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Hoofdstuk 1 

ALGEMENE INLEIDING 

1.1 Probleemstelling en opbouw van de studie 

Religie wordt sinds ruime tijd beschouwd als een relevante factor 
in het rouwproces. Reeds Lindemann (1944) wijst in zijn baan
brekend rouw-onderzoek op de rol van de religie. 
Echter, slechts weinig studies hebben zich met de relatie 
rouw-religie op een empirische wijze beziggehouden. Er zijn wel 
enige studies waarin bepaalde correlaties worden aangegeven 
(Cavan et al, 1949; Krupp en Kligfeld, 1962; Gorer, 1965; Parkes, 
1972; Edwards en Klemmack, 1973), maar deze maken niet inzicht
elijk waarom sommige mensen die in crisis verkeren, zeggen dat 
religie tot steun is geweest, terwijl anderen juist het tegen
overgestelde beweren. 
Vanuit theologische vooronderstellingen wordt nogal eens beweerd 
dat religie voor de mens in crisis de vertrooster bij uitstek zou 
zijn. Eliot (1946) beweerde zelfs dat als alle rouwenden religi
eus waren, er geen rouwproblemen zouden zijn. Ook nu nog komt 
men dergelijke uitspraken in de pastorale psychologie en de 
pastorale theologie tegen. Zij zijn echter vaak meer gebaseerd op 
geloof dan op wetenschappelijke analyse. 
Het is , kortom, niet echt duidelijk welke rol (positief of nega
tief) religie speelt in de crisis van de rouw, en al helemaal 
niet hoe zij deze rol kan spelen. 

In deze studie gaat het om het laatste: inzichtelijk te maken hoe 
religie in het rouwproces functioneert. 
Wij menen dat vanuit een antwoord op deze vraag duidelijk zal 
worden in hoeverre religie een steun dan wel een blokkade in het 
rouwproces kan vormen. 
Om de vraag: "hoe functioneert de religie in het rouwproces?", te 
beantwoorden, zullen wij ons diepgaand bezighouden met de analyse 
van gesprekken, gevoerd met mensen die door het verlies van hun 
partner geconfronteerd werden met een cr is is . 

In het hiernavolgende geven wij aan hoe onze studie is opgebouwd. 
In dit eerste hoofdstuk zullen wij in paragraaf 2 enige voor ons 
onderzoek relevante aspecten met betrekking tot het rouwproces 
behandelen, en in paragraaf 3 komt een recente visie op het 
rouwproces vanuit de cognitieve psychologie uitgebreid aan de 
orde. In paragraaf 4, tot slot, gaan wij expliciet in op de rol 



van de religie in het rouwproces. Deze slotparagraaf vormt de 
opstap naar het empirische deel van onze studie: een exploratief 
onderzoek door middel van diepte-interviews. 
In hoofdstuk 2 zullen wij ingaan op de onderzoeksopzet. 
Hoofdstuk 3 houdt zich bezig met de wijze van verwerking van het 
interview-materiaal. 
In hoofdstuk 4 presenteren wij het resultaat van deze verwerking. 
De discussie naar aanleiding van de in de casuïstiek opgedane 
ervaringen is opgenomen in hoofdstuk 5. 
In hoofdstuk 6 plaatsen wij religie in een bredere context, die 
van het zingevingssysteem. In dit hoofdstuk kleuren wij het 
begrip zingevingssysteem nader in. Wij ontwikkelen een model van 
het individuele zingevingssysteem, met behulp waarvan de vraag 
naar het functioneren van religie in de rouw op een meer 
inzichtgevende wijze gesteld kan worden. 
In hoofdstuk 7 besluiten wij onze studie met een nabeschouwing en 
het formuleren van een aantal conclusies. 

1.2 Het rouwproces 

1.2.1 Inleiding 

In de psychologische literatuur is Freud een der eersten die 
aandacht aan het verschijnsel rouw besteedt. In zijn uit 1917 
daterend artikel "Trauer und Melancholie" definieert hij rouw als 
een reactie op verschillende vormen van verlies: "Trauer ist 
regelmässig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person 
oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, 
Freiheit, ein Ideal u.s .w." (p. 197). In navolging van Freud 
wordt de term rouwproces heel breed gehanteerd: ze is van 
toepassing op verschillende verliessituaties; zoals verlies van 
werk, van status of ook wel van een der ledematen (Parkes, 1976). 
Ook bij echtscheiding is sprake van een rouwproces. 
Het rouwproces wordt door Freud als volgt nader omschreven: "Die 
schwere Trauer, die Reaktion auf den Verlust einer geliebten 
Person enthält die nämliche, schmerzliche Stimmung, den Verlust 
des Interesses für die Aussenwelt -soweit Sie nicht an den 
Verstorbenen mahnt-, den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues 
Liebesobjekt zu wählen -was den Betrauerten ersetzen hiesse-, die 
Abwendung von jeder Leistung die nicht mit den Andenken des 
Verstorbenen in Beziehung steht." (p. 198). 
Van oudsher zijn de meeste onderzoeken naar het rouwproces op het 
psychoanalytische denk-model gebaseerd. Dit model, en de meer 
recente variaties hierop, zoals die van Bowlby (1960) en Pollock 
(1961) hebben grote invloed gehad op ons denken over het 
rouwproces. In psychoanalytische termen bestaat het werk dat in 
een rouwproces gedaan moet worden uit het opgeven van de 
libidineuze banden met het verloren object; hierdoor kan het ego 
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weer vrij worden zijn libido op een ander object te richten. 
Het opgeven van geïnvesteerde libidineuze energie is moeilijk en 
pijnlijk, de rouwende verzet zich tegen deze veranderingen. Voor 
Parkes (1976) is dit de basis van de rouw: "Resistance to change, 
the reluctance to give up possessions, people, status, 
expectatior s . " 

Voor een goed overzicht met betrekking tot de psychoanalytische 
theorievorming rond het rouwproces verwijzen wij naar Siggins 
(1966), Spiegel (1973). Polspoel (1979) en Vossen (1980). 
Gezien het exploratief karakter van ons onderzoek beperken wij 
ons niet tot de strikt psychoanalytische optiek. Indien wij de 
rol van de religie in de rouw in kaart willen brengen dan zullen 
wij aan een theoretische optiek behoefte hebben die met zoveel 
mogelijk aspecten rekening houdt. Uiteraard zal dit niet kunnen 
zonder psychoanalytische bevindingen in onze beschouwingen te 
betrekken. 

Teneinde het rouwproces nader in te kleuren en factoren aan het 
licht te brengen waarmee in onderzoek rekening moet worden 
gehouden, gaan we hieronder -aan de hand van enkele auteurs die 
op het terrein van het rouwonderzoek fundamentele bijdragen 
hebben geleverd- in op het verloop van het rouwproces. 

1.2.2 Verloop van het rouwproces 

Met betrekking tot het rouwproces wordt vaak gesproken van fases 
die de rouwende moet doorlopen om zijn rouw te verwerken. Bowlby 
(1961) vergelijkt in zijn studie "Processes of Mourning" de 
reacties in het rouwproces met het angstsyndroom zoals dat 
optreedt bij kinderen die van hun moeder gescheiden worden. Hij 
komt tot een onderscheiding in drie fases: 
1) de fase van het protest, waarin de rouwende tracht de 
verlorene tot terugkeer te brengen. In de fase van het protest 
gedraagt de rouwende zich alsof de verlorene er nog i s . Ofschoon 
de rouwende weet dat het verlies heeft plaatsgevonden blijft hij 
in zijn denken, voelen en handelen gericht op hereniging. Deze 
fase wordt gekenmerkt door huilen en woede: uitingen die erop 
gericht zijn de verlorene tot terugkeer te bewegen. 
2) de fase van wanhoop, waarin de rouwende de realiteit tot zich 
door laat dringen. De rouwende vertoont rusteloos en doelloos 
gedrag. In de fase van de wanhoop laat de rouwende de realiteit 
gaandeweg tot zich doordringen: het verloren object bestaat niet 
meer. Het gedrag van de rouwende is niet langer op het verloren 
object gericht en raakt daardoor gedesorganiseerd. Rusteloosheid, 
doelloos gedrag of wanhoop en depressie horen hierbij. Het is 
voor de rouwende een pijnlijke en verontrustende situatie. 
3) de fase van de onthechting. In deze fase heeft reorganisatie 
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plaats en krijgt de rouwende een veranderde , nieuwe relatie tot 
het verloren object. Hij houdt er binding mee in herinnering 
zonder dat deze herinnering de werkelijkheid verstoort . In deze 
fase kunnen nieuwe banden met andere objecten worden aangegaan. 
Tot zover de beschrijving van het rouwproces zoals Bowlby dit 
ziet (1 ) . 
Andere auteurs komen tot andere onderscheidingen in fases. 
Sommigen spreken dan ook liever niet van fases, maar van 
componenten. Dit om de suggestie als zou het gaan om een volgens 
vaste patronen verlopend proces te vermijden. Bugen (1977) 
spreekt zich met name uit tegen het rouwproces als een volgens 
fases en stadia verlopend geheel. Ook Ramsey en Happée (1977) 
wijzen een str ikt gebruik van fases van de hand. Zij spreken 
liever over componenten, waar sommige meer in het begin van een 
proces voorkomen dan andere. Later besluit Ramsey (1979) tot een 
voorlopig schema waarin zowel fases als componenten te 
onderscheiden zijn. Op dit schema gaan wij hierna uitgebreid in . 
De eerste fase is die van de schok. Deze kan in tijd variëren van 
enkele ogenblikken tot zelfs enkele weken. Subjectief wordt ze 
ervaren als gevoelloosheid en een onvermogen het overlijden ten 
volle te beseffen. 

Hierop volgt een fase van ontreddering en desorganisatie. Deze 
kan variëren van totale onmacht iets te doen, tot het volstrekt 
tegenovergestelde: de behoefte alles tot in de puntjes te 
regelen. 
Na de eerste schrikreactie en het gevoel van totale ontreddering 
zal volgens Ramsey een periode van ontkenning aanbreken, die geen 
duidelijke fase i s , maar door het hele proces dat nog volgt, 
heenspeelt. Ontkenning, aldus Ramsey, is een noodzakelijkheid om 
niet overweldigd te worden door alle gevoelens die in de rouw 
voorkomen. 
Een volgende fase is het zoekgedrag. Dit gedrag kan variëren van 
een lichte rusteloosheid, waarvan men de oorzaak niet weet, via 
wachten op de vertrouwde geluiden, tot actief zoeken op diverse 
plaatsen waar de overledene vroeger kwam. 
Tijdens deze fase van het zoekgedrag treden allerlei emotionele 
componenten op, die echter gewoonlijk ook in latere fases 
aanwezig blijven. Wat deze componenten gemeen hebben, is dat ze 
allen met veel pijn gepaard gaan. 
Een van die emotionele componenten is het gevoel van 
troosteloosheid, het t reuren . Vaak wordt deze component, ten 
onrechte, -volgens Ramsey- aangeduid als depressie . Depressie is 
zijns inziens een te ruim begrip met teveel klinische associaties 
die niet van toepassing zijn. Meer is sprake van een intens leeg 
gevoel, afgewisseld door golven van hevige smart en geregeld 
optredende, vaak niet te bedwingen huilbuien. Dikwijls gaan deze 
gevoelene gepaard met fysieke symptomen: rusteloosheid, 
misselijkheid, overgeven, verlies van eetlust , slecht slapen en 
hyperventilatie-aanvallen. 
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Wanhoop als component is het gevoel van wat Ramsey de totale 
hulpeloosheid en hopeloosheid noemt. Zit er in het treuren nog 
een actief aspect van zoeken, bij wanhoop is men zich ten volle 
bewust van het eigen onvermogen nog iets aan de loop der dingen 
te veranderen. 
Schuldgevoelens, een volgende component die Ramsey noemt in de 
fase van het zoeken, kunnen velerlei oorsprong hebben. Was de 
reactie met de overledene van ambivalente aard, dan kan deze 
component een zeer complexe vorm aannemen. Vaak gaat een gevoel 
van opluchting, dat aan een problematische partnerrelatie een 
einde is gekomen, samen met schuldgevoelens omtrent het ontbreken 
van bedroefdheid. Ook kan sprake zijn van schuldgevoelens ten 
gevolge van gevoelens van kwaadheid jegens de overledene, die je 
zo in de steek liet. Schuldgevoelens kunnen ook voortkomen uit de 
idee dat je teveel aandacht besteedt aan jezelf, en te weinig aan 
anderen, meestal de kinderen. 
Angst, een volgende component, onstaat door vele factoren. Zaken 
die nu allemaal door de nabestaande alleen moeten worden 
geregeld, zijn nieuw en vaak beangstigend. Maar ook 
ontwikkelingen in de rouwende zelf maken hem bang: het verlies 
van de controle over vaak zeer heftige emotionele uitbarstingen, 
het idee gek te worden, de vrees voor agressieve daden, en het 
onvermogen zelfs de kleinste taak uit te voeren. 
Ook gevoelens van jaloezie komen frequent voor in het rouwproces, 
en geven vaak weer aanleiding tot schuldgevoelens: de weduwe die 
andere vrouwen benijdt die hun partner nog hebben. Ook treedt 
jaloezie op om het gemak waarmee anderen verder leven zonder de 
ellende waar de direct betrokken rouwende zich in bevindt. 
Schaamte als emotionele component kan betrekking hebben op de 
ervaring anderen getuige te laten zijn van je eigen 
rouwgevoelens. Onderdrukken van deze gevoelens leidt dan vaak tot 
bemoeilijking en verlenging van het rouwproces. Veel rouwenden 
raken op deze wijze in een isolement verzefld, hetgeen ze later 
be t reuren . 
Agressie, tot slot, is volgens Ramsey vaak de moeilijkst te 
accepteren emotionele component, vanwege het taboe dat er rust op 
het hebben van agressieve gevoelens jegens de overledene. 
Agressieve gevoelens en verhoogde prikkelbaarheid bestaan ook 
jegens vrienden, familieleden en mensen die rond het sterven 
aanwezig waren: zoals bijvoorbeeld ar tsen, pastores en verplegend 
personeel. Deze gevoelens kunnen, als ze als onterecht gezien 
worden, bijdragen tot verdere verhoging der schuldgevoelens. 
Tot zover de emotionele componenten die Ramsey onderscheidt in de 
fase van het zoekgedrag; een fase die hij ook gekenmerkt ziet 
door het steeds weer naar voren treden van ontkenning van het 
gebeurde. 
Na deze fase van zoeken en ontkennen onderscheidt Ramsey nog de 
fase van de berust ing, waarin de rouwende de dode als het ware 
laat gaan en accepteert wat er is gebeurd. Deze berusting kan 
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plotseling of geleidelijk plaatsvinden. Naarmate het zoekgedrag 
afneemt, de emotionele componenten verdwijnen, en ook de 
ontkenning iets verder wordt afgebroken, begint het rouwproces 
zichzelf op te lossen en ontstaat aanvaarding der feiten. 
De rouwende neemt afscheid van de overledene en accepteert dat 
het leven verder gaat in een vorm waarbij de overledene geen 
centrale plaats meer inneemt. 
Reïntegratie, als slotfase, ziet Ramsey als het langdurige en 
moeizame proces waarin deze berust ing in praktijk gebracht wordt, 
en waarin de veranderingen in het dagelijkse leven bewerkstelligd 
worden. Het verloop van dit proces zal heel wat hindernissen en 
terugslagen kennen, vooral op bepaalde feestdagen zal de rouwende 
geconfronteerd worden met niet te vermijden herinneringen aan 
vorige keren toen de ander er nog was. Reïntegratie kan veel tijd 
en heel wat pijn met zich meebrengen. 

De meeste auteurs zijn het erover eens dat een rouwproces dat een 
à twee jaar duurt tot het normale patroon behoort. Deze tijd is 
nodig om de fases en de componenten die wij hiervoor noemden 
enigszins behoorlijk te doorlopen en te verwerken. 
Uiteraard is het niet zo dat iedere rouwende alle componenten en 
fases in een vaste volgorde en intensiteit zal doormaken. Echter 
in het algemeen kan men wel stellen dat "de rouw-arbeid verricht 
moet worden", omdat de nabestaande anders in de een of andere 
vorm problemen zal ondervinden. Ramsey verwijst in dit verband 
naar Lindemann (1944) en Hodge (1972). Deze laatste stelt 
expliciet: "the problems must be brought to the open, no matter 
how unpleasent it may be for the patient. The grief-work must be 
done. There is no healthy escape from th i s . " (p.230). 
Echter, vaak komt een rouwproces niet of slechts zeer onvolledig 
tot afloop. De "normale" reacties van schok, wanhoop en bezinning 
zijn dikwijls vertekend, vertraagd, onderdrukt , of overmatig 
intensief. Het rouwproces heeft dan een afwijkend verloop. Of dan 
gesproken moet worden van een pathologisch rouwproces blijft een 
nauwelijks te beantwoorden vraag. Tussen pathologisch en normaal 
rouwen is geen scherpe grens te t rekken; het onderscheid is 
gradueel. 

1.2.3 Determinanfen van het verloop 

Om inzicht te verkrijgen in het verloop van het rouwproces is het 
van belang te weten welke factoren op dit verloop van invloed 
zijn. Het beste overzicht van factoren die de uitkomst van een 
rouwproces zouden bepalen, geeft Parkes (1976) in zijn boek 
"Bereavement, studies of grief in adult life" (p . 146). Parkes 
onderscheidt drie groepen van determinanten. 
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1. Determinanten uit de tijd voorafgaande aan het verlies. 
2. Determinanten ten tijde van het verlies. 
3. Determinanten uit de tijd volgend op het verlies. 

