht. Als je daarin slaagt, kan
het leven mooi zijn.»

WCONSULENT IN NA ZELFDODING VAN ECHTGENOOT

WAT  ZEGT  
DE  EXPERT?
5 vragen aan Marleen Vertommen, 
rouwconsulent.

Er wordt vaak gesproken over de vijf
stadia van rouw: van ontkenning,

woede, onderhandelen en depressie tot
aanvaarding. Kloppen die?
«Heel wat mensen worstelen met deze ge-
dachten en gevoelens, maar we gaan er niet
langer van uit dat je netjes van de ene fase
naar de andere evolueert, of dat het rouwpro-
ces een lineair proces is dat eindigt met gene-
zing. Zo zit verdriet niet in elkaar. Verdriet 
cirkelt, slingert en gaat alle kanten uit. Het
komt en gaat. Het blijft ook levenslang, zij het
niet met dezelfde intensiteit en pijn. Je neemt
het mee op een manier die draaglijk is.»

Hoelang duurt een rouwproces?
«Daar kan je geen cijfers op plakken. Het
duurt zolang het duurt en elke rouw is

anders. Wat ik kan zeggen is dat rouw de 
keerzijde van de liefde is. Als we iemand 
intens graag gezien hebben, is het verdriet 
bij het verlies ook intens. Let wel, daarmee 
formuleer ik geen kritiek op mensen die snel
een nieuwe relatie vinden. Dat betekent 
gewoon dat zij naast dat verdriet ook ruimte
kunnen geven aan vreugde.»

Houdt onze maatschappij genoeg 
rekening met verdriet?
«Nee, het wordt vaak gezien als een
zwakte, iets voor losers. Een gelukkig

mens is een succesvol mens, en geluk is maak-
baar, dus: ‘waarom ben je nu niet gelukkig?
Doe daar iets aan!’ Rouwende mensen zijn
niet zwak, maar kwetsbaar, dat is iets anders.
Om hun verdriet te verwerken moeten ze
vaak ziekteverlof nemen, en dat is jammer,
want verdriet is geen ziekte. Het is een deel
van het leven. Rouwverlof zou een mooier
woord zijn. Maar het zegt iets over hoe de
maatschappij ernaar kijkt: als iets waarvan je
op een bepaald moment genezen moet zijn.
Mocht er een happy pil bestaan, neem die
dan, en dan kan je weer doorgaan. Terwijl ik
ervoor pleit om mensen de tijd te geven om
door dat verdriet heen te gaan. Verdriet en
geluk gaan hand in hand, het ene kan niet
zonder het ander.»

Als elk verdriet anders is, dan elke
verwerking ook. Hoe pakt een rouw-
consulent dat aan?

«Ik heb geen medicijn of stappenplan. Het is
altijd zoeken: hoe kunnen we samen vooruit-
gaan, gebruik makend van de kracht van de
rouwende. Iedereen heeft in mindere of
meerdere mate een zelfhelende kracht in
zich, tenzij er zoveel dingen op je pad komen
dat je veerkracht sterk verminderd is. Ieder-
een kiest zijn eigen weg, en ik reis mee. Rouw
is een lang proces van luisteren, gedachten
en gevoelens erkennen en mild zijn voor 
jezelf. Een klankbord hebben kan helpen.»

Het is een feit: ooit sterven we. 
Waarom hebben we zoveel moeite
met die eindigheid van ons bestaan

en het verdriet dat ermee gepaard gaat?
«Tussen geboorte en dood zie ik een lijn die is
opgespannen als een vioolsnaar. Het is maar
omdat die twee punten er zijn dat je muziek
kan maken. Het einde is nodig omdat het 
betekenis geeft aan het nu. De dood van een
geliefde blijft een moeilijk iets, al zie ik veel
rouwende mensen heel sterk en krachtig
worden. Rouw is vaak een breuklijn, een aan-
zet om het leven om te gooien. Ze komen uit
verdriet met een betere en bewustere kennis
van wie ze zijn en wat ze willen. Dat is de
schoonheid van de tragedie.»

Marleen Vertommen: 
rouwenverliesconsulent.wordpress.com
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«Je   verwerkt   verdriet   niet,

«Slapen had een 
helende kracht.
In mijn dromen 
verwerkte ik wat 
er gebeurd was»

«Mensen denken dat je 
verlies wel verwerkt krijgt,
dat je op een dag zegt: 
‘Het is voorbij, ik ben erover’. 
Dat is niet zo. Als een geliefde
sterft, blijf je alleen achter» 
ACTEUR KEANU REEVESover zijn ex-vriendin Jennifer, 
die zijn doodgeboren dochtertje ter wereld bracht 
en later omkwam in een auto-ongeval.

je  verweeft  
het  in  je leven»
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