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Nieuwsbrief 01 van Aandacht voor Afscheid
Dit is de eerste nieuwsbrief van Aandacht voor Afscheid. Het is meteen een heel uitgebreide
nieuwsbrief, met hierin het verslag van de lezing ‘Verlies en verder’ door Manu Keirse. Er is niet voor
niets voor gekozen om het verslag in de vorm van deze eerste nieuwsbrief uit te brengen. Gezien de
belangstelling en de behoefte om meer te weten over steun bij verlies en verdriet, krijgt deze avond
zeker een vervolg. Met deze nieuwsbrief communiceert Aandacht voor Afscheid circa 4 keer per jaar
over vaak ‘lastige’ onderwerpen, met als doel deze makkelijker bespreekbaar te maken.

Verslag van de lezing ‘Verlies en verder’ door Manu Keirse, 14 februari 2019 in Papendrecht
Inleiding
Carla van Hemert van Aandacht voor Afscheid heet iedereen welkom en vertelt waarom ze deze
lezing in Papendrecht organiseert: Manu Keirse is onder meer ook gastdocent bij de vakopleiding
voor uitvaartbegeleider die ik heb gevolgd. Hij heeft mij daar enorm geïnspireerd. Hij bracht goed
onder woorden waarom het belangrijk is dat mensen goed afscheid kunnen nemen van hun dierbare.
Dat was precies mijn drijfveer om voor het vak te kiezen. Ik organiseer deze lezing omdat ik mensen
wil helpen bij verlies. Eén van de dingen die helpt is moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en
zorgen dat mensen meer weten over verlies, verdriet en rouw. Manu spreekt op een laagdrempelige
en rake manier over verlies en verdriet. Dat inspireert en helpt mensen én dat helpt mensen anderen
tot steun te kunnen zijn.
Er waren eens drie bomen
Manu begint de lezing met het sprookje van de drie bomen. De drie bomen waren alle drie in een
hevige storm een grote tak kwijtgeraakt en daarna alle drie op een andere manier met hun verlies
omgegaan. Jaren later zijn alle drie de bomen er heel verschillend aan toe. Met dit sprookje
illustreert Manu het effect van hoe je omgaat met je verlies op je verdere leven. Rouw en verdriet
veranderen het leven grondig. Deze veranderingen kunnen uiteindelijk een positief of een negatief
karakter krijgen. Je kunt er rijker uit opstijgen. Je kunt je ook definitief verminkt voelen, omdat je een
belangrijk deel van jezelf verloor. Om sterker te worden heb je tijd nodig, en helpt steun,
genegenheid en warmte van anderen.
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Drie overwegingen
1. Verdriet is de keerzijde van liefde. Vreugde en verdriet liggen zeer
dicht bij elkaar. Verdriet bestaat vanwege het bestaan van de
liefde. Kahlil Gibran drukt dit mooi uit: “Wanneer je blij bent, kijk
dan diep in je hart en je zult zijn dat enkel wat je smart heeft
gegeven, ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent, blik dan
opnieuw in je hart, en je zult zien dat je weent om wat je vreugde
schonk.”.
2. Kan je voorbereid zijn op verdriet en verlies? Wanneer mensen
weten dat ze (vroegtijdig) gaan sterven, kun je ook vormgeven aan
het leven van je dierbaren als je er niet meer bent. Bijvoorbeeld
door een kaartje, brieven etc. te schrijven voor je dierbaren die
worden gegeven als je er niet meer bent. Je kunt dingen
uitspreken en herinneringen delen. Een dergelijke voorbereiding
kan hulp en steun bieden.
3. Kun je kinderen ook voorbereiden? Manu maakt met een aantal
voorbeelden duidelijk dat er vaak ‘boven de hoofden van kinderen’
wordt gesproken en de werkelijkheid vaak onduidelijk wordt
gemaakt. Ze worden niet volwaardig betrokken bij het verlies en
het verdriet. Ieder kind heeft ook zijn eigenverhaal wat ze kwijt
moeten en waarnaar geluisterd moet worden. Door kinderen juiste
informatie te geven en goed naar ze te luisteren, zijn ze ook later
als volwassenen beter in staat om met de dood om te gaan. Manu
roept daarom juist op, om aandacht voor kinderen te hebben,
zodat zij ook worden voorbereid op het verdere leven.

“Met de dood
eindigt het leven,
niet de relatie.”

“Wat is sterven
anders dan verhuizen
van de buitenwereld
naar het hart van
degenen die van je
houden?”

Verlies overleven
Verlies ‘verwerk’ je niet, het verlies gaat niet over maar blijft altijd onderdeel van je leven. Je kunt
verlies wel overleven. Daarvoor moet je rouwarbeid verrichten en dat is serieus, hard werken voor
lichaam en geest.
Met een voorbeeld van hoe verschillend werkgevers om kunnen gaan met de terugkeer van een
medewerker, nadat deze een ingrijpend verlies heeft meegemaakt, laat Manu zie wat het effect
van de juiste steun bij rouwarbeid zien. En om de juiste steun te kunnen bieden, moet je in ieder
geval weten welke taken rouwarbeid kent.
Rouwtaak 1: Het onder ogen zien van de werkelijkheid van het
verlies. Vaak overheerst nog het ongeloof dat iemand er echt niet meer is,
en wordt het verlies ‘ontkend’ of zien mensen hun dierbare nog
(hallucinaties). Dit is normaal gedrag. Als je je focust op iemand die je heel
dierbaar is, kun je die zien/horen/ruiken etc. Het wel weten (hoofd) maar
nog niet voelen (hart) van het verlies. Dit komt vaak pas later (soms pas
jaren later!). Advies: Goed uitleggen wat er is gebeurd en dit herhalen.
Laat mensen ook meerdere keren hun verhaal vertellen. Steunen om heel
bewust en ook visueel afscheid te nemen van de overledene, erbij stil
staan en niet alleen maar door gaan en ‘sterk willen zijn’ voor de
omgeving. Als er een ouder persoon overlijdt is er net zo goed ruimte voor
verdriet nodig. Dat moet niet worden afgedaan met ‘ze had een mooie
leeftijd’, want dat maakt het verlies niet minder.

“Ik wist het wel,
maar ik voelde
het niet.”
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De sleutelbos met 4 sleutels die de deuren naar de toekomst openen:
1. Luister naar de kinderen
2. Correcte informatie geven
3. Met warmte en genegenheid omringen
4. Herinneringen bewaren.
Eigenlijk geldt voor volwassenen hetzelfde als voor kinderen.

“Wij zijn
allemaal
opgegroeide
kinderen.”

Rouwtaak 2: Het ervaren van de pijn van het verlies. Mensen kunnen niet om de pijn heen. Neem
de tijd om het te voelen dat iemand er niet meer is. En wil je iemand steunen: Blijf het onderwerp
aanraken, zodat mensen de pijn niet in volledige eenzaamheid ervaren. En ook: laat mensen
merken dat verdriet normaal gedrag is van normale evenwichtige mensen.
De pijn komt naar buiten in golven van verdriet in pijnscheuten, extreme vermoeidheid,
vergeetachtigheid, in agressie en boosheid. Dit uit je vaak vooral naar je dierbaren. Bovenop je
eigen pijn voel je ook de pijn van anderen om je heen.
Schuldgevoel komt ook vaak voor: ’Had ik maar…’ Je mag je schuldig voelen, maar je bent het niet.
Schuldgevoel is vaak een uiting van liefde, je had er alles aan willen doen om je dierbare nog bij
je te hebben. Maar het lig niet in je macht. Schuldgevoel moet je nooit opkroppen.
Rouwtaak 3: Aanpassen aan de wereld zonder deze persoon. Dit is voor
iedereen anders. Verlies, verdriet en rouw is als een vingerafdruk van
verdriet: een vingerafdruk herkent iedereen, maar er zijn er geen twee
hetzelfde. Ze zijn uniek. Zo gaat het ook met het overleven van rouw en
het aanpassen aan de wereld zonder die ene persoon. Iedere rouwende
doet dit op zijn eigen unieke manier. Er is ook geen weegschaal waarmee
je kan meten hoe zwaar het verlies en verdriet is.
Alle prioriteiten in je leven veranderen. Onderwerpen die je vroeger
belangrijk vond, lijken nu futiliteiten. Hier moet je een nieuw evenwicht in
vinden. Op mooie momenten, speciale dagen of mijlpalen is het gemis
vaak enorm. Het gewicht van het gemis wordt na verloop van tijd niet
automatisch lichter, maar kan juist zwaarder worden. De werkelijkheid
dringt steeds verder door en je kan het gevoel hebben dat je van de rouw
in de kou terechtkomt. Houd de herinneringen juist dan ook levend.
Rouwtaak 4: opnieuw leren genieten van het leven
Hoe lang duurt het, voordat je weer opnieuw kan gaan genieten van het
leven? Ook dat is voor iedereen verschillend. Het verdriet en gemis kun je
vergelijken met een schaduw: soms is het heel groot, soms heel klein,
soms zie je het helemaal niet. Maar opeens, en vaak onverwacht, is het er
weer. Het is belangrijk dat de mensen in de omgeving het verlies niet
‘doodzwijgen’, ook niet na langere tijd.
Je leert het verdriet te integreren, mee te nemen in je leven. Het is
belangrijk om hierbij de herinneringen levendig te bewaren. En ontdek
hoe je weer kunt genieten van de kleine dingen.

“Loslaten is
anders leren
vasthouden.”

“Wend je gezicht
naar de zon toe,
dan valt
de schaduw
achter je.”
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Hoe kun je mensen in rouw en verdriet helpen?
Manu Keirse geeft in zijn lezing concrete suggesties (hieronder aangevuld met tips uit zijn boek) hoe
je mensen in rouw kunt helpen:
• Ga naar mensen toe, in plaats van te zeggen “Bel me als je me nodig hebt.” Daar hebben
mensen vaak de kracht niet voor. En vertel wanneer je terugkomt (niet: “Als je me nodig
hebt, kun je me bellen of weet je me te vinden”).
• Vraag niet “Hoe gaat het?”, maar “Hoe ben je de afgelopen dagen doorgekomen” of “Hoe
voel je je op dit moment?”
• Vraag je je af wat je tegen iemand kunt zeggen? Probeer dan vooral te bedenken wat de
ander vanuit z’n verdriet aan je te zeggen heeft. Nodig uit om te vertellen en luister, blijf
luisteren, luister nog een keer. En als je denkt dat je klaar bent met luisteren, luister je weer!
• Heb geduld. Dring niets op en word niet boos als je voorstellen worden afgewezen.
• Heb kennis van de rouwtaken, dan kun je bepaalde zaken normaliseren (moeheid,
vergeetachtigheid, hallucinaties, boosheidsreacties, schuldig voelen zijn normaal in een
rouwproces).
• Laat mensen zo vaak mogelijk hun verhaal vertellen. Luister geduldig en met echte
aandacht naar wat de rouwende beleeft en voelt. Mensen verschillende keren hun verhaal
laten vertellen, helpt om de stukjes van de puzzel op hun plaats te laten vallen. Aanvaard
dat mensen in herhaling vallen.
• Begin niet te vertellen over wat je zelf hebt meegemaakt. In verdriet heb je geen ruimte in
je hoofd voor het verhaal van de ander.
• Niet iedereen moet huilen en niet iedereen wil zijn gevoelens laten zien.
• Zeg niet hoe iemand zich moet voelen, maar luister hoe de persoon zich voelt.
• Praat over de overledene, houd de herinneringen levend.
• Zorg dat mensen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over wat er is gebeurd met de
overledene. Laat afscheid nemen van de overledene.
• Maak wat te eten, breng boodschappen mee. Biedt praktische hulp aan. Vraag de eerste
dagen niet wat gedaan moet worden. Het is fijn wanneer mensen een aantal dingen
overnemen, maar let op dat je mensen niet in de passiviteit duwt. Doe geen dingen voor
mensen die ze liever zelf willen doen.
• Geef mensen wat leesstof over verlies en verdriet.
• Vergeet de kinderen niet! O.a.: praat ‘gewoon’ over iemand die ongeneselijk ziek is, neem
kinderen mee naar een uitvaart, geef aandacht aan het sterven van dieren. Leer kinderen dat
verdriet bij het leven hoort.
• Verdriet en liefde horen samen, dat kan ook troostend zijn. Om te troosten volstaat het vaak
om liefdevol te zwijgen en zwijgend mee te lijden. Bedenk geen oplossingen, er valt niets op
te lossen. Wel kun je vragen, waar je iemand een plezier mee zou kunnen doen.
• Er is geen magische formule om de pijn weg te nemen, ondanks je luisterende aanwezigheid
en je attente zorg. Er is geen pijnstiller voor emotionele pijn. Mensen moeten nog steeds
hun pijn verdragen.
Aan het einde van de lezing worden er de nodige vragen gesteld. Wat
steeds weer terugkomt in de antwoorden van Manu is dat verdriet en rouw
geen ziekten zijn. Verdriet is normaal. Elke dag dat je leeft, kom je een
“Stilstaan
dag dichter bij de dood (van jezelf of van je dierbare..). Leer te leven met
bij de dood,
de dood voor ogen. Er zijn heel veel verschillende manieren om met
geeft waarde aan
verlies en verdriet om te gaan, dit is erg persoonlijk. Geef ieder de ruimte
het leven.”
voor zijn eigen manier. Niets moet, alles kan.
14 februari 2019:
Een avond over verlies en verdriet én over liefde en verbondenheid.
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Ten slotte
Het was onmogelijk in dit verslag ook de vele voorbeelden die Manu heeft gegeven, te beschrijven.
Daarvoor verwijs ik naar zijn boeken, waarin hij veel van zijn ervaringen uit de afgelopen 50 jaar
beschrijft.
Naast de vele boeken van Manu Keirse zijn er ook diverse opnamen waarin je hem kunt zien/horen:
• De verwondering, special Eeuwigheidszondag 17 januari 2019:
https://www.npostart.nl/KN_1704561
• Bestaat er een medicijn tegen verdriet?: www.youtube.com/watch?v=lb9jN4-s_1w
• Een lezing om stil van te worden: www.youtube.com/watch?v=IYut8kmJ7nw
• Lang zullen we leven, deel 1: www.youtube.com/watch?v=L6HiClk68TI
Lang zullen we leven, deel 2: www.youtube.com/watch?v=-NbxWAf7ikg
Enkele interviews met Manu Keirse:
• Dagblad Trouw, 25 juni 2017: https://www.trouw.nl/home/de-levenslessen-van-psycholoogmanu-keirse-luisteren-is-verdraaid-moeilijk~a03cea93/
• Belga,, 29 oktober 2017: https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/je-moet-rouw-nietverwerken-maar-overleven/article-normal-918835.html

Wenskaarten
Aandacht voor Afscheid heeft een set wenskaarten
ontworpen. De teksten zijn vanuit het gedachtengoed
van Manu Keirse gekozen. De kaarten kunnen een klein
hulpmiddel zijn om mensen te steunen bij (naderend)
verlies en daarna. De kaarten zijn meegegeven bij de
lezing. Was je niet bij de lezing en wil je graag de
kaartenset ontvangen? Stuur dan een mail met je naam
en adresgegevens en je ontvangt ze bij je thuis

Vragen, tips of ideeën?
Gezien de enorme belangstelling voor de lezing door
Manu Keirse en de reacties die ik nadien heb ontvangen,
wil ik meer van dit soort initiatieven organiseren en zo
de dood, verlies en verdriet beter bespreekbaar maken.
Dit om mensen te helpen met hun (naderend) verlies om
te gaan én elkaar te kunnen steunen. Heb je hierover,
vragen, tips of ideeën, mail me dan gerust!
Wil je deze nieuwsbrief in de toekomst weer ontvangen?
Meld je s.v.p. aan per mail.
Neem ook eens een kijkje op
www.aandachtvoorafscheid-uitvaart.nl

Carla van Hemert
Kerkbuurt 122 | Papendrecht
info@aandachtvoorafscheiduitvaart.nl
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