In het hieronderstaande gaan wij op de diverse determinanten 
binnen deze driedeling nader in, daar op deze wijze duidelijk 
wordt met welke aspecten in de rouw rekening gehouden dient te 
worden. Dit overzicht zal ons behulpzaam zijn bij het verzamelen 
van het onderzoeksmateriaal. 

ad. 1. Determinanten uit de tijd voorafgaand aan het verlies. 

In deze groep wijst Parkes op: 

a. Ervaringen uit de kindertijd. 
Met name het verlies van een significante ander als de moeder in 
de vroege jeugd zou volgens Bowlby (1961) het kind dat later weer 
met de rouw geconfronteerd wordt, predisponeren tot heftige 
rouwreacties. 
b . Verlieservaringen op latere leeftijd. 
Ook deze zijn, aldus Parkes , bepalend voor de rouwverwerking in 
het nu . Als op verlies in het verleden excessief gereageerd werd, 
zal dat bij een nieuw verlies opnieuw te verwachten zijn. Het is 
verder mogelijk dat als bij eerdere verlieservaringen te weinig 
gerouwd is , bij een volgend verlies extra hevige rouw volgt. 
c. Vroegere psychische problematiek. 
Met name als de rouwende eerder aan depressies leed, is een 
moeizame rouw te verwachten. 
d. Belangrijke levensgebeurtenissen voorafgaand aan de rouw. 
In dit verband is te denken aan huwelijkscrises, het verlies van 
familieleden, verhuizingen, slechte huisvesting, en 
conflictsituaties met familieleden als factoren die een slechte 
rouwverwerking bewerkstelligen. 
e. De relatie met de overledene. 
Binnen deze categorie onderscheidt Parkes een vijftal aspecten 
die bepalend zijn voor de uitkomst van de rouw. Hij noemt als 
eerste: verwantschap. Dit wil zeggen, heeft de rouw betrekking op 
de partner , het kind of de ouder? Uit onderzoek is hem gebleken 
dat in het algemeen vrouwen die hun man verliezen moeilijker over 
het verlies heenkomen dan mannen die hun vrouw verliezen. Het 
verlies van een kind wordt gezien als het moeilijkst te verwerken 
verlies. Echter, ook dit verlies wordt doorgaans door vrouwen 
moeilijker verwerkt dan door mannen. Op het overlijden van ouders 
wordt door volwassen kinderen over het algemeen goed gereageerd, 
behalve als deze nog bij deze ouders inwonen. 
Het tweede aspect dat Parkes noemt, is de s terkte van de binding. 
Men kan stellen dat naarmate de band met de overledene s terker 
was, -of om met Bugen (1977; p . 197) te spreken: naarmate de 
ander een meer centrale positie innam in het leven van de 
rouwende- de rouw moeilijker zal verlopen. Lindemann (1944) heeft 
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erop gewezen dat het hier niet alleen om positieve bindingen 
hoeft te gaan; ook vijandige gevoelens kunnen veel psychologische 
investering vereist hebben, en dus bij wegvallen een grote leegte 
teweegbrengen. Een volgend aspect dat Parkes noemt betreft de 
mate van veiligheid die een bepaalde binding bood. Als de binding 
aan de overledene veel veiligheid bood, zal met diens wegvallen 
in de nieuwe situatie veel onzekerheid ontstaan. Hiermee nauw 
verbonden is de mate van afhankelijkheid. Dit aspect benadrukt 
Parkes (1976, p . 147) vanuit zijn onderzoek onder psychiatrische 
patiënten met rouwproblemen. Deze groep beschreef zichzelf veel 
vaker als afhankelijk van de overledene dan de groep rouwenden 
die geen psychiatrische patiënten waren. Het laatste aspect dat 
Parkes noemt, is de mate van ambivalentie die de relatie tussen 
de overledene en de nabestaande kenmerkte. Op dit aspect is reeds 
door Freud (1917) de aandacht gevestigd. Ook Lindemann wijst op 
de problematiserende werking van ambivalente gevoelens in de 
rouwverwerking, met name daar waar ambivalente gevoelens tijdens 
het leven niet tot uitdrukking gebracht konden worden. 
De vier laatstgenoemde aspecten -de s terkte en veiligheid van de 
binding en de mate van afhankelijkheid en ambivalentie in de 
relatie- hangen uiteraard ten nauwste samen. 
f. Een volgende determinant betreft de wijze van overlijden. 
Ook hier onderscheidt Parkes diverse met elkaar samenhangende 
aspecten. De eerste is voortijdigheid. Als de nabestaande bij de 
dood van een dierbare van mening was dat "zijn tijd" gekomen was, 
zal deze rouw beter verlopen, dan bij de rouw om een kind dat 
"nog een heel leven voor zich had". Het rouwproces bij een jonge 
weduwe verloopt volgens Parkes om deze reden moeizamer, doordat 
het heengaan van de partner als "te vroeg" wordt ervaren. Een 
aspect dat hierbij nauw aansluit, betreft het al dan niet 
plotselinge, onverwachte karakter van de dood. Een sterfgeval 
waar de rouwende niet de tijd krijgt zich op voor te bereiden, is 
moeilijk te verwerken. Een rouwproces kan verder bemoeilijkt 
worden door de omstandigheden waaronder de dood plaatsvond. Zo 
wijst Ramsey (1979) op het feit dat een verlies door zelfmoord de 
kans op een moeilijk verlopend rouwproces verhoogt. Dit omdat 
hier schuld en agressieve gevoelens een grote rol zouden spelen. 
Een volgend aspect dat ook samenhangt met de mogelijkheid tot 
anticiperend rouwen, betreft de mogelijkheid om gevoelens te 
bespreken. Men kan stellen dat mensen wel vaak de gelegenheid 
hebben tot anticiperend rouwen. Of men hier evenwel gebruik van 
maakt, is afhankelijk van de mate waarin men voor het overlijden 
gevoelens kon delen. Het sterfproces kan bovendien dermate 
ontluisterend zijn, dat de nabestaande geen gelegenheid ziet 
zich te realiseren wat staat te gebeuren. De ontkenning van de 
dood staat dan een anticiperend rouwen in de weg. 



ad 2. Determinanten ten tijde van het verlies. 

Parkes stelt een zestal factoren aan de orde: 

a. Het geslacht van de rouwende. 
Reeds eerder is vermeld dat vrouwen doorgaans de rouw moeilijker 
verwerken dan mannen. Clayton (1968, 1971) rapporteert in twee 
onderzoeken het vaker voorkomen van symptomen als slapeloosheid, 
huilen en het gebruik van sedativa bij vrouwen dan bij mannen. 
Ook Marris (1958) kwam al tot deze conclusie. Zoals gezegd, ook 
met betrekking tot andere verliessituaties dan die van de 
par tner , kan men stellen dat de vrouwelijke nabestaande daar meer 
moeite mee heeft dan de mannelijke. 
b . De leeftijd van de nabestaande. 
Over deze factor is reeds het een en ander gezegd. Jonge kinderen 
zijn zeer kwetsbaar voor het verlies van significante anderen. 
Ten aanzien van het verlies van de partner zijn nogal 
tegenstrijdige uitkomsten te vermelden. Zo vindt Clayton (1968) 
eerst geen verschillen tussen diverse leeftijdsgroepen weduwen, 
later (Clayton, 1971) rapporteert zij meer schuldgevoelens onder 
de jonge weduwen. Ook Parkes (1970) rapporteert meer problemen 
(meer huisartsbezoek, meer slikken van kalmeringstabletten) bij 
jongere weduwen (onder de 65) dan bij oudere (boven de 65). Ook 
Maddison en Walker (1967) vonden een hogere ziektescore bij 
jongere weduwen dan bij oudere. Echter bij een replicatie van hun 
onderzoek wordt dit resultaat niet bevestigd (Maddison en Viola, 
1968). Toch wekken deze gegevens de indruk dat de jongere weduwe 
het moeilijker heeft. Veel onderzoek naar dit aspect is overigens 
moeilijk vergelijkbaar, omdat het vaak andere definities van 
jongere versus oudere weduwen betreft. Soms betekent jong onder 
de 40, dan weer onder de 60. 
с Persoonlijkheid. 

Parkes (1976) is van mening dat sommige mensen meer "grief-prone" 
zijn dan anderen, en suggereert dat vroegere schuldgevoelens en 
depressies een pathologisch verlopend rouwproces waarschijnlijker 
maken. Ook Lindemann (1944) dacht dat bepaalde persoonlijk-
heidstypen meer kans liepen in een pathologisch rouwproces te 
geraken. Hij noemt de dwangmatige en depressieve persoonlijkheid 
als neigend tot "pathologie". Ramsey (1979) spreekt de 
verwachting uit dat emotioneel labiele personen het er minder 
goed af zullen brengen in hun rouwproces, dan stabiele personen. 
Een aspect in de persoonlijkheid waar Parkes nog op wijst betreft 
het al eerder genoemde kunnen uiten van gevoelens. Nabestaanden 
die hun gevoelens onderdrukken, en het uiten ervan proberen tegen 
te gaan, hebben meer kans in hun rouwproces vers t r ikt te raken 
dan degenen die gemakkelijker uiting geven aan hun gevoelens. 



d. Sociaal-economische s ta tus . 
Birtchnell (1972) en Lopata (1973) hebben aangegeven dat de 
rouwenden uit de lagere sociale klasse minder mogelijkheden 
hebben om na de dood van hun par tner een bevredigend leven op te 
bouwen. 
e. Religie. 
Parkes gaat hier niet diep op in, maar verwijst naar het 
onderzoek van Gorer (1965). Deze zag als voornaamste oorzaak van 
een slecht verlopend rouwproces de hedendaagse afwezigheid van 
rituelen die het rouwen vormgeven (zie ook Fortuin, 1980). Parkes 
sluit zich hierbij aan, en merkt nog op dat hij het begrafenis
ritueel ziet als een bron van steun voor de nabestaanden. 
Tegelijkertijd stelt hij echter: "In het algemeen heb ik de 
indruk, maar het is niet meer dan een indruk, dat verschillende 
van de religieuze weduwen onzekere vrouwen waren, die in hun 
relatie tot God dezelfde steun zochten, en trachtten te vinden, 
die zij vroeger bij hun man zochten. Zulke vrouwen tenderen naar 
een "slechte" uitkomst van hun rouwproces, en het is dan ook niet 
te verwonderen dat het "geloof in God" en regelmatig kerkbezoek 
"niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan een goed verlopend 
rouwproces" (p . 186). 
f. Culturele en gezinsomstandigheden die de uitdrukking van 
verdriet beïnvloeden. 
Bij deze determinant moeten wij denken aan de bovengenoemde -al 
dan niet aanwezige- religieuze rituelen. Ook de cultureel en 
sub-cultureel bepaalde rouwvoorschriften zijn van invloed: 
rouwkleding wordt niet of nauwelijks meer gedragen, en er is geen 
voorgeschreven rouwtijd meer. De rouw zoals die in rituelen en 
gebruiken zichtbaar wordt, beoordeelt men vaak negatief, men ziet 
haar als een uiting van zwakheid of ongezondheid in plaats van 
als een psychologische noodzaak (Gorer, p . 113). In die zin is 
voor de uiting van verdriet vandaag de dag vaak weinig sociale 
ondersteuning. Flink-zijn wordt geprezen en men schaamt zich voor 
t ranen. Ook binnen het gezin spelen de uitingsmogelijkheden van 
verdriet , kwaadheid en andere emoties een belangrijke rol bij de 
goede verwerking van de rouw. Het "zich goed-houden" in 
aanwezigheid van de kinderen kan zeer belastend zijn. De 
aanwezigheid van de kinderen kan op den duur ondersteuning geven, 
maar zeker in het begin betekenen kinderen een extra belasting 
voor de rouwende. Deze hebben extra aandacht nodig, hetgeen de 
rouwende vaak niet kan opbrengen, daar hij met zijn eigen 
verwerking bezig i s . Dit kan op zich dan weer aanleiding zijn tot 
schuldgevoelens rondom het eigen tekortschieten. 
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ad 3. Determinanten uit de tijd volgend op het verlies. 

Onder deze categorie wijst Parkes op een drietal determinanten: 

a. Sociale isolatie. 
De mate waarin de rouwende de sociale ondersteuning ervaart van 
vrienden en bekenden, dan wel in een isolement terechtkomt, is 
volgens Parkes een belangrijke determinant voor het verdere 
verloop en de uitkomst van de rouw. Van belang zijn hier vrienden 
of familieleden die de rouwende helpen bij praktische en 
emotionele zaken. 
b . Secundaire s t r e s s . 
Hier moet men denken aan zaken als een gedwongen verhuizing na de 
dood van de par tner , verlies van inkomen en moeilijkheden met de 
kinderen. Al dit soort zaken kunnen extra spanningen opleveren en 
daardoor de rouw extra bemoeilijken. 
с Nieuwe ontplooiingsmogelijkheden. 
Naarmate de rouwende meer nieuwe perspectieven in zijn bestaan 
kan onderkennen, zal zijn rouw een beter verloop hebben. 

Met bovengenoemde deterterminanten rekening houdend komt Parkes 
(1976, p . 175) tot de formulering van een "high-risk case", 
"iemand met een verhoogd risico om in de rouw vast te lopen". 
"Our high-risk case would be a young widow with children living 
at home and no close relatives nearby. She would be a timid, 
clinging person who had reacted badly to the separation in the 
past and had a previous history of depressive illness. Closely 
bound off with her husband in an overreliant or ambivalent 
relation she would not have prepared herself for his unexpected 
and untimely death. Cultural and familial tradition would prevent 
her from expressing the feelings that then threatened to emerge. 
Other stresses occurring before or after the bereavement, such as 
loss of income, changes of home and difficulties with children 
would increase her b u r d e n . Although she may at first appear to be 
coping well, intense pining would subsequently emerge, together 
with evidence of pronounced self-reproach and/or anger . These 
feelings, instead of declining as one might expect, would tend to 
pers is t . " 

Bij al deze determinanten gaat het om waarschijnlijkheden. Dit 
wil zeggen, het betreft uitspraken over de rouw op grond van 
onderzoek bij grotere groepen individuen. Het is verder van 
belang op te merken dat hoewel men al de voornoemde invloeden kan 
scheiden, al deze invloeden tegelijkertijd op het individu in 
rouw kunnen inwerken. Bovendien zijn er talrijke interacties 
tussen de verschillende factoren. Hoe het in het individuele 
geval uitpakt, is een moeilijk te voorspellen zaak. Om met Parkes 
(1976, p . 175) te spreken: "A person may fit all of these 
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predictors and still not break down after bereavement, or he or 
she may have none of them and yet break down. In an infinitely 
variable world there is infinite room for variation." 

Tot zover enige voor ons onderzoek relevante aspecten vanuit de 
l i teratuur over de rouw, de tijdsduur, haar fases en componenten, 
en de factoren die op haar verloop van invloed zijn. Het is uit 
het voorgaande duidelijk dat de rol van de religie in de rouw 
niet afzonderlijk van andere determinanten bestudeerd kan worden. 
Als wij inzicht willen verwerven in de rol die religie daarin 
speelt, hebben wij behoefte aan een optiek die al die factoren 
die de rouw beïnvloeden bijeenbrengt. 
Het cognitieve model van de mens levert ons wat dit betreft een 
goede invalshoek. In het cognitieve model staat de mens als 
informatie-verwerker centraal. Als zodanig kan dit model fungeren 
als middel om de diverse aspecten waarmee wij in het verloop van 
het rouwproces rekening moeten houden, te integreren. De diverse 
factoren en determinanten kunnen gezien worden als invloeden op 
het totale informatieverwerkingsproces (Neisser, 1967). Een 
dergelijke visie kan rekening houden met persoonlijke, 
situationele en socio-culturele factoren bij het verwerken van 
verlies. Op grond hiervan kiezen wij voor een cognitieve 
benadering. 
In de volgende paragraaf gaan wij dan ook uitgebreid in op de 
studie van Schor (1974), waarin duidelijk wordt hoe men zich de 
betekenis van de dood van een significante ander binnen een 
cognitieve optiek kan voorstellen. 

1.3 Het rouwproces vanuit een cognitieve optiek 

1.3.1 Inleiding 

Schor bekritiseert het rouw-onderzoek dat vanuit psycho
analytische uitgangspunten uitgevoerd i s . Hij verzet zich tegen 
het deterministische mensbeeld in de psychoanalyse en hoopt een 
model te ontwikkelen dat een meer coherente en inzichtgevende 
verklaring levert dan die welke tot nog toe geleverd werd door 
het analytisch model. 
Schor stelt dat vanuit de psychoanalyse de rouw beschouwd wordt 
als een acute depressieve reactie bij verl ies. De verklaring 
waarom een dergelijk verlies zou moeten leiden tot een dergelijke 
reactie wordt meestal in affectieve termen gegoten. Het individu 
wordt beschreven als emotioneel gebonden aan de overledene, en de 
nabestaande heeft libidineuze energie geïnvesteerd in de 
overledene. Gesproken wordt in dit verband van cathexis. 
Het verlies wordt geacht representatief te zijn voor een andere 
periode in de individuele levensgeschiedenis, waarin -om welke 
reden dan ook- de zekerheid van de behoeftebevrediging afwezig 
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was. Als gevolg van deze onbewuste vroegere ervaring en de 
huidige behoeftefrustratie, ervaart de rouwende primitieve angst , 
die hem als het ware overspoelt. Ook andere affectieve symptomen 
komen voor in het overheersende beeld van het rouwfenomeen. Zo 
wordt kwaadheid verklaard als de emotionele reactie op het feit 
dat de ander je in de steek laat; schuldgevoelens worden 
verklaard als de reactie op deze niet geaccepteerde kwaadheid, of 
als gevoelens die voortkomen uit het tekortschieten ten aanzien 
van de behoeften van de overledene. De nadruk in het 
psychoanalytisch paradigma ligt op de emotionele band met de 
overledene, die vaak gezien wordt in het verlengde van de band 
van het kind met zijn ouders . Er ïs sprake van het verlies van 
emotionele bevrediging, het verbreken van de affectieve band met 
een significante, zekerheid verschaff ende, behoeftevervullende 
ander . 
De symptomen in het rouwproces worden daarom primair verklaard 
als gevoelsmatig (affectief). In dit model wordt de 
afhankelijkheid van het ene individu van het andere gezien op een 
emotionele dimensie. 
Het door Schor voorgestelde model richt zich eerder op de 
cognitieve dan op de voornoemde emotionele integriteit van het 
individu. Dit model steunt in grote mate op het conceptuele 
netwerk van het individu. Cognitief verwijst dan naar 
conceptuele betekenissen en categorieën die het individu hanteert 
om bepaalde gebeurtenissen die hem overkomen te ordenen. Deze 
conceptuele systemen stellen hem in staat zijn ervaringen op een 
zinvolle wijze te begrijpen. Hoewel Schors model een aantal 
vooronderstellingen deelt met bepaalde cognitieve theorieën die 
toegepast zijn op andere psychologische fenomenen, bestaan er ook 
punten van verschil . Het is noch Schors, noch onze bedoeling de 
gehele li teratuur over cognitieve theorieën te integreren. 
Schor is ervan overtuigd dat de cognitieve betekenissen en 
gevolgen van de dood van een ander meer van belang zijn voor de 
beleving van de nabestaande dan de emotionele gevolgen en 
betekenissen van dit verl ies. 

1.3.2 Het cognitieve model van de mens 

De dood van een significante ander brengt een aantal cognitieve, 
affectieve en gedragsmatige veranderingen teweeg bij de rouwende. 
Om deze veranderingen te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk 
eerst een beeld te schetsen van het menselijk functioneren onder 
niet-crisisachtige omstandigheden. Dit vanuit een cognitief 
perspectief op de mens. 
Een fundamentele vooronderstelling van het cognitieve model van 
de mens is , dat het individu functioneert met behulp van een door 
hem zelf ontwikkeld netwerk van betekenissen en interpretaties 
van de werkelijkheid; Schor vergelijkt dit met Kelly's theorie 
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van de "personal constructs" (1963). De mens streeft ernaar een 
grotere greep op de werkelijkheid te krijgen. Om dit doel te 
bereiken ontwikkelt het individu in de loop van zijn leven een 
systeem om gebeurtenissen die hem overkomen te begrijpen. Het 
netwerk van betekenisverlening wordt steeds uitgebreider. 
Omdat ervan wordt uitgegaan dat dit cognitieve systeem de basis 
is van de interactie van het individu met zijn wereld, is het van 
essentieel belang dat dit systeem, dit netwerk, beschermd wordt. 
Als het zich niet handhaaft dan is het individu niet meer in 
staat te begrijpen wat er om hem heen gebeurt , met als gevolg een 
chaotische interactie met de omgeving. Deze veronderstelde 
behoefte om het cognitieve systeem te beschermen en te handhaven, 
wordt ondersteund door de theoretici van de "cognitive 
consistency" op het gebied van de att i tudeverandering (Festinger, 
1964). We verwijzen in dit verband ook naar Marris' theorie 
(1974), die evenals Schor vertrekkend vanuit onderzpek rondom het 
rouwproces komt tot de formulering van wat hij noemt de 
"conservative impuls", de neiging van de mens om het verleden te 
behouden. 
Het individu zou zich veel moeite getroosten zijn cognitief 
netwerk te onderbouwen. Hij doet dit door zijn interpretaties van 
de werkelijkheid aan een test te onderwerpen, om op deze manier 
te ontdekken of zijn systeem zijn ervaringen bevredigend 
verklaar t . Deze vorm van ondersteuning van het cognitieve systeem 
is uitgebreid door G. Kelly (1963) behandeld. Bevestiging van de 
juistheid van een cognitief systeem -of althans enkele aspecten 
daarvan- vindt plaats als een voorspelling gebaseerd op het 
cognitief systeem bevestigd wordt door een ervaringsfeit . Men zou 
kunnen spreken van een vorm van subjectieve hypothese-toetsing in 
het leven van alledag. Deze toetsing zorgt ervoor dat de mens in 
een stabiel evenwicht blijft ten aanzien van de wereld die hij 
voortdurend ontmoet. 
Als iemands cognitieve netwerk niet ondersteund wordt door 
ervaringsfeiten, wordt het individu gedwongen deze inconsistentie 
te verwerpen of te accepteren. Als hij kiest voor verwerpen, kan 
hij de feitelijke uitkomst van zijn voorspelling verstoren of 
ontkennen. Verstoren houdt in: de gebeurtenis doen passen in het 
schema, hoewel dit niet echt past . Het verwerpen kan ook de vorm 
aannemen van een ontkenning, ontkenning dat de gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden of ontkennen dat het netwerk door dit 
ervaringsfeit wordt aangetast. 
Als het individu ervoor kiest de inconsistentie tussen 
voorspelling en uitkomst te accepteren, dient hij zijn cognitieve 
systeem aan te passen. In dit laatste geval wordt het cognitieve 
systeem veranderd in plaats van dat, zoals in het eerste geval, 
de ervaringsfeiten verstoord of ontkend worden. Een dergelijke 
verandering in iemands conceptuele, cognitieve systeem is de 
basis voor cognitieve ontwikkeling en groei. 
Of sprake zal zijn van een verwerpen van een ervaringsfeit of van 
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aanpassing van de cognitieve s t ructuur , lijkt afhankelijk van de 
mate van structurele verandering van het systeem, die deze 
gebeurtenis noodzakelijk maakt. Verder lijkt het afhankelijk van 
de flexibiliteit van het netwerk op een bepaald moment. 
Er wordt in dit denken vanuit gegaan dat de handhaving van 
iemands cognitieve netwerk een fundamenteel motief is , zodat het 
systeem beschermd zal zijn tegen iedere belangrijke bedreiging 
van haar coherentie. Deze bedreiging kan allerlei vormen 
aannemen, zodat op een bepaald moment diverse aanpassingen 
noodzakelijk zullen zijn, die mogelijk de grenzen waarbinnen 
veranderingen van het systeem mogelijk zijn, overschrijden. Het 
is ook mogelijk dat er sprake is van een enkele overspoelende 
gebeurtenis, die het noodzakelijk maakt dat het netwerk zich 
aanpast. De dood van een belangrijke ander zou een voorbeeld van 
dit laatste kunnen zijn. De gevolgen van deze bedreigingen kunnen 
dus zijn: een geleidelijke aanpassing van het cognitieve systeem; 
een verstoring of ontkenning van de feitelijkheden; of het 
instorten van het cognitieve systeem. 

Met betrekking tot de s t ruc tuur van dit cognitieve netwerk stelt 
Schor dat een enkele of verscheidene dimensies onvoldoende zijn 
om de werking van een dergelijk cognitief systeem te verklaren. 
De mens ontmoet dagelijks een veelheid van gebeurtenissen, die 
hij moet begrijpen en interpreteren. Dit leidt tot de behoefte 
aan een complexe set van cognitieve dimensies, iets waarover ook 
Kelly (1963) spreekt . Er is sprake van een complexe matrix, die 
nooit af i s . Deze matrix is onderhevig aan groei, doordat nieuwe 
dimensies ontstaan of doordat oudere dimensies verfijnd worden. 
Dit idee van een multidimensionele cognitieve matrix komt voort 
uit de aanname dat het individu er behoefte aan heeft zijn 
cognitieve systeem te verdedigen en te handhaven. De uitbreiding 
van de cognitieve matrix heeft een adaptieve functie, omdat ze 
het individu in staat stelt om met een steeds groter aantal 
gebeurtenissen om te gaan. Bij het volwassen individu, zo neemt 
Schor aan, kan het cognitieve systeem het best gezien worden als 
multidimensioneel. Hij duidt deze s t ructuur aan met matrix; een 
geïntegreerde matrix van conceptuele dimensies die een netwerk 
leveren om de ingewikkelde interacties met de omgeving op een 
begrijpelijke manier te ordenen. Binnen deze netwerken bestaan 
cognitieve eenheden, categorieën, conceptuele dimensies en 
subsystemen. Door andere theoretici wordt in dit verband 
gesproken over schema's (Piaget, 1960), constructen (Kelly, 1963) 
of perceptual sets (Bruner , 1957). Hiermee worden de cognitieve 
mechanismen met behulp waarvan het individu omgaat met, en zich 
aanpast aan zijn omgeving aangeduid. De wijze waarop deze 
cognitieve s t ructuur zich in de levensgeschiedenis van het 
individu ontwikkelt, kan omschreven worden als een van 
voortdurende differentiatie en afgrenzing, zodat de cognitieve 
componenten steeds meer verfijnd worden en geïntegreerd raken op 
een steeds hoger niveau van hiërarchische ordening. 
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In de voorgaande omschrijving wordt er impliciet van uitgegaan 
dat de mens een zeer actieve positie inneemt bij het construeren 
van zijn wereld. Hij is meer dan een passieve ontvanger van 
externe stimuli. Hij s t ructureert de binnenkomende ervaringen en 
stimuli volgens de hem ter beschikking staande cognitieve 
dimensies (Bruner , 1957). Hoe groter de verfijning en 
ontwikkeling van deze cognitieve dimensies, des te effectiever 
kan het individu gegevens ordenen en invloed op hen uitoefenen, 
teneinde zijn groei en aanpassingsvermogen maximaal te maken. Het 
zal vanuit het voorgaande duidelijk zijn dat het van belang is , 
dat het cognitieve netwerk in staat is zich uit te breiden en dat 
dit een adaptieve en wenselijke verandering i s . Deze verandering 
kan plaats vinden door verdere differentiatie van componenten, of 
door een hiërarchische organisatie van bepaalde dimensies of een 
meer verfijnde integratie van cognitieve categorieën. Omgekeerd 
zal een verenging van iemands cognitieve systeem wanneer de 
omgeving vraagt om uitbreiding, leiden tot een verslechterde 
aanpassing. 
Het ligt voor de hand dat de talloze ervaringen van verschillende 
individuen kunnen leiden tot verschillende idiosyncratische 
conceptuele categorieën, verschillend voor ieder persoon. 
Volwassenen zullen over een aantal vergelijkbare cognitieve 
categorieën beschikken, maar ook over hun eigen unieke dimensies 
om gebeurtenissen te construeren en met hun leven klaar te komen. 
De gezamenlijke cognitieve dimensies komen tot uiting in het 
begrip van eenvoudige gebeurtenissen, waarin de 
gemeenschappelijke cultuur de belangrijkste factor is die het 
individuele begrijpen beïnvloedt. De idiosyncratische constructie 
van gebeurtenissen heeft meestal te maken met zaken die complex 
en dubbelzinnig zijn, waarin geen belangrijke culturele ankers 
zijn voor het begrijpen van het verschijnsel. In deze ambigue 
situaties zullen we zien dat het individu zich scherper 
manifesteert en actiever is met betrekking tot de cognitieve 
s t ructurer ing van deze ervaring. 
Verschillen tussen mensen manifesteren zich naar aanleiding van 
specifieke feiten die aan de orde zijn. Sommige mensen raken 
overstuur van een artikel in de krant , anderen niet. Voor ieder 
individu zijn er waarschijnlijk gebieden aan te wijzen waar 
gedachten, gevoelens en wensen erg s terk zijn en minimaal 
gedifferentieerd. Op grond van dergelijke ideeën zou men criteria 
kunnen ontwikkelen om de mate van iemands cognitieve ontwikkeling 
te bepalen. Men zou mogelijk over een benadering beschikken om de 
verschillende typen van cognitieve stijlen te beschrijven ( 2 ) . 
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1.3.3 Het belang van de 'ander' als een dimensie in de cognitieve 
matrúc 

Tot nu toe zijn we vooral ingegaan op de cognitieve matrix 
waarmee de mens zijn omgeving ordent en begrijpt. Schor ziet deze 
matrix van dimensies, betekenissen en conceptuele categorieën als 
een gedifferentieerde, geïntegreerde en georganiseerde s t ruc tuur . 
We gaan nu spreken over de structurele aspecten van het 
cognitieve systeem van de mens. Aanpassing, dat wil zeggen 
effectieve interactie met de omgeving, impliceert een 
onderliggende organisatiestructuur van relatieve coherentie. 
Organisatie betekent dat er overkoepelende en ondergeschikte 
dimensies bestaan, en dat er bepaalde verhoudingen zijn tussen 
deze dimensies. Om deze reden gaat Schor ervan uit dat iemands 
cognitieve systeem hiërarchisch geordend is , waarbij bepaalde 
dimensies een meer centrale rol spelen, meer van belang zijn, dan 
andere. 
De dood van een significante ander heeft volgens Schor een 
traumatiserend effect ten aanzien van de cognitieve matrix. Het 
is noodzakelijk de vraag te beantwoorden waarom relaties met 
anderen, en met name relaties met een significante ander als de 
huwelijkspartner, van centraal belang zijn voor deze matrix. Als 
criteria ter bepaling van het belang van de 'ander' voor deze 
matrix, noemt Schor: 
a. Het belang dat de 'ander' vertegenwoordigt in verband met de 
aanpassing aan en overleving in de omgeving. 
b . Het primair zijn van de 'ander' in ontwikkelingspsychologisch 
opzicht. 
c. Het aantal dimensies dat de 'ander' in de cognitieve matrix 
vertegenwoordigt, respectievelijk het aantal dimensies dat met 
deze 'ander' direct samenhangt. 

We werken deze punten wat verder uit: 
ad a) De mate van aanpassing en overleving waartoe wij in staat 
zijn, is grotendeels afhankelijk van onze interactie met anderen . 
Dit heeft dan meestal betrekking op een kleinere groep mensen 
-het gezin van oorsprong, de familie en vrienden- waarmee we 
regelmatig omgaan met betrekking tot allerlei belangrijke en 
minder belangrijke zaken. Als gevolg hiervan zijn deze relaties 
van het grootste belang in ons dagelijks functioneren en als 
zodanig bekleden zij centrale plaatsen in de cognitieve matrix. 
ad b) Dit criterium verwijst naar de ontwikkelingspsychologische 
geschiedenis van een bepaalde cognitieve component. Die dimensie 
die vroeg in de ontwikkelingsgeschiedenis ontstaan i s , is 
waarschijnlijk verder gedifferentieerd in de loop van iemands 
geschiedenis en beter geïntegreerd in de cognitieve matrix van 
het individu. Het onderscheid tussen het 'ik' en de 'ander' , 
vormt de basis voor latere onderscheidingen. Vanwege deze lange 
ontwikkelingsgeschiedenis wordt aangenomen, dat de relaties van 
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het individu met anderen centrale plaatsen innemen in de 
cognitieve matrix van dat individu. 
ad c) Het aantal structurele dimensies dat samenhangt met die 
dimensie, die de 'ander' vertegenwoordigt, is van groot belang 
bij de bepaling van de centraliteit van die dimensie. Men kan 
zich in dit verband de cognitieve matrix het beste voorstellen 
als een wiel met een centrale a s . De spaken van het wiel 
vertegenwoordigen bepaalde cognitieve dimensies. Als nu een 
bepaalde dimensie fungeert als de as waar vele spaken (andere 
dimensies) aan bevestigd zijn, dan zal met het wegvallen van die 
as het geheel van daarmee verbonden spaken (de dimensies) 
instor ten. Sommige dimensies hangen met meer cognitieve dimensies 
samen dan andere . De relatie met de 'ander' is in veel situaties 
van belang. De cognitieve dimensies die met deze 'ander' te maken 
hebben, hangen direct samen met vele andere structurele 
dimensies, waarmee het individu zijn wereld construeert . De 
relaties met anderen vormen dus centrale dimensies in de 
cognitieve matrix, zoals Schor die zich voorstelt. 
Wij menen met Schor dat de relaties met anderen de hoekstenen 
vormen van iemands identiteit. Al de verscheidene cognitieve 
dimensies die te maken hebben met de relatie van het individu tot 
zijn omgeving (anderen, objecten en gebeurtenissen) vormen de 
identiteit van het individu, zou men kunnen stellen. Echter, niet 
al deze relaties zijn even significant; de relatie met 
significante anderen, zoals bijvoorbeeld de huwelijkspartner, 
overstijgt weer in belang de overige relaties met anderen. 

Het dagelijkse functioneren van het cognitieve systeem zal voor 
een groot deel een vrij probleemloos omgaan met allerlei prikkels 
uit de omgeving impliceren. Bepaalde gebeurtenissen zullen echter 
meer van iemands cognitieve aanpassingsmogelijkheden vergen dan 
andere . De dood, de pensionering, een geboorte of een huwelijk 
zijn dergelijke voor de meeste mensen ingrijpende gebeurtenissen. 
We kunnen met betrekking tot de invloed die dit soort 
gebeurtenissen hebben op het cognitieve systeem onderscheid maken 
tussen gebeurtenissen die leiden tot een versnelde aanpassing aan 
een groot aantal nieuwe situaties, en gebeurtenissen die 
feitelijk de vernietiging van een centrale, bestaande cognitieve 
dimensie inhouden. 
We hebben reeds aangegeven dat 'anderen' in iemands leven vaak 
dergelijke centrale cognitieve dimensies vertegenwoordigen. Het 
is in dit verband dan ook nuttig stü te staan bij de vraag welke 
verschillende effecten worden opgeroepen als gevolg van de 
specifieke relatie tussen de overledene en de nabestaande. De 
invloed van de factor "relatie tot overledene" heeft directe 
gevolgen voor de mate van verstoring in de cognitieve matrix van 
de nabestaande. Deze verstoring varieert naarmate men een 
(huwelijks-) par tner , een kind, een ouder, broer of zus, buurman 
of onbekende verliest . In Schors termen: ieder van deze relaties 
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vertegenwoordigt een verschillende mate van cognitieve 
afhankelijkheid ten aanzien van de overledene, en om die reden 
zullen variaties in s tructurele gevolgen voor de cognitieve 
matrix plaatsvinden· 

Als we ons nu beperken tot de gevolgen van de dood van de 
huwelijkspartner, dan moet men stellen dat -globaal genomen- het 
huwelijk in onze maatschappij nog steeds de belangrijkste 
relatievorm bij volwassenen vertegenwoordigt. 
In deze relatievorm bestaan tussen man en vrouw verschillen, 
onder andere ten aanzien van de onderlinge afhankelijkheid. Zo 
stelt Parkes (1976) dat de echtgenoot een grotere hoeveelheid 
"levensruimte" inneemt bij diens vrouw, dan omgekeerd. De rol van 
de vrouw, haar plannen en problemen zijn nog steeds vaak 
georiënteerd binnen het referentiekader van de man ( 3 ) . Zij is 
vaker van hem afhankelijk met betrekking tot financiën, status en 
gezelschap, dan hij van haar . Om deze reden, zo zegt Parkes, is 
het niet verbazingwekkend dat met name het verlies van de 
echtgenoot voor een vrouw zo problematisch i s . Dit betekent 
uiteraard niet dat het verlies van een echtgenote niet 
traumatisch zou kunnen zijn voor de achterblijvende man. 
Hoewel de kwaliteit van de relatie tussen de beide echtgenoten 
van belang is met betrekking tot het verloop van het rouwproces, 
moet men vaststellen dat ook ruziënde huwelijkspartners onderling 
van elkaar afhankelijk zijn. In de termen van het cognitief 
model: ze maken een groot deel uit van eikaars cognitieve 
systeem. Op grond hiervan kan men vraagtekens plaatsen bij de 
betekenis van Freuds visie op de oorzaken van het pathologisch 
rouwen. Volgens Freud (1917) en ook Parkes (1976) is een 
belangrijke oorzaak bij het ontstaan van een pathologisch 
rouwproces: de mate waarin tussen huwelijkspartners sprake is van 
een ambivalente relatie. Men zou kunnen stellen dat niet de mate 
van ambivalentie een voorspellende waarde heeft, maar de mate van 
onderlinge afhankelijkheid. Zo hoeft een weduwe na een zeer 
slecht huwelijk, (men kan natuurlijk twisten over de vraag of 
"ambivalentie", "ruzie" en "slecht huwelijk" dezelfde lading 
dekken) niet noodzakelijkerwijs in een pathologisch rouwproces te 
geraken als zij gedurende haar hele huwelijk haar partner op 
slechts "minimale wijze in haar matrix heeft laten doordringen". 
Echter, normaal gesproken impliceert de ontwikkeling van de 
huwelijksrelatie een steeds verder gaande opname van eikaars 
gezichtspunten binnen het eigen cognitieve systeem. De ene 
huwelijkspartner houdt rekening met de reacties van de ander . De 
een vraagt zich af: Wat zou hij of zij vinden van mijn gedrag, 
besluit of idee? Het gevolg hiervan is een cognitieve matrix die 
een soort duplicaat omvat van de matrix van de ander . Mede op 
grond hiervan wordt het dagelijks leven ingericht. 
Daarnaast zijn er talloze aspecten in het leven van alledag, die 
mede kleur en zin krijgen dankzij het feit dat zij samen met de 

19 



huwelijkspartner worden ervaren en beleefd. Met andere woorden, 
de huwelijksrelatie is hêt voorbeeld van een der meest centrale 
cognitieve dimensies. Talloze andere cognitieve dimensies hangen 
met deze centrale dimensie samen. De mate waarin iemand een 
aantal gebeurtenissen begrijpt en interpreteer t , is afhankelijk 
van deze dimensie. Als de par tner sterft wordt de matrix van de 
nabestaande ingrijpend aangetast . Deze aantasting doorloopt de 
hele matrix van oorspronkelijke samenhangen, die als het ware hun 
centrale ankerpunt verloren hebben. Behalve het wegvallen van een 
dergelijke centrale dimensie wordt de nabestaande geconfronteerd 
met zaken, die het hem of haar nog moeilijker maken. Hij of zij 
wordt overspoeld door geheel nieuwe eisen, die gesteld worden. Er 
treedt na de dood van de partner voor de nabestaande vaak een 
verdubbeling van taken op. Taken die voorheen verdeeld waren. 
Terwijl de cognitieve matrix defect is , wordt de nabestaande in 
staat geacht nieuwe taken op zich te nemen en besluiten uit te 
voeren. Een defecte cognitieve matrix wordt dan extra belast . Een 
in vele gevallen al te zware opgave. 

Het verlies van een significante ander vormt aldus een groot 
gevaar voor de coherentie binnen de cognitieve matrix van de 
nabestaande, en als zodanig een gevaar voor diens verdere 
functioneren. 
De dood van een significante ander betekent dus een breuk in het 
bestaande cognitieve netwerk en wordt vaak gevolgd door een 
'overload1 aan ervaringen en gebeurtenissen, die verwerkt moeten 
worden door een "beschadigde matrix": een matrix die ontdaan is 
van een centrale dimensie. 
De dood van een significante ander , zo zegt Schor, impliceert een 
onomkeerbare beè'indiging van een relatie. Hoewel herinneringen 
blijven bestaan, vernietigt de dood een cognitieve dimensie, die 
andere dimensies aan zich koppelde (men denke in dit verband weer 
aan het beeld van het wiel met as en spaken) . De cognitieve 
matrix bevat nu een leegte, waarvan de grootte afhankelijk is van 
de mate van belangrijkheid van de dode voor de nabestaande. 
Het verlies van de partner leidt ertoe dat het individu voor de 
taak staat met behulp van een defecte cognitieve matrix om te 
gaan met gebeurtenissen, die zelfs met een intacte matrix al 
problematisch zouden zijn. 
De dood van een significante ander is al met al zeer traumatisch 
en resulteert in vaak onherstelbare schade aan het cognitieve 
systeem als totaal. Het individu gaat niet meer met de wereld om 
op een hem of haar vertrouwde wijze. Hij komt terecht in een 
toestand van paniek, omdat de gebruikelijke interpretat ie
mogelijkheden weggevallen zijn. 

Schor behandelt in zijn boek de gevolgen van deze verstoring van 
het cognitieve systeem ten aanzien van de Symptomatologie van de 
rouw. Hij gaat er hierbij vanuit dat een cognitief model van het 
rouwproces de symptomen in het rouwproces dient te verklaren 
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vanuit de cognitieve invalshoek. Dat betekent dat de voornaamste 
gevolgen van de dood van een ander voor de nabestaande van nature 
cognitief zijn. Symptomen in de niet cognitieve sfeer (de 
affectieve en de gedragsmatige sfeer) zijn gevolgen van de 
verstoring in het cognitieve systeem. In deze komt Schors visie 
onder andere overeen met die van Albert Ellis (1962) binnen zijn 
"Rational Emotive Therapy" . Gedrag en gevoel zijn altijd 
afhankelijk van cognities. 
Schor behandelt achtereenvolgens de gevolgen in de cognitieve 
sfeer, de affectieve sfeer en die in de gedragsmatige sfeer. 
Wij gaan hier niet verder op in, daar ons doel om de dood van de 
huwelijkspartner te plaatsen binnen een cognitief kader, 
voldoende gestalte heeft gekregen. 
In de volgende paragraaf, de slotparagraaf van dit hoofdstuk, 
stellen wij de rol van de religie in het rouwproces aan de orde. 

1.4 Religie in de rouw 

Met Geertz (1968) definiëren wij religie als: "een systeem van 
symbolen dat hevige, ingrijpende en langdurige stemmingen en 
motiveringen bij mensen teweeg brengt , door begrippen van 
algemene bestaansorde te formuleren, en deze begrippen een 
dusdanige sfeer van feitelijkheid mee te geven dat de stemmingen 
en motivaties ongeëvenaard realistisch lijken." 
In deze definitie is het belangrijkste deel "begrippen van een 
algemene bestaansorde formuleren". De religie is dan een middel 
om de werkelijkheid te begrijpen. Het gaat hierbij volgens Geertz 
niet alleen om het cognitieve begrijpen van de wereld. In dit 
begrijpen van de wereld stelt de religie, middels bijvoorbeeld 
rituelen, de mens ook in staat zijn affectiviteit, zijn emoties 
te reguleren en vorm te geven. Door de meest fundamentele vragen 
die een mens kan stellen een plaats te geven, en de daarbij 
behorende emoties te reguleren, verschaft de religie een 
zingevingskader waarmee patronen in het leven kunnen worden 
aangebracht. Deze zingevende functie van de religie achten wij, 
met Batson en Ventis (1982), de meest in het oog springende. Een 
functie waarvan men andere functies die vaak aan de religie 
worden toegeschreven (zie Vergote, 1967 en O'Dea, 1968), 
afhankelijk zou kunnen stellen. Een dergelijke functionele 
omschrijving -waar het vooral gaat om de vraag welke functies de 
religie voor de mens vervul t- in tegenstelling tot een 
substantiële omschrijving -waar het juist gaat om de vraag wat 
het meest wezenlijke element van de religie i s - , sluit het beste 
aan bij de cognitieve optiek die wij eerder in dit hoofdstuk 
hebben uiteengezet. Wij kiezen uitdrukkelijk voor een dergelijk 
brede definitie van religie, om in ons onderzoek een zo breed 
mogelijk scala aan religiositeit -in al haar door Glock (1965) 
onderscheiden dimensies- naar voren te kunnen laten treden ( 4 ) . 
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In de weinige onderzoeken waar de rol van de religie in het 
rouwproces is onderzocht, komt meestal echter als conclusie naar 
voren dat de godsdienst nauwelijks of geen hulp biedt bij de 
confrontatie met de dood van een geliefd persoon. Ook Parkes die 
wij eerder citeerden in paragraaf 2 van dit hoofdstuk, is 
feitelijk deze mening toegedaan. 
Toch meent Gorer (1965), ofschoon zijn onderzoeksgegevens dit 
niet expliciet aantonen, een eigen bijdrage van de godsdienst ten 
behoeve van de nabestaanden en zijn omgeving waar te nemen. Hij 
schrijft een toename van lichamelijke klachten en functiestoor
nissen bij rouwenden toe aan het verdwijnen van godsdienst en 
rouwrituelen. Religie zou dus wel iets kunnen betekenen voor de 
rouwende. Dit wordt nog explicieter gesteld in het onderzoek van 
Yamamoto (1969), die letterlijk zegt: "In Japan draagt religie 
bij in dat aspect van de rouw dat betrekking heeft op de idee van 
de aanwezigheid van de gestorvene. Voor de gelovige is de 
echtgenoot aanwezig als een voorouder. Het famfliealtaar fungeert 
als het ware als de hot-line waarmee onmiddellijk communicatie 
met de overledene mogelijk is" (Yamamoto, Okonogi, Iwasaki and 
Yoshimura; 1969, p.1656). 
Onderzoekers uit diverse culturen met verschillende religies 
brengen zo verschillende conclusies over de bijdrage van de 
religie in het rouwproces aan het l icht. 
De empirische l i teratuur aangaande de relatie rouw-religie is 
-zoals wij reeds in paragraaf 1 van dit hoofdstuk vermeldden-
zeer schaars en brengt ons niet veel ve rder . Ook van twee recente 
studies moet dit gezegd worden. 
Purismen en Maoz (1977) gaan uit van een positieve bijdrage van 
de religie in de rouw, maar weten dit in hun onderzoek niet aan 
te tonen. Wuthnow, Christiane en Kuzlowski (1980) formuleren 
hypotheses over algemene verbanden, maar maken daarmee niet 
duidelijk hoe het individu steun vindt in de religie. 
Laatstgenoemden wijzen eveneens op het gemis aan empirisch 
onderzoek naar de relatie rouw en religie. Toch stellen ook zij 
dat op grond van het beperkt beschikbare empirische materiaal en 
vanuit meer theoretische overwegingen met redelijk vertrouwen kan 
worden afgeleid dat religie een belangrijke factor is in de wijze 
waarop de rouwende met zijn verlies omgaat. Zij wijzen daartoe op 
een drietal aspecten die een dergelijke relatie aannemelijk 
maken. 
Op de eerste plaats merken zij op dat tegenwoordig de 
betrokkenheid op religie of kerk bij met name oudere mensen nog 
een grote rol speelt. Uiteraard hebben vooral oudere mensen een 
grote kans met rouw te maken te kri jgen. Op de tweede plaats 
wijzen Wuthnow et al op het feit dat religieuze organisaties voor 
vele leden van haar organisatie kunnen fungeren als belangrijke 
ondersteunende systemen. Op de derde plaats wordt de relige in de 
theoretische l i teratuur vaak gezien als een bron van subjectieve 
betekenisverlening. "A framework that helps to make reality 
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understandable". Deze laatste visie sluit aan bij onze eerdere 
definitie van religie als zingevingssysteem. 
In hun artikel geven Wuthnow et al vervolgens een 48-tal 
hypotheses omtrent de relatie rouw en religie. Deze zijn echter 
in dermate algemene termen geformuleerd dat zij onze beeldvorming 
rond de rol van religie in de rouwverwerking niet echt 
verhelderen. Wuthnow et al wijzen op de rol van het godsgeloof, 
het geloof in het hiernamaals, de rol die de theodicee speelt in 
de rouwverwerking en de religieuze ervar ing. Verder formuleren 
zij hypotheses rondom het belang van kerkelijke betrokkenheid en 
de rouwrituelen zoals die vanuit de religie vorm krijgen. 
Nogmaals zij gezegd, het betreffen hier in zeer algemene termen 
geformuleerde hypotheses, die niet inzichtelijk maken hoe religie 
in het individuele geval de rouw beïnvloedt. 
Het blijkt dat het niet mogelijk is te spreken over dè rol van de 
religie of het geloof in het rouwproces. Zelfs binnen een cultuur 
en binnen een geloof of levensbeschouwing is dat onmogelijk. Om 
een beeld te krijgen op welke verschillende wijzen geloof 
functioneert, moeten wij concrete gevallen onderzoeken. 
In deze studie zullen wij middels grondige analyse van casuïstiek 
zicht ontwikkelen op de relatie rouw-religie. 
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Hoofdstuk 2 

ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Inleiding 

Gezien de stand van zaken in de theorievorming rond de rol van de 
religie in het rouwproces besloten wij tot een exploratief 
onderzoek. Exploratief onderzoek is te beschouwen als de eerste 
fase van de cyclus van het empirisch wetenschappelijk onderzoek 
zoals die door de Groot (1968) beschreven wordt. In deze eerste 
fase wordt het empirisch materiaal verzameld en geordend en 
worden concepten gepreciseerd die het mogelijk maken te komen tot 
hypothesen. Ons onderzoek zal gericht zijn op het ontdekken van 
verbanden en de formulering van hypothesen, niet op toetsing 
daarvan. Bij onderzoek naar complexe verschijnselen als rouw, 
religie en zingeving is men vooralsnog genoodzaakt zich tot deze 
eerste fase van toetsingsonderzoek te beperken, zoals gezegd met 
name wanneer geen duidelijke modellen, theorieën of hypothesen 
voorhanden zijn. Deze kunnen ontwikkeld worden vanuit de 
opgespoorde verbanden in het materiaal. In dit eers te , 
exploratieve stadium van onderzoek staat voorop dat begrippen 
gevormd moeten worden die de empirische werkelijkheid zo goed 
mogelijk beschrijven. De Groot (1968, p . 38) spreekt in dit 
verband over "het principe van de vrijheid van ontwerp". 

Het exploratief karakter van ons onderzoek maakte het 
diepte-interview tot de aangewezen methode om inzicht te 
verkrijgen in de rol van de religie in de rouw. 
Wanneer het gaat over het onderzoeken van religie schiet 
vragenlijst-onderzoek bovendien in toenemende mate tekort , 
tengevolge van de privatiseringstendens waaraan het religieuze 
bloot staat (Van der Lans, 1978). 
Het diepte-interview als methode van onderzoek is in staat de 
geïnterviewde te helpen diepere lagen in diens persoon ter sprake 
te brengen (König, 1965). In dit type van interview gaat men "net 
zo lang op een vraag in tot men het gevoel heeft alle facetten 
van het probleem te pakken te hebben, ook die facetten die voor 
een respondent min of meer een onbewuste rol spelen." (Meerling, 
1980, p .161) . Met van der Ven en Berger (1976) kunnen wij de 
opstelling van de interviewer het best omschrijven als een 
" . . . . v a n begrijpend luisteren, invoelen, emoties vertolken, 
accepteren, doorvragen, ondersteunen, interpreteren, evalueren, 
leggen van verbanden, nieuwe vragen stellen " (p .194) . 
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In het kader van ons onderzoek werden 25 diepte-interviews 
verricht, 18 door schrijver dezes, 7 door een collega 
klinisch-psycholoog ( 5 ) . 
Het is in een exploratief onderzoek van groot belang, gezien de 
vaak lange periodes van zoeken naar duidelijkheid, een 
samenwerking met collega's op te bouwen die stimulerend i s . 
Samen dezelfde fase van onderzoek doorlopen is daarbij ideaal. In 
het kader van onze, vaak aangrijpende interviews rond de thema's 
dood, verlies, rouw en zingeving, was de mogelijkheid tot 
nabespreking een hele opluchting. 
Het feit dat niet alle interviews door een en dezelfde 
interviewer waren afgenomen, maakte het bovendien mogelijk te 
concluderen dat het vragenschema als leidraad bij het 
diepte-interview als zodanig werkte, en niet geheel afhankelijk 
was van de vaardigheid van één interviewer. 

Wij willen er op deze plaats nog op wijzen, dat de eerste vijf 
interviews oorspronkelijk als proef-interviews waren gepland. Dit 
om de methode -dit wil zeggen, het diepte-interview met behulp 
van het vragenschema- te beproeven. 
Na deze eerste interviews bleek echter slechts een minimale 
bijstelling noodzakelijk. We konden de vijf proef-interviews dan 
ook zonder problemen in het totale onderzoek opnemen. 
In paragraaf 2.3 wordt het vragenschema besproken, zoals dat in 
het onderzoek is gehanteerd. In paragraaf 2.4 worden enige 
aspekten met betrekking tot de interviewsituatie besproken. Eerst 
gaan wij echter in de volgende paragraaf (2.2) in op de werving 
van de respondenten. 

2.2 De werving van respondenten 

Met de 25 mensen die wij hebben geïnterviewd zijn wij in contact 
gekomen via vijf "gemiddelde" huisartsenpraktijken. "Gemiddeld" 
in die zin dat geen sprake was van oververtegenwoordiging van 
patiënten uit bepaalde sociaal-economische klassen. Het betrof 
huisartspraktijken in twee middelgrote steden die hun patiënten 
betrokken uit diverse stadswijken. Wij vroegen de huisartsen al 
die rouwenden uit hun patiëntenbestand te lichten die voldeden 
aan de door ons gestelde selectiecriteria ten aanzien van 
leeftijd en rouwduur. Er was binnen deze criteria geen sprake van 
verdere selectie, daar feitelijk alle in aanmerking komende 
patiënten benaderd werden en op één uitzondering na ook bereid 
waren mee te werken. In eers te instantie hadden wij ons tot vier 
huisartsen gewend. De vijfde huisarts werd pas benaderd toen 
bleek dat de andere vier niet in staat waren voldoende 
respondenten te "leveren". In deze zin was onze selectie 
uitputtend te noemen. 
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Wij kozen voor een leeftijdsgroep tussen de 45 en 60 jaar. 
Ontwikkelingspsychologisch is dit de fase waarin men de balans 
opmaakt, zich afvraagt waar men staat , en wat er nog aan toekomst 
i s . Dit alles wordt uiteraard verscherpt aan de orde gesteld in 
de crisis van de rouw. De keuze voor deze leeftijdsgroep werd 
verder ingegeven door het feit dat we hier te maken hebben met 
mensen die enerzijds kunnen terugkijken op meestal een geruime 
tijd van samenleven met een par tner , maar die anderzijds nog niet 
zo oud zijn dat zij zich niet nog een nieuw leven, een nieuw 
begin, eventueel met een andere par tner zouden kunnen 
voorstellen. 
De reden om deze leeftijdsgroep te kiezen, en niet een jongere, 
was vervolgens dat in deze leeftijdsgroep naar alle 
waarschijnlijkheid nog van een duidelijk religieuze socialisatie 
sprake zou zijn. 
De gemiddelde leeftijd van onze respondenten was 52 jaar . Een 
respondente, mevrouw Zuidema (6 ) , bleek bij aankomst ouder dan de 
gestelde grens; zij was 61 jaar. Wij hebben haar toch opgenomen 
in het onderzoek. 
Een verder criterium vormde het feit dat de dood van de partner 
niet te recent mocht zijn. We wilden voorkomen "midden" in een 
nog lopend rouwproces te stappen. De par tner moest om deze reden 
minstens een jaar geleden overleden zijn. De periode van een jaar 
wordt, zoals wij in Hoofdstuk 1 vermeldden, in de li teratuur 
rondom het rouwproces beschouwd als de tijd die minimaal nodig is 
om de diverse fases in het rouwproces te kunnen doorlopen 
(Lindemann, 1944; Parkes, 1976). 
Anderzijds mocht de dood van de par tner niet zo lang geleden zijn 
dat de belevingen, zoals die zich rond de dood hadden afgespeeld, 
niet meer te verwoorden zouden zijn. 
Deze niet al te scherpe afgrenzingen van het "rOUWduur"-criterium 
leverden uiteindelijk een groep respondenten op, waarvan de 
partner gemiddeld ruim twee jaar tevoren was overleden. 
In onze groep van respondenten zat wat dit betreft een 
uitschieter, de heer Cox. Hij werd op uitdrukkelijk verzoek van 
zijn huisarts geïnterviewd. Dit ondanks het feit dat zijn vrouw 
19 jaar geleden was gestorven. Uit zijn verhaal valt echter te 
concluderen dat het gebeuren op een onuitwisbare wijze in zijn 
geheugen is gegrift. In die zin voldoet ook de heer Cox aan ons 
criterium. 
Hoe verliep de werving nu precies? 
De huisartsen beschikten over een kaartsysteem, waarmee gegevens 
met betrekking tot hun patiënten werden bijhouden. Kwam een 
patiënt te overlijden, dan werd deze kaart gedurende een aantal 
jaren in een aparte categorie geplaatst. Deze gehele categorie 
werd op ons verzoek doorgenomen. Vervolgens werden de vragen 
gesteld: was de overledene gehuwd, leeft de par tner , behoort deze 
tot de arts-prakti jk, en tot slot, voldoet deze nabestaande aan 
de gestelde criteria van "leeftijd" en "rouwduur"?. Expliciet was 
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de huisartsen gevraagd geen verdere voorselectie te plegen. Met 
al deze potentiële respondenten, waarbij de voornoemde vragen met 
'ja' konden worden beantwoord, nam de huisarts contact op. 
Hierbij lichtte hij kort het belang van het onderzoek toe. Hij 
wees met name op het onderzoekskarakter, dat wil zeggen, hij 
maakte duidelijk dat het niet ging om een vorm van hulpverlening. 
Wel benadrukte hij de mogelijkheid voor de respondent om de 
gebeurtenissen rond de dood van de partner eens op een rij te 
zetten. De nadruk bij de presentatie lag op: onderzoek naar 
rouwverwerking, de noemer 'religie' werd pas tijdens het 
interview expliciet vermeld. Dit om te voorkomen dat de 
respondent of om die reden niet gemotiveerd zou zijn, of juist om 
redenen van "sociale wenselijkheid" de rol van religie te zeer 
zou gaan benadrukken. 
Deze procedure van bemiddeling via de huisarts bleek zeer 
motiverend. Zij leidde ertoe dat zo goed als alle door de 
huisarts benaderde patiënten bereid waren aan het onderzoek deel 
te nemen. In één geval was de patiënt niet bereid deel te nemen, 
omdat hij vreesde dat teveel pijnlijke herinneringen zouden 
worden losgemaakt. 
Na de accoordverklaring van de respondent kreeg de onderzoeker 
diens adres en telefoonnummer en maakte een afspraak voor het 
interview. 

Tot slot nog enige andere gegevens met betrekking tot de 
respondenten. Van de 25 geïnterviewden waren er 19 van het 
vrouwelijk en 6 van het mannelijke geslacht. Deze verhouding 
weerspiegelt het feit dat er in de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar 
meer weduwen dan weduwnaars zijn. 
Wat betreft de kerkelijke gezindte het volgende: 
De grote meerderheid der respondenten, 21, was katholiek van huis 
uit . Gezien de streek waar de respondenten vandaan kwamen -twee 
middelgrote steden in zuid-oost en zuid Nederland- een niet zo 
verwonderlijke zaak. Bij twee respondenten was geen sprake van 
een katholieke of religieuze voorgeschiedenis; wel huwden beiden 
met een katholieke pa r tne r . Daarnaast waren er in onze 
onderzoeksgroep twee van huis uit "protestant", zij huwden 
eveneens met een van huis uit katholieke par tner . 
De gemiddelde leeftijd was, zoals gezegd 52 jaar . Tussen mannen 
en vrouwen was er wat dit betreft nauwelijks verschil. 
De gemiddelde huwelijksduur was 22 jaar . Ook hier nauwelijks 
verschil tussen mannen en vrouwen. Wel opmerkelijk was een 
respondente met een extreem korte huwelijksduur (mevrouw 
Wülems). Deze respondente was één week gehuwd toen haar par tner 
stierf. 

Wij kunnen uiteraard niet spreken van een aselecte steekproef van 
rouwenden. Dat was gezien het doel van ons onderzoek ook niet 
nodig. Toch meenden wij binnen de hiervoor aangegeven grenzen een 
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representatief beeld van de rouwende te kunnen schetsen. De 
variatie zoals die in de onderzoeksgroep aanwezig bleek, sterkte 
ons in dit vertrouwen. Zelfs het feit dat wij aanvankelijk 
verbaasd waren over het aantal problematische rouwgevallen (40%), 
bleek te stroken met onderzoeksgegevens van van Roo ij en (1979). 

2.3 Het vragenschema 

Bij het afnemen van diepte-interviews maakten wij gebruik van een 
vragenschema. Men zou kunnen zeggen dat de interviews het 
karakter hadden van een niet-gestandaardiseerd vraaggesprek. Dit 
houdt in dat de vragen wel vastliggen, maar dat de interviewer 
vrij met deze vragen kan omgaan en kan inspelen op de situatie en 
antwoorden van de geïnterviewde. 
Bij de ontwikkeling van het vragenschema lieten wij ons vooral 
leiden door de ideeën van Draper e.a. (1965) en Carroll en 
Jenkins (1973). Zij verrichtten eveneens exploratief onderzoek 
naar de rol van religie in het menselijk bestaan. Bij hun poging 
de religiositeit van hun respondenten in kaart te brengen, 
maakten zij vruchtbaar gebruik van concepten stammend uit de 
theorie van het symbolisch interactionisme (G.H. Mead, 1934). 
Gezien hun resultaten besloten wij bij deze invalshoek aan te 
sluiten, en lieten wij veel van de in het vragenschema opgenomen 
vragen cirkelen rond begrippen als significante anderen, 
belangrijke gebeurtenissen, zelfbeeld, toekomstbeeld en 
zinbeleving (7) . Naast deze auteurs speelden bij het opstellen 
van het vragenschema -vooral met betrekking tot het thema rouw
de ideeën van de in Hoofdstuk 1 besproken auteurs als Parkes 
(1976), Schor (1974), Ramsey (1977, 1979) en de artikelen van 
Flesch (1975a, 1975b) een grote rol. De laatste formuleerde een 
handleiding voor het interviewen van rouwenden. 

De vragen in het vragenschema -dat in Bijlage 1 is opgenomen-
hadden betrekking op de gehele levensloop van de respondenten en 
waren onderverdeeld in de volgende blokken: 

1) biografische gegevens, 
2) dood van de partner, begrafenis c .q . crematie, 
3) verwerking van de dood van de partner, 
4) huwelijk en relatie met de partner, 
5) verleden van de respondent tot het huwelijk, 
6) godsdienstigheid, 
7) zinbeleving. 

Per blok beschikten wij, zoals gezegd, over een vast bestand aan 
vragen. Het was niet zo dat in elk interview deze vragen op 
eenzelfde wijze geformuleerd werden, of dat de volgorde van de te 
stellen vragen in ieder interview dezelfde was. 
Wel werd er in verband met de onderlinge vergelijkbaarheid der 
interviews naar gestreefd informatie over alle relevante thema's 
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in de blokken te verkri jgen. 
Het vragenschema fungeerde naarmate het aantal interviews 
vorderde steeds meer als een gedachtensteun, en steeds minder als 
een te raadplegen vragen-schema. Dit kwam het natuurlijk verloop 
van het gesprek uiteraard ten goede. 
Alvorens met het interview als zodanig te s tar ten , wezen wij de 
respondenten nogmaals op het in principe eenmalige karakter van 
ons gesprek. Wij gaven aan over welke blokken en thema's wij in 
de loop van het interview zouden spreken en gingen in op 
eventuele vragen die de respondent had. Wij lichtten het gebruik 
van de cassetterecorder toe en benadrukten de anonieme verwerking 
van de vers t rekte gegevens. Bij het telefonisch maken van de 
afspraak, hadden wij de respondent reeds gewezen op het feit dat 
het interview meerdere uren in beslag zou nemen en verzocht om de 
gehele middag of ochtend hiervoor vrij te houden. 
De vragen uit blok een, biografische gegevens, betroffen zaken 
als leeftijd, opleiding, aantal kinderen, huwelijksduur, leeftijd 
en opleiding van de par tner , tijd verlopen sinds het overlijden 
van de par tner , kerkelijke gezindte en gegevens omtrent het eigen 
gezin van oorsprong. 
De vragen uit blok twee hadden betrekking op het sterven en de 
dood van de par tner , waaraan en hoe deze gestorven was, of men 
ooit over de dood gesproken had met de pa r tne r . Aan de orde kwam 
ook de begrafenis of crematie, wie in deze de respondent hadden 
bijgestaan, het verloop van de begrafenis of crematie, hoe men 
deze ervaren had, wie aanwezig waren, en welke gebeurtenissen 
rondom deze aspecten verder van belang waren geweest. 
De vragen uit blok drie hadden betrekking op het 
verwerkingsproces van de respondent, hoe hij of zij zich voelde 
in de periode na de begrafenis of crematie, of en hoe men weer 
tot een dagelijks ritme was teruggekeerd, hoe men nu de dagen 
vulde en hoe men dit in de toekomst dacht te doen, of men in deze 
periode steun aan bepaalde mensen had ondervonden, of bepaalde 
gebeurtenissen uit de periode na de dood van de par tner van 
bijzonder belang waren, op welke wijze men nog met de overleden 
par tner bezig was, in gedachten of anderszins . Het grafbezoek 
kon hier ter sprake komen. Eveneens gingen wij in op eventuele 
veranderingen die er in de loop der tijd waren opgetreden. Ook 
kwam in dit blok de zogenaamde "waarom-ik" vraag aan de orde, de 
vraag waarom dit juist de respondent moest overkomen. Mensen zijn 
in crisis vaak met deze vraag doende. Het antwoord op deze vraag 
te formuleren, in al dan niet religieuze termen, zou volgens 
Hulman en Wortman (1977) bepalend kunnen zijn voor de 
rouwverwerking. Ook mogelijke schuldgevoelens ten aanzien van de 
overledene of beschuldigingen aan het adres van bijvoorbeeld 
hulpverleners of anderen werden in dit blok behandeld. 
Blok vier, huwelijk en relatie met de par tner , verliet het vaak 
emotioneel geladen terrein van het recente verleden, en s tar t te 
met een vraag naar de ontmoeting van de respondent met diens 
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toekomstige pa r tne r . Meestal vormde de overgang van de beide 
vorige blokken naar dit blok, een natuurlijk moment van pauze. De 
emotionele uitbarstingen die nogal eens in de beide voorgaande 
blokken voorkwamen, deden zich hier nauwelijks meer voor. 
Op dit punt in het interview aangekomen, was vaak al meer dan de 
helft van de totale interviewtijd vers t reken. Dit kwam doordat 
veel rouwenden er behoefte aan bleken te hebben de precíese gang 
van zaken rond het sterven aan de interviewer en zichzelf 
gedetailleerd te vertellen. De interviewer probeerde enerzijds 
met deze behoefte rekening te houden, anderzijds er naar te 
streven binnen één interview van vier a vijf uur alle thema's aan 
de orde te laten komen. Een voor hem vaak zeer inspannende 
opgave. 
In dit blok 'huwelijk en relatie met de partner* werd ingegaan op 
de relatie tussen de beide echtelieden, hoe deze zich ontwikkeld 
had, en welke ervaringen en ontmoetingen met anderen in deze 
ontwikkeling van belang waren geweest. Gevraagd werd naar 
gezamenlijk en afzonderlijk verrichte activiteiten, naar 
toekomstidealen, naar belangrijke anderen in de huwelijksperiode. 
Gevraagd werd hoe men de partner zag, wat men in hem of haar 
waardeerde, en waarin men hem of haar minder waardeerde. 
In blok vijf, verleden van de respondent tot het huwelijk, werd 
nog verder in het verleden van de respondent teruggegaan, naar de 
periode voor het huwelijk. Wij spraken over de kinderjaren en de 
situatie In het ouderlijk gezin van de respondent, de lagere en 
middelbare schooltijd. Wij gingen in op ervaringen en 
gebeurtenissen in het leven van de respondent die hem of haar in 
die periode op speciale wijze beïnvloed hadden. Toekomst-idealen 
van toen kwamen eveneens aan de orde . Ook eventuele ervaringen 
met de dood in deze periode werden in kaart gebracht. Het blok 
eindigde met vragen rondom het zelfbeeld. Hoe men zichzelf zag en 
hoe anderen de respondent zagen. 
Blok zes, godsdienstigheid, kwam vrij laat in het interview aan 
de orde. Dit had tot voordeel dat wij bij het ingaan op dit thema 
vanuit de eerder besproken interviewthema's beschikten over 
voldoende voorkennis om bepaalde themata die in dit blok aan de 
orde kwamen, uit te diepen. 
De vragen in blok zes gingen als eerste in op de religieuze 
voorgeschiedenis van de respondent. De plaats van het 
godsdienstige in het ouderlijk gezin kwam ter sprake, het bidden 
en de kerkgang vroeger, en wie en wat hen daarin bijzonder 
aansprak. Ook gingen wij erop in hoe dit alles zich in de 
middelbare schoolleeftijd ontwikkelde. Vervolgens kwam de 
religiositeitsbeleving tijdens het huwelijk aan bod. Of de 
partner godsdienstig was, of men voor de kerk was getrouwd, of 
religie tijdens het huwelijk een onderwerp van gesprek was 
geweest, en zo ja, waarover men zoal gesproken had. 
Daarna gingen wij in op de religiositeit na de dood van de 
par tner . Expliciet vroegen wij of de religie iets betekend had 
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voor de respondent in zijn of haar rouwverwerking. Of men zich 
tot God had kunnen wenden, of tot de pastor, en of men gebeden 
had. Hoe men dacht over het leven na de dood, hoe men zich God nu 
voorstelde, hoe het met de kerkgang nu stond, en wat men vond van 
de situatie in de kerk vandaag de dag. Eveneens werd stilgestaan 
bij de vraag of er , vroeger of nu, op het gebied van het 
religieuze bepaalde personen waren geweest, die de respondent 
bijzonder hadden aangesproken. 
Tot slot probeerden wij in blok zeven de zinbeleving van de 
respondent in kaart te brengen. De vragen in dit blok hingen vaak 
nauw samen met de thema's die reeds in eerdere blokken ter sprake 
waren gekomen, zoals de thema's "toekomst" en "zelfbeeld". 
In de analyse van het onderzoeksmateriaal (Hoofdstuk 3, paragraaf 
2) vindt de lezer het begrip "zinbeleving" dan ook samen met het 
begrip "toekomst" t e rug . 
Het ging in dit blok om vragen als "wat maakt voor u de zin van 
het leven ui t?", "waar kunt u echt van genieten?", "als u wensen 
mocht doen, wat zou u wensen?", "in welke gedachte of idee vindt 
u troost?", "is er een bepaalde spreuk die u als uw lijfspreuk 
zou betitelen, die kernachtig uw meest belangrijke waarde 
vertegenwoordigt? " . 
Juist doordat dit blok zich op het eind van het interview bevond 
kon het fungeren als een soort samenvatting van het voorgaande. 
Een samenvatting waarin de respondent aangaf wat voor hem of haar 
wezenlijk was en wat hij of zij aan perspectieven in het verdere 
leven zag. 
Na afloop van de vragen in dit laatste blok, keken wij samen met 
de respondent terug op het interview. Wij vroegen de respondent 
of hij of zij bepaalde zaken gemist had, zaken waarvan men vond 
dat ze aan de orde gesteld hadden moeten worden. Als dit zo was 
gingen wij hier nader op in . Daarmee was het interview als 
zodanig afgesloten. 
Voordat de interviewer en de respondent uiteengingen, 
overhandigde de interviewer de respondent nog twee korte 
vragenlijsten met het verzoek deze in de loop van de volgende 
dagen in te vullen en de interviewer middels de antwoordenveloppe 
te doen toekomen. 
Het betrof hier een korte depressieschaal, de Zung-D, en de door 
ons ten behoeve van het onderzoek ontwikkelde "Zelf-Ideaal Zelf 
Discrepantie schaal" (Zie de Bijlagen 3 en 4 ) . Deze beide schalen 
waren bedoeld om ons een cijfermatige, kwantitatieve indicatie te 
leveren ten aanzien van de rouwverwerking van de respondent . 
Bovendien meenden wij in een later stadium deze meer 
kwantitatieve data aan de kwalitatieve gegevens te kunnen 
verbinden. Wij komen op deze zaken in hoofdstuk 5 t e rug . 
Rest ons nog een opmerking. Het was de respondent bekend dat van 
verdere gesprekken geen sprake zou zijn. Dit was door de 
verwijzende huisar ts , en door ons bij aanvang van het interview 
verduidelijkt. Toch gaven wij na afloop van het interview de 
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respondent ons telefoonnummer, voor het geval hij of zij naar 
aanleiding van het interview op bepaalde zaken wilde terugkomen. 
Dit maakte het mogelijk, waar nodig, de respondent rechtstreeks 
naar een hulpverlenende instantie te verwijzen, dan wel in 
overleg met de huisarts iets in deze te ondernemen. Slechts één 
respondent bleek van dit aanbod gebruik te maken. 
Via de huisarts vernamen wij later dat de respondenten de 
interviews als verhelderend hadden ervaren, en dat onze 
aanvankelijke vrees "wonden open te maken" zonder de gelegenheid 
te hebben deze voldoende te laten helen, ongegrond was. 

2.4 De interviewsituatie 

Wij kozen voor eenmalige, diepgravende interviews, die vaak meer 
dan vier uur duurden. Het eenmalige karakter van de interviews 
maakte ons mogelijk wat meer afhankelijk van deze momentopname. 
Toch menen wij dat dit gevaar niet opwoog tegen het risico van 
verlies van rapport, dat juist in deze eenmalige gesprekken werd 
opgebouwd. Wij hebben ervaren dat al heel snel tijdens de 
interviews een diepgaand contact ontstond. Vaak was het een 
bijzonder emotioneel gebeuren dat ook de interviewer erg 
aangreep. Het is onze indruk dat met name de volgorde der 
besproken thema's hierin een belangrijke rol speelde. Door eerst 
in te gaan op de verwerking van de dood van de partner, werd een 
emotionele band gelegd, waarna een zeer open relatie mogelijk 
werd. Belangrijk is in dit verband op te merken dat in de twee 
gevallen (mevrouw Bos en de heer Meyer) waar wij het interview in 
twee delen afnamen, de gegevens uit het tweede interviewgedeelte 
van oppervlakkiger aard waren. De vertrouwelijke sfeer uit het 
eerste, emotioneel geladen gesprek, rondom de thema's dood en 
rouwverwerking, Waarin velen zich hadden laten gaan, was vaak 
moeilijk weer op te bouwen (8) . 
Een ander aspect van deze meer dan vier uur durende interviews 
willen wij ook belichten. De meeste interviews werden afgenomen 
in de periode herfst-winter (1980-81). Zij startten meestal om 
14.00 uur en konden uitlopen tot na 19.00 uur. In het verloop van 
de middag-vooravond werd het buiten donker en werd de sfeer 
binnen vertrouwelijker. Er ontstond een gevoel van verbondenheid, 
waarin de respondent openlijker over allerlei zaken sprak. 
Toen wij onze eerste langdurige interviews afnamen, meenden wij 
dat met name de tijdsduur een te grote belasting zou kunnen 
vormen voor de respondent. Bij navraag, na afloop, bleken de 
respondenten noch de tijd, noch de besproken onderwerpen als 
belastend te hebben ervaren. Eerder was sprake van een gevoel van 
opluchting nu eens -vaak voor het eerst- "alles" rondom de dood 
en het sterven van de partner op een rij te hebben mogen zetten 
in de aanwezigheid van een geïnteresseerde en waar nodig 
structurerende luisteraar. 
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Ook de interviewer had na afloop van het gesprek een "af" gevoel; 
de indruk het geheel, de "gestalt" te pakken te hebben. Een 
totaal-indruk van de ander die men in psychotherapie slechts na 
verloop van veel tijd en met veel moeite verwerft. 
Toch was voor de interviewer de tijdsfactor van het interview wel 
een belasting. Hij stond voor de complexe taak in toch beperkte 
tijd zicht te ontwikkelen op de hele persoon, diens 
rouwverwerking en religiositeit. Hij moest aansluiten bij de· 
gevoelens van de respondent en doorvragen bij zaken die hij van 
belang achtte in het kader van zijn onderzoek. Enerzijds 
empathisch, anderzijds sturend met een vragenschema in zijn 
achterhoofd, was zijn taak uiterst vermoeiend. 
Tot slot een opmerking met betrekking tot de setting waarin de 
interviews werden afgenomen. Wij lieten de respondenten reeds bij 
het eerste telefonisch contact de keuze het interview bij hen 
thuis, dan wel in een door de onderzoeker aangeboden ruimte te 
laten plaatsvinden. 
Uit het oogpunt van gevoelde emotionele veiligheid kozen ongeveer 
de helft der respondenten voor de thuissituatie. Het nadeel van 
interviewen in de thuissituatie wordt geïllustreerd door een 
respondent die, thuis geïnterviewd op momenten dat gevoelige 
onderwerpen werden aangesneden, opsprong om "even koffie te 
pakken". Daarnaast spelen in de thuissituatie allerlei andere 
mogelijke stoorzenders een rol: een telefoon die rinkelt, buren 
die onverwachts op visite komen, kinderen die van school 
thuiskomen, en zo meer. Van de andere kant is een voordeel van 
interviewen in de thuissituatie dat de sfeer en inrichting van 
het huis een verhelderend licht kan werpen op de leefwereld van 
de respondent. De respondent kon daarnaast bepaalde zaken "ter 
plekke" laten zien: foto's, muziek, bidprentjes, dierbare 
herinneringen, en zo meer. 
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Hoofdstuk 3 

VERWERKING VAN HET 
INTERVIEW-MATERIAAL 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de verwerking van het 
interview-materiaal zoals wij dit middels de diepte-interviews 
verkregen. In deze verwerking onderscheiden wij twee fases. In 
paragraaf twee van dit hoofdstuk behandelen wij de analyse van 
het interview-materiaal; in paragraaf drie gaan wij in op de 
interpretatie van het geanalyseerde materiaal. 

3.2 Analyse van de verbatims 

Alle interviews werden vanuit de cassettebanden integraal 
uitgewerkt, zodat letterlijke scripts beschikbaar kwamen. Op dit 
materiaal, per casus gemiddeld 60 pagina's tekst , diende 
vervolgens een kwalitatieve inhoudsanalyse gepleegd te worden. Er 
zijn voor kwalitatief-inhoudsanalytisch onderzoek nauwelijks 
algemene methodische richtlijnen te geven (9 ) . Gezien dit 
voorlopig nog ontbreken van algemene richtlijnen, zoeken de 
meeste onderzoekers bij het analyseren van kwalitatieve gegevens 
hun eigen weg. Deze weg is enerzijds afhankelijk van het object 
van onderzoek, anderzijds van de soort gegevens waarover men 
beschikt. De onoverzichtelijke hoeveelheden "ruwe data" (dat wil 
zeggen, de uitgetypte verbatims), maakten het noodzakelijk reeds 
in een vroeg stadium een selectie te maken uit dit geheel. Hoe 
anders zou deze selectie te verantwoorden zijn, dan vanuit de 
theoretische noties van waaruit ons onderzoek gestart was. 
Veel vragen uit het vragenschema waren, zoals reeds eerder 
vermeld, gecentreerd rond begrippen stammend uit de theorie van 
het symbolisch interactionisme. Het betrof hier de begrippen 
"significante anderen", "belangrijke gebeurtenissen", "zelfbeeld" 
en "toekomstbeeld". Deze begrippen gebruikten wij als categorieën 
om een "gecondenseerde persoonsbeschrijving" -ons eerste 
aandachtsveld- tot stand te brengen. 

Binnen deze vier voornoemde categorieën konden wij vele gegevens 
uit de interview-verbatims die relevant leken, onderbrengen. Zo 
kwamen bijvoorbeeld gegevens rondom het rouwproces terecht onder 
"zelfbeeld"; gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld de partner 
onder "significante anderen"; gegevens met betrekking tot het 
overlijden onder "belangrijke gebeurtenissen", enzovoorts. 
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Ons tweede aandachtsveld was de "traditionele religiositeit". Om 
binnen dit veld het verbatim te analyseren -dat wil zeggen het 
interview-materiaal te ordenen en relevante zaken hieruit te 
selecteren- besloten wij tot een chronologische categorisering. 
In het interview zelf was het thema religie ook chronologisch aan 
de orde gesteld. Wij onderscheidden: 
a. religieuze voorgeschiedenis, 
b . godsdienstbeleving tijdens het huwelijk, en 
c. religiositeit na de dood van de pa r tne r . 
In de laatste categorie werden nog vijf subcategorieën 
onderscheiden, te weten: 1. de rol van de religie rondom de dood 
van de partner , 2. visie op het leven na de dood, 3. de waarom-ik 
vraag, 4. het Godsbeeld, 5. huidige religiositeit. 
Hoe ging deze analyse (ordening en selectie) van het ruwe 
interviewmateriaal nu precies in zijn werk? 
De beide interviewers lazen het gehele interviewscript door en 
beluisterden de bandopname. Daarna schreef ieder, onafhankelijk 
van de ander op, wie hij in het desbetreffende interview 
"belangrijke anderen" ("significante anderen") achtte, en welke 
uitspraken (citaten) hij daarover essentieel vond. 

Om tot een keuze te komen hield men rekening met de volgende 
aspecten: 
- Wie noemt de respondent zelf expliciet als belangrijk voor hem 

of haar? 
- Hoe frequent komt deze ander voor in het gehele interview? 
- Hoeveel tijd wordt besteed om over deze ander te vertellen? 
- Hoe bepalend was deze ander voor het verloop van het leven van 

de respondent, blijkens de inhoud van het interview als geheel? 
- De mate van emotionaliteit waarmee over deze ander gesproken 

werd (te denken is aan aarzelingen, st i l tes, uitbarstingen en 
dergelijke). 

Uiteraard zijn dit moeilijk hard te maken criteria, die elkaar 
bovendien vaak lijken uit te sluiten. Volgens het ene criterium 
zou men dan moeten besluiten tot opnemen en volgens een ander 
juist niet. 
Toch bleken de beide beoordelaars met deze criteria in staat 
onafhankelijk van elkaar tot de keuze van dezelfde belangrijke 
anderen te komen. Ook de keuzes van relevant geachte citaten 
rondom deze belangrijke anderen verschilden niet of nauwelijks. 
Men zou hier tegen in kunnen brengen dat de beide onderzoekers 
een dermate identiek, deels onbewust gemeenschappelijk 
referentiekader hanteerden, dat deze overeenkomst niet zo 
verwonderlijk i s . 
Om deze reden werden de eerste vijf interviews daarnaast nog mede 
beoordeeld door twee psychologen die niet direct in het onderzoek 
betrokken waren, een klinisch-pastoraal psycholoog en een 
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godsdienst psycholoog. Dit wil zeggen: ook zij lazen de scripts 
en bepaalden wie belangrijke anderen waren en welke uitspraken 
zij daarover essentieel achtten. Toen deze procedure tot grote 
consensus bleek te leiden werd besloten deze beoordelaars 
selectiever in te zetten, temeer daar deze procedure zeer 
arbeidsintensief was. De beoordelaars werden daarna vooral 
ingezet bij het interpretatieve deel van de materiaalverwerking, 
waarover wij in Hoofdstuk 3, paragraaf 3 zullen rapporteren. 

De aldus geselecteerde stukken tekst uit de verbatims werden 
vervolgens onder elkaar gezet en er werd geprobeerd ze in een 
logische, mogelijk chronologische volgorde te leggen. Waren er 
uitspraken die bijna identiek waren, dan wel dezelfde strekking 
hadden dan werd in de uiteindelijke tekst die uitspraak opgenomen 
waarvan men vond dat deze de meeste informatie zo gecondenseerd 
mogelijk weergaf. Ook deze procedure werd door de beide 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar verr icht . Daar waar geen 
overeenstemming bestond, werd deze al discussiërend bereikt . Zo 
ontstond uiteindelijk een pakket uitspraken over een bepaalde 
significante ander . Dit pakket letterlijke citaten werd in de 
uiteindelijke teks t , waarin de gemiddeld zestig pagina's waren 
teruggebracht tot gemiddeld dertien pagina's per casus, door 
middel van korte tussenzinnetjes van onze hand "lopend" gemaakt. 
In de uiteindelijke gecondenseerde teksten, zoals de lezer die 
van een drietal cases (10) in Hoofdstuk 4, paragraaf 2 aantreft, 
begonnen wij in de regel met de chronologisch eerste "belangrijke 
ander" in het leven van de respondent. Dit betekent dat in de 
presentatie van de "gecondenseerde casuïstiek" vaak gestart wordt 
met citaten die betrekking hebben op de ouders van de respondent. 
Daarnaast zal binnen de categorie "significante anderen", bij 
iedere casus als een belangrijke ander uiteraard de par tner naar 
voren t reden . 

Met betrekking tot de selectie van uitspraken binnen de categorie 
"belangrijke gebeurtenissen" werd dezelfde procedure gevolgd als 
die wij hierboven naar aanleiding van "significante anderen" 
hebben beschreven. Het zal duidelijk zijn dat de dood van de 
partner in alle cases een gebeurtenis was die onder deze noemer 
aan de orde kwam. 
Om te komen tot selectie van uitspraken betrekking hebbende op 
het "zelfbeeld" hielden we rekening met de volgende richtlijnen: 
- Waar spreekt de respondent expliciet over hoe hij zichzelf ziet 

of zag. 
- Waar spreekt de respondent expliciet over hoe anderen hem zien 

of zagen. 
- Waar spreekt de respondent over hoe hij zijn verleden en heden 

ziet. 
- Waar spreekt de respondent over wat hij in het heden aan 

activiteiten verr icht , en hoe hij deze beleeft. 
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Wij besloten verder uitspraken rondom het rouwproces te plaatsen 
onder de noemer "zelfbeeld". Dit omdat de rouw vaak een crisis in 
het zelfbeeld met zich meebrengt; in die zin zou men uitspraken 
met betrekking tot de rouw kunnen zien als uitspraken betreffende 
het zelfbeeld. Ook uitspraken over het huidige functioneren zijn 
enerzijds uitspraken over de uitkomst van de rouw, anderzijds 
uitspraken over hoe men zichzelf nu ziet. 

Wat betreft de selectie van uitspraken binnen de vierde categorie 
"Toekomst en zinbeleving" het volgende. Oorspronkelijk waren 
uitspraken rondom het toekomstbeeld geplaatst binnen de categorie 
zelfbeeld. Uitspraken rondom de zinbeleving waren in de periode 
van onze eerste analysepogingen te vinden binnen de subcategorie 
"huidige religiositeit". 
Daar echter bij vele respondenten de zinbeleving niet met de 
traditionele godsdienstigheid van doen had, maar meer met zaken 
als toekomstperspectieven, besloten wij de categorie "toekomst en 
zinbeleving" als een aparte categorie binnen de 
persoonsbeschrijving in te voeren. 
Met betrekking tot de selectie van uitspraken binnen deze 
categorie werd dezelfde procedure gehanteerd als bij de selectie 
van uitspraken voor de andere categorieën. 

Het zal duidelijk zijn dat bepaalde uitspraken niet eenduidig in 
een der categorieën "significante anderen", "belangrijke 
gebeurtenissen", "zelfbeeld" of "toekomstbeeld en zinbeleving" te 
plaatsen vielen. Zo kon het voorkomen dat men rondom een 
belangrijke gebeurtenis in het leven van een respondent, zowel 
iets zegt over belangrijke anderen als over het zelfbeeld of 
toekomstbeeld. 
De categorieën sluiten elkaar dan ook niet uit . Afhankelijk van 
welke der categorieën het meest belicht werd door de ui tspraak, 
werd de uitspraak geplaatst . 
De selectie van uitspraken binnen het veld van de traditionele 
religiositeit, onderverdeeld naar de chronologische categorieën 
"religieuze voorgeschiedenis", "godsdienstbeleving tijdens het 
huwelijk", en "religiositeit na de dood van de par tner" , vond 
plaats op dezelfde wijze als boven beschreven: beide onderzoekers 
maakten onafhankelijk van elkaar de keuze om bepaalde citaten op 
te nemen dan wel te laten vervallen. Ook bij dit selectieproces 
traden de twee externe beoordelaars, bij de eerste vijf 
interviews, op als degenen die de keuzen toetsten. 
Deze hele procedure leidde er aldus toe dat wij op een 
betrouwbare wijze de "berg papier" per casus wisten in te dikken 
tot een hanteerbare, geordende hoeveelheid van gemiddeld dertien 
pagina's. 
Deze "gecondenseerde" cases konden via de gevolgde analysemethode 
telkenmale in dezelfde s t ruc tuur worden weergegeven. Schematisch 
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zag de s t r u c t u u r van de cases er nu als volgt uit : 
I . Biografische gegevens 
I I . Persoonsbeschrijving 

a. significante anderen 
b . belangrijke gebeurtenissen 
с zelfbeeld 
d. toekomst en zinbeleving 

III . Traditionele religiositeit 
a. religieuze voorgeschiedenis 
b . godsdienstbeleving tijdens het huwelijk 
c. religiositeit na de dood van de par tner 

1. rol van de religie rondom de dood van de par tner 
2. visie op het leven na de dood 
3. de 'waarom-ik'vraag 
4. het godsbeeld 
5. huidige religiositeit 

Waar in hoofdstuk 4, paragraaf 2 de resultaten van de analyse van 
drie van de 25 cases (11) zullen worden gepresenteerd, zal dit 
geschieden middels de hierboven aangegeven s t r u c t u u r . 
In Hoofdstuk 4, paragraaf 3 zal van alle cases nog de categorie 
IV. "Samenvattende Interpretatie" worden opgenomen. Op dit aspect 
van de verwerking van het materiaal gaan wij in de volgende 
paragraaf in . 

3.3 Interpretatie van het geanalyseerde materiaal 

Het interpretatieve deel van het onderzoek begint eigenlijk al 
bij de selectie van te gebruiken citaten uit het gehele 
interviewscript. In de vorige paragraaf (3.2) hebben wij 
geprobeerd deze selectie te expliciteren en te verantwoorden. 

Laten wij nu verduidelijken hoe, vanuit het eindproduct van de 
analyse van iedere casus, de categorie IV. "Samenvattende 
Interpretat ie" , tot stand kwam. 
Wij hebben hierbij in feite dezelfde weg gevolgd, als die 
beschreven werd in hoofdstuk 3, paragraaf 2, bij de selectie van 
wie bijvoorbeeld in een bepaalde casus "significante anderen" 
vormden. De beide interviewers trachtten onafhankelijk van elkaar 
hun visie op de casus met betrekking tot de meest opvallende 
kenmerken op papier te zetten; dit geordend naar de noemers 
"Persoon", "Rouw", "Religie" en "Relatie rouw-religie". 
Daarna werd vergeleken en werden discrepanties doorgesproken. 
Vervolgens werd een gezamenlijke interpretatie samengesteld. Deze 
laatste werd daarna met de gecondenseerde casus voorgelegd aan de 
twee eerdergenoemde beoordelaars en verscheidene collega's 
psychologen/ psychotherapeuten, met de vraag -voorzover zij dit 
nodig achtten- correcties aan te brengen in deze interpretat ie . 
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Ook werd in een aantal gevallen nog een andere strategie gevolgd: 
die van de "case-conference". In die gevallen kwamen een 
zeven-tal psychologen /psychotherapeuten in "case-conference" 
bijeen (12). Allen beschikten tevoren over het produkt van de 
analyse; dit wü zeggen, de middels de analysemethode tot 
gemiddeld 13 pagina's gecondenseerde tekst van de casus . De 
opdracht die tevoren aan de deelnemers was meegedeeld luidde: 
Verhelder de casus door te omschrijven wat U ziet als het meest 
kenmerkende binnen de thema's: "persoon", "rouw", "religie" en 
"de relatie rouw-religie". Tijdens deze case-conference werd een 
bandopname gemaakt die later gebruikt kon worden bij het 
formuleren van de "definitieve" versie van de "Samenvattende 
Interpretat ie". 
In een latere fase van het onderzoek, toen de mede-interviewer 
door het aanvaarden van een nieuwe betrekking niet meer in staat 
was mee te werken aan het tot standkomen van de interpretaties 
werd aan de oorspronkelijk als medebeoordelaars ingezette 
psychologen dezelfde taak voorgelegd als die welke aan de groep 
case-conference-deelnemers werd voorgelegd. 
Vanaf casus mevrouw Kuipers beschikten wij in eerste instantie 
over drie tot vier onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen 
interpretaties, die grote overeenkomsten vertoonden. In 
discussies met de onderzoeker werd overeenstemming bereikt over 
in de uiteindelijke tekst van de Samenvattende Interpretat ie op 
te nemen zaken. 
De Samenvattende Interpretatie is dus te beschouwen als het 
eindproduct van tot consensus gebrachte onafhankelijke 
int er prêta ties (13) . 
Het zal duidelijk zijn dat deze procedure zeer energie- en 
tijdverslindend was. Veel tijd moest worden besteed aan de 
pogingen de door diverse mede-interpretatoren aangedragen 
verfijningsvoorstellen ten behoeve van de uiteindelijke tekst van 
de "samenvattende interpretatie" recht te doen (14). 
Wij zijn ons ervan bewust, dat -ondanks de grote overeenstemming 
tussen de diverse interpretatoren- met betrekking tot het tot 
stand komen van de samenvattende interpretat ie , problemen zijn 
aan te wijzen aangaande de repliceerbaarheid en betrouwbaarheid. 
Zo werd er door de diverse interpretatoren niet vanuit één 
bepaalde, duidelijk omschrijfbare optiek naar het te 
interpreteren materiaal gekeken. Behalve de opdracht: "probeer in 
enkele regels tekst te omschrijven wat U bij deze casus ziet als 
het meest opvallend in de persoon, de rouw, de religie, en de 
relatie rouw-religie", waren geen richtlijnen aan de 
interpretatoren meegegeven. 
De optiek van waaruit de interpretator naar het materiaal (de 
"gecondenseerde" casus) keek, was dan ook wisselend, al naar 
gelang het materiaal èn de beoordelaar. 
De ene keer leken psychoanalytische noties de casus inzich
telijker te maken, dan weer een meer fenomenologisch-
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beschrijvende benadering. 
Wij menen echter dat in deze exploratieve fase van onderzoek het 
niet wenselijk is het begrippenapparaat harder te maken. Wij 
wilden waken voor wat Kaplan (1964) noemt "premature closure", 
het voortijdig inperken van een begrippenapparaat omwille van een 
analytisch verificatieproces. 

In ons onderzoek is sprake geweest van een steeds verdergaande 
condensatie van onderzoeksmateriaal op basis van intensieve 
bestudering en discussie met collega's. Het onderzoeksresultaat, 
zoals dit hierna in hoofdstuk 4 zal worden gepresenteerd, zal ons 
aantonen dat het niet gaat om een "theorieloze weergave" van het 
oorspronkelijke materiaal, maar dat onze "indikking" leidt tot 
een explicitering van eerst nog impliciet aanwezige theorie. In 
de hoofdstukken volgend op de presentatie van het materiaal zal 
moeten blijken dat de gevolgde onderzoeksprocedure voldoende 
aanzetten leverde tot theoretische verdieping. 

De wijze waarop de gevallen hierna in hoofdstuk vier worden 
gepresenteerd, maakt duidelijk dat de gehanteerde categorieën het 
interview materiaal zodanig hebben weten te ordenen dat geen 
afbreuk werd gedaan aan de rijkdom van het oorspronkelijke 
verbatim. Deze presentatie maakt het bovendien mogelijk te zien 
dat de interpretatoren over voldoende materiaal beschikten om tot 
een oordeel te komen. 
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Hoofdstuk 4 

PRESENTATIE DER CASES 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk vindt u het resultaat van de verwerking van het 
ruwe interview-materiaal van de 25 cases· Wij hebben een 
tweedeling met betrekking tot de rapportage van deze resultaten 
doorgevoerd. 
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk vindt U het resultaat van de 
analyse van drie der 25 cases. Deze drie cases vormen 
representanten van in hoofdstuk 5 te behandelen typen. Het 
resultaat van de analyse van alle cases is opgenomen in het 
rapport "Rouw en Religie; 25 gevalsstudies", Nijmegen, 1983. 
Deze gevallen werden na analyse telkenmale in dezelfde structuur 
gegoten. 

Schematisch ziet dit er per casus als volgt uit: 
I. Biografische gegevens. 
II. Persoonsbeschrijving. 

a. Significante anderen 
b. Belangrijke gebeurtenissen 
c. Zelfbeeld 
d. Toekomst en zinbeleving 

III. Traditionele religiositeit. 
a. Religieuze voorgeschiedenis 
b. Godsdienstbeleving tijdens het huwelijk 
c. Religiositeit na de dood van de partner 

1. Rol van de religie rondom de dood van de partner 
2. Visie op het leven na de dood 
3. De "waarom-ik" vraag 
4. Het Godsbeeld 
5. Huidige religiositeit 

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk vindt U onder IV. het resultaat 
van de samenvattende interpretaties der 25 cases. Bij iedere 
interpretatie is dus sprake van: 
IV. Samenvattende Interpretatie. 

a. Persoon 
b. Rouw 
с Religie 
d. Relatie rouw-religie 
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Verder gaat aan iedere interpretatie ter introductie van de casus 
de categorie I . "Biografische Gegevens" vooraf. 

4,2 Het resultaat van de analyse van het interviewmateriaal 

In deze paragraaf presenteren wij het middels het analyseschema 
geordende interviewmateriaal van drie gevallen. Deze respondenten 
vormen, zoals gezegd, representanten van in Hoofdstuk 5 te 
behandelen typen. 

4.2.1 Resultaat van de analyse van casus de heer Cox 

I. Biografische Gegevens 

De heer Cox is 60 jaar . Negentien jaar geleden heeft hij zijn 
vrouw verloren. Deze was toen 35 jaar en overleed, na een 
ziekteproces van enkele maanden, aan kanker . Zij zijn 15 jaar 
getrouwd geweest en hadden zeven kinderen. 
De heer Cox stamt uit een gezin van vijf kinderen, hij is de 
derde in de rij.Zijn beide ouders zijn overleden. Zijn vader tien 
jaar geleden, zijn moeder negen jaar geleden. 
De heer Cox is geboren in Indonesië, zijn vader was 
beroepsmilitair. Het gezin moet vanwege vaders werk vaak 
verhuizen. Op veertienjarige leeftijd komt de heer Cox met zijn 
ouders naar Nederland. Hij gaat naar de Mulo, maakt die echter 
niet af. Hij heeft daarna diverse baantjes. Tijdens de oorlog 
heeft de heer Cox met het verzet te maken. In 1943 ontmoet hij 
zijn toekomstige vrouw, met wie hij in 1945 trouwt. Na de oorlog 
gaat de heer Cox werken op een kantoor. In 1957 vertrekt hij met 
zijn gezin naar de Verenigde Staten; hij werkt als 
assistent-manager. Zijn vrouw sterft drie jaar na de emigratie. 
Anderhalf jaar na haar dood keert de heer Cox met zijn kinderen 
terug naar Nederland. Hij wordt ziek en wordt gedurende een jaar 
in een ziekenhuis opgenomen. De heer Cox gaat daarna binnen 
W.S.W. verband gedurende een vijftal jaren in een museum werken. 
Sindsdien heeft hij geen functie meer vervuld en krijgt hij een 
W.A.O.-uitkering. 

Op het moment van het interview woont geen van zijn kinderen nog 
bij hem in huis . 

II . Persoonsbeschrijving 

A. Significante anderen 

In het leven van de heer Cox zijn naast zijn moeder en zijn 
vrouw, geen significante anderen te noemen. De heer Cox zegt 
nooit behoefte te hebben gehad aan vrienden of kennissen, noch 
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vroeger, noch nu. Ook met zijn broers en zussen had, en heeft hij 
weinig contact. 
De eerste belangrijke ander waar wij hier aandacht aan besteden 
is zijn vrouw. Hij vertelt over haar: "Vanaf het begin hebben wij 
elkaar goed kunnen begrijpen. We hadden een week verker ing, toen 
gaf ik haar al drie serviezen en glaswerk en alles. Omdat ik toen 
al voelde, die zaak zit goed. Dat voelde zij ook zo ." 
Terugkijkend op zijn huwelijk zegt hij: "We hebben een volmaakt 
leven gehad, we verbloemden niets voor elkaar. Ik heb nooit met 
haar gelogen. Hadden we problemen, dan werden die ui tgepraat . 
Mijn vrouw heeft nooit van d'r leven iets verkeerds gedaan, zij 
was een volmaakte vrouw. Zij was een volmaakte moeder. Zij was 
ook een volmaakt mens, tegenover iedereen. Ze zal misschien wel 
eens vergissingen hebben begaan, maar fouten die heb ik begaan." 
De heer Cox noemt hier het sexuele contact voor het huwelijk: 
"Die een of twee keer dat we lichamelijk contact hebben gehad in 
onze verlovingstijd, dat heb ik God gevraagd, reken het mijn 
vrouw niet aan, maar reken het mij aan. Zij had nooit schuld, 
want zij wist nergens van . In eerste instantie was ik fout 
geweest." "We hadden een overgelukkig huwelijk; voor mij was het 
een volmaakt huwelijk. De band is zo sterk geweest dat we 
absoluut niet buiten elkaar konden. Zij had net zoveel rechten 
als ik, zelfs nog meer. Want zij kon goed met geld omgaan, en ik 
niet. We hadden alles wat ons hartje begeerde, we hadden geen 
wensen meer. We hadden geld zat. We hadden een enorm gelukkig 
gezin." 

Iets anders klinkt door, waar de heer Cox het volgende voorval 
vertel t : "Enkele weken voor haar overlijden waren haar hersenen 
door de kanker aangetast . Ze wist niet meer wat ze zei. Nou . . . ik 
heb het haar niet kwalijk genomen. Maar de dingen die ze 
uitlaatte waren wel zo pijnlijk, en dat klonk zo diep, het leek 
wel of ik een bruut voor haar was. Maar ik heb het haar niet 
kwalijk genomen." 
Nu, na negentien jaar, wordt het leven van de heer Cox nog steeds 
door zijn vrouw medebepaald: "Mijn vrouw is ergens in huis 
aanwezig, tenminste, dat voel ik zo. Net of er iemand met een 
hand over je haar gaat. Dan wü ik per se contact met haar, maar 
dat krijg ik niet. Ik zou dolgraag willen weten of zij nog net 
zoveel van mij houdt als ik van haar ." 
De moeder van de heer Cox nam in zijn leven een belangrijke 
plaats in. Over de periode na de dood van zijn vrouw, zegt de 
heer Cox: "Toen kwam ik er ineens helemaal alleen voor te s taan. 
Ik had opeens niemand meer om mee te pra ten . Daar word je dol 
van. Mijn baas kwam af en toe eens kijken hoe het ging, maar die 
hield dan ook de kinderen in de gaten. Er was niemand meer om in 
vertrouwen te nemen. Ik schreef toen bijna iedere dag aan mijn 
moeder." 
Zijn moeder overlijdt in 1970 aan "hersenverkalking". Hij zegt 
daarover: "Dat mijn moeder die hersenverkalking heeft gekregen 
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komt door die enorme problemen waar ik onder gebukt ging. Ik had 
niemand anders om naar toe te schrijven dan naar mijn moeder. En 
die heeft zich dat te veel aangetrokken." 
Bij de begrafenis van zijn moeder was de heer Cox aanwezig, 
ondanks dat de psychiater, waar hij bij in behandeling was, het 
hem verboden had. Hij vertelt over de begrafenis: "Het was gewoon 
schandalig, een derde klasse begrafenis! Ik ben van het kerkhof 
weggelopen, ik kon dat niet verwerken. Ik wilde dat ze begraven 
werd in het eersteklas dubbelgraf naast vader. Maar toen zeiden 
mijn broers en zussen, dat had zoveel honderd gulden gekost. Maar 
ik vond dat ze een eersteklas graf verdiend hadden." 
De heer Cox vertelt over het overlijden van zijn vrouw en zijn 
moeder: "Dat ze dood gingen heeft me allebei heel erg aange
sproken, want ik hield ontzettend veel van hen." 

B. Belangrijke gebeurtenissen 

Een eerste belangrijke gebeurtenis waar we hier op willen wijzen, 
is het feit dat de heer Cox in zijn jeugd frequent verhuisde: "Om 
de twee jaar werd mijn vader overgeplaatst. Dus we verhuisden om 
de twee jaar. Zo heb ik ontzaggelijk veel gezien in Indonesië." 
Op veertienjarige leeftijd gaat het gezin naar Nederland. Wat 
school betreft is de heer Cox dan achterop geraakt: "Dat zag ik 
op het laatst niet meer zitten. Vlak voor het eindexamen ben ik 
afgehaakt. Toen ben ik naar de L .T .S . gegaan, maar daar heb ik 
het maar een paar maanden volgehouden. Daarna ben ik in een 
banketbakkerij gaan werken. Daar hield ik het ook niet lang vol." 
Na zijn huwelijk blijft de heer Cox een tiental jaren in 
Nederland, maar besluit dan te emigreren naar de Verenigde 
Staten: "Ik moest een betere toekomst voor mijn kinderen vinden." 
Over deze tweede belangrijke gebeurtenis vertelt hij verder: "Ik 
had een schitterende baan. We hadden alles wat ons hartje 
begeerde." 
Drie jaar na de emigratie blijkt de vrouw van de heer Cox 
borstkanker te hebben. Over deze belangrijke gebeurtenis vertelt 
de heer Cox: "Mijn gedachten waren alleen bij mijn vrouw. Ik zei 
tegen die dokter, U mag doen wat U wilt, als haar leven maar 
gespaard blijft. Toen ze na tien dagen uit het ziekenhuis kwam 
huilde ze en zei, ze hebben me verminkt. Ik zei toen, och ma, we 
hebben geld zat, zo gauw je beter bent kom jij op de eerste 
plaats. Maar er kwam geen verbetering. Ze kreeg goud-injecties, 
vijftig dollar per keer. Ook dat hielp niet. De dokter zei, 
alleen een wonder kan haar nog redden. Het kwam zo onverwachts, 
ik kon niet direct reageren. Ik zei, laat dat wonder nu gebeuren. 
Ik ben mens, ik ben machteloos! Ik kon niet geloven dat er geen 
redding meer zou zijn." "Ik moest het haar zeggen, want ik heb 
nooit met haar gelogen. Toen zei ze: Ik wil niet sterven, pap. Ik 
wil bij jou blijven, bij de kinderen. Daarna heeft ze vreselijk 
gehuild en zei toen, pap, ik wü een mooie rozenkrans." "De 
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laatste anderhalve maand ging zo snel! Je zag ze met de dag 
aftakelen. Ik heb toen haar jongste zusje op mijn kosten uit 
Nederland laten overkomen." 
Over haar sterfbed: "Toen heb ik haar beloofd dat ik de kinderen 
nooit in de steek zou laten. Ze zei, ik weet dat ik moet sterven. 
Mam, praat daar toch in godsnaam niet over, je knapt op, zei ik. 
Ze zei, laat de kinderen nooit alleen. Mam, dat zweer ik je. 
Liever zal ik sterven dan de kinderen alleen te laten!" 
Terug in Nederland doet de heer Cox in de loop der jaren drie 
zelfmoordpogingen: "Die eerste keer heb ik 's avonds gebeden, 
God, vergeef me wat ik doe, maar ik zie er geen heil meer in. Ik 
heb toen heel veel bloed verloren. Mijn moeder heeft me 's 
morgens gevonden, in een plas met bloed. Daarna ben ik in het 
ziekenhuis opgenomen." 
De tweede zelfmoordpoging vond enige jaren later plaats: "Mijn 
vader moest financieel bijspringen, anders was ik tot alles in 
staat. Ik zag het niet meer zitten. Mijn kinderen zaten nog 
verspreid bij broers en zussen, en waren nog niet bij me. Ik zei, 
laat me in godsnaam maar sterven, want ik heb mijn vrouw op 
moeten geven. En nu ben ik ook nog mijn kinderen kwijt. Daar kwam 
bij dat die reis terug enorm veel gekost had. Ik kwam in Holland 
aan met geen rooie cent. Ik zei, laat me maar sterven, dan heb ik 
alleen het geluk nog maar. Maar ja, achteraf had ik ook aan de 
kinderen moeten denken . . . ." 
Na een derde zelfmoordpoging wordt hij opgenomen in een 
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. "Toen ik 
bijkwam raakte ik helemaal in paniek. Ze hadden me rechtop gezet 
en vastgebonden. Ik heb namelijk in het verzet gezeten. En toen 
heb ik ook in een concentratiekamp gezeten. Gemarteld. Daar werd 
je ook vastgebonden. Toen kreeg ik het idee dat ik daar weer zat. 
Ik ben vreselijk tekeer gegaan. Ik heb me los willen rukken . . . ." 

C. Zelfbeeld 

Over zijn jeugd vertelt de heer Cox: "Ik heb een gediscipli
neerde, strenge, maar fatsoendelijke militaire opvoeding gehad. 
Onder discipline versta ik niet tucht, maar weten waar je aan toe 
bent. Correct beleefd. Met mijn broer en zus boven en onder me 
had ik niet veel contact. Ik ben altijd een zorgenkind geweest. 
Ik heb in mijn jeugd bijna alle militaire hospitaals gehad. Ik 
heb me altijd afgezonderd op de slaapkamer. En dat schijnt er dus 
ook de oorzaak van te zijn, dat ik er psychisch en al die dingen 
niet tegenop kan. Ik heb nooit vriendjes gehad, nooit 
vriendinnetjes gehad. Daar had ik nooit behoefte aan. Heb ik 
trouwens nog niet. Ik heb geen vrienden, ik heb geen kennissen. 
Daar heb ik geen behoefte aan. Dat was vroeger ook al z o . . . . " 
Over hoe hij zich vlak na de dood van zijn vrouw voelde, vertelt 
de heer Cox het volgende: "Mijn baas zei, wie weet hoe gauw je 
een andere vrouw treft. Ik dacht dat ik door de grond ging. Dat 
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vond ik zo verschrikkelijk wat hij zei. Wat dat betreft zijn die 
Amerikanen keihard· Als iemand overleden is dan is hij dood, dan 
is het leven afgelopen. Maar dat kan ik me niet indenken. Hebben 
die mensen dan ooit van elkaar gehouden. Dat is altijd een 
raadsel voor me geweest, want ik kon er met niemand over praten. 
Er was plotseling niemand meer die me begreep. Ik was geestelijk 
ver weggezakt. Lichamelijk was ik volkomen uitgeput . Ik had die 
eerste dagen geen tijd om te denken. Mijn v rouw. . . ik moest de 
kinderen naar school brengen. Ik kon niet alles meer bijhouden. 
Het probleem was te groot en het kwam te onverwachts. Toen mijn 
vrouw overleed was ik geestelijk en lichamelijk een wrak. Ik 
miste haar en ik zat met het probleem van de kinderen. Ik moest 
een oplossing hebben voor mijn kinderen eer ik op kon geven. De 
rest interesseerde me niet. Wat er met mijn huis gebeurde, wat er 
met mijn twee auto's gebeurde interesseerde me niet. Het liefste 
wilde ik naast mijn vrouw begraven worden. Want die lag in een 
dubbelgraf, en dan zou ik overal af zijn. ledere dag reed ik naar 
het kerkhof. Omdat ik mijn verstand zo goed als kwijt was zocht 
ik contact met haar . Je barst te uit in huüen en je sprak met 
haar . En dan kreeg je het gevoel dat je antwoord kreeg . Dan was 
ik enigszins opgelucht en kon weer naar huis rijden, de kinderen 
van school halen, enzovoorts. Ik schreef naar Holland of ze daar 
de kinderen niet op konden vangen. Maar ik kreeg geen gehoor. 
Mijn ouders zeiden ook van, kom niet te rug , want het leven wat je 
nou hebt krijg je nooit meer. Het zei me niks. Mijn gezin was 
kapot, en ik had niets liever dan dat de hele boel in elkaar 
donderde. Ze zeiden, je hebt alles wat je hartje begeert . Maar ik 
zei, dat heb ik niet. Het belangrijkste wat ik had was mijn 
vrouw, en op de tweede plaats mijn kinderen. Maar de hele troep 
die we bij elkaar gespaard hadden, we hadden geen wensen meer, 
maar het zei me niks. Mijn ouders begrepen dat niet. Die dachten 
dat je voor dat vervloekte rotgeld alles kon kopen, maar je kan 
er geen geluk voor kopen, en je kan er geen gezondheid voor 
kopen. Je kan er niks m e e . . . . Geld is waardeloos." "Ik zat dag 
en nacht op het kerkhof en bij alles rond mijn vrouw. Mijn 
kinderen hadden geen leven meer. Ik deed alles wat mogelijk was, 
maar ik had zelf een enorm gebrek aan liefde. Het ging niet, 
alles ging achteruit . Toen mijn vrouw stierf had ik nog gitzwart 
haar . Binnen een jaar was ik zo grijs als ik nu ben . " 
In verband met zijn rouwproces, is het volgende relevant: "Ik had 
een gedachtenisboek achter in de tuin begraven. Ik wilde niet 
hebben dat de dingen die me dierbaar waren, dat als de kinderen 
er geen interesse voor hadden, ze in de vuünisbak terecht zouden 
komen. Een van mijn zoons vond het beter dat ze opgegraven 
werden. Hij zei, ik zal ze voor U bewaren. Toen was hij aan het 
graven en toen zag ik die zak liggen, met het condoleance
register , en het boek "wij s amen" . . . . Daar stond onze hele 
verkeringstijd in, en ons huwelijk. Afijn, alles stond daarin. 
Toen voelde ik mij niet goed worden. Ik zeg tegen mijn zoon, ik 
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ga maar naar binnen. Toen heeft hij die spulletjes opgegraven en 
in zijn auto gelegd, zodat ik ze niet meer zag." "Niemand 
begrijpt je, en dat is wat je machteloos maakt, wat je door het 
dolle heendrijft. Pas als ze het zelf ondervinden, en dan moeten 
ze nog een gelukkig huwelijk hebben gehad zoals ik, dan krijgen 
ze nog enig idee. In mijn geval is het alleen de paniek dat ze je 
niet begrijpen. En het is moeilijk uit te leggen hoe je je 
v o e l t . . . . " "Ik heb er dagen bij , misschien wel vier van de zeven, 
dan sta ik op, maar dan ben ik blij dat het 's avonds weer tien 
uur is, want dan kan ik weer naar mijn bed toe. Ik heb geen 
dagvulling, en ik heb momenteel geen doel. Kon ik nou maar 
werken, naar een nieuwe flat toe, maar ik loop momenteel in een 
doelloze cirkel rond. De straat ga ik 's avonds niet op. Ik voel 
me veilig thuis , 's Avonds doe ik gewoon de rookgordijnen dicht . 
Want, nou ja, ik heb angs t . En elke avond leg ik een briefje, van 
wat moet gebeuren de volgende dag, op mijn bureau. Anders ben ik 
de halve tijd verloren." 
"Ik wü niets liever dan s te rven . Dan ben ik er vanaf. En ik heb 
dus een dubbelgraf gekocht. Dat heb ik er voor eeuwig. Dat graf 
voor haar, en mijn eigen graf. Het wordt regelmatig bijgehouden, 
daar heb ik dus geen zorgen om. Verder kan haar lichaam niet 
vergaan. Dat is gebalsemd. Daar ben ik dus ook blij om. Dan 
zeggen ze, waarom ga je naar het kerkhof, de ziel is toch in het 
hiernamaals. Dan zeg ik, ik ben toch nooit met een ziel getrouwd 
geweest. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die kon uitduiden wat 
een ziel i s . En daarom geloof ik er niet in. Want ik ben van haar 
gaan houden, niet door haar knappe uiterlijk, dat zegt ook een 
factor, maar om haar karakter , en mentaliteit en persoonlijk
heid." 
Nu alle kinderen het huis uit zijn zegt hij: "Ik heb ervoor 
gezorgd dat ze allemaal goed terecht zijn gekomen, maar ik heb 
ook gemerkt dat ze een gebrek hebben gehad aan liefde. 
Vader-liefde is anders dan moeder-lief de . Je kan geven wat je 
wilt, zo hartelijk mogelijk zijn, toch is moeder-liefde ande r s . " 
De heer Cox wü de schuld van een aantal zaken op zich nemen: "Ik 
heb God gevraagd naar aanleiding van die betasting, reken het 
niet mijn vrouw aan, reken het mij aan. En ik zeg, wat de 
kinderen in hun leven hebben misdaan, of zullen misdoen, reken 
dat niet mijn kinderen aan, maar druk dat op mijn schouders. Er 
kan er beter één onderdoorgaan, dan het hele zaakje. En omdat ik 
toch niks meer waard ben kan ik het beter hebben." 
"Ik heb mijn portie wel gehad. God weet drommels goed dat het 
leven de laatste twintig jaar voor mij boven mijn menselijke 
krachten is geweest, en God zal mij zeker vergeven, ook al zou ik 
zelfmoord plegen." 
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D. Toekomst en zinbeleving 

Wat zijn toekomst- en zinbeleving betreft zegt de heer Cox: "Ik 
loop in een doelloze cirkel rond." 
De tijd heeft hij als het ware stilgezet: "Verjaardagen, daar doe 
ik niet meer aan. Alle feesten heb ik afgeschaft, mijn eigen 
verjaardag, geen kerstmis, geen sinterklaas meer. Ik zeg, laat me 
maar met rust." 
Wat hem bezighoudt, is het krijgen van een kleine flat, en het 
zoeken naar "de ideale godsdienst". "Ik ben nog steeds op zoek 
naar de ideale godsdienst. Daarom hoop ik gauw dat ik die flat 
krijg, dat ik daar tot rust kan komen, want hier voel ik me niet 
veilig." 
Over het krijgen van een flat: "Als ze een urgentieverklaring 
schuiven tussen mij en die flat, als ze me dat flikken, dan 
kunnen ze me opstoken, hoor." "Ik smeek God dus dat ik die flat 
spoedig krijg. Dat ik dit huis redelijk kan verkopen nog. Of dat 
God, en daar beslist Hij in, dat ik spoedig en snel mag sterven. 
Dat zijn twee dingen die wegen tegen elkaar op. En dat laatste is 
voor mij wel het belangrijkste, terug bij mijn vrouw zijn. Dan 
heb ik mijn geluk terug, en geen zorgen meer." 
"Gelukkig heb ik die belofte van mijn vrouw kunnen volbrengen. 
Mijn kinderen zijn allemaal goed terecht gekomen. Maar nu voel ik 
mij overbodig. Nou heb ik ook geen vooruitzichten meer. Ik zit 
momenteel vast. Er zijn geen andere dingen die mijn leven 
zingeven. Mijn kinderen zeggen vaak dat ik weer moet gaan 
beeldhouwen. Vroeger heb ik veel aan beeldhouwen gedaan. Ik heb 
een hele verzameling opgebouwd, van inheemse beelden uit Afrika 
en Indonesië. Sommige spreken me heel erg aan. Ik heb een 
vrouwenbeeld uit de Congo, een vruohtbaarheidssymbool, die draagt 
een verkorte lans, heeft een zwangere buik en hangende borsten. 
Door zo'n beeld van een vrouw met ontzaglijk zware borsten wordt 
vruchtbaarheid uitgebeeld. Ik vind het een vreselijk gezicht, en 
gelukkig had mijn vrouw niet van die zware borsten." 
De heer Cox wilde als vruchtbaarheidssymbool ook een westers 
beeldje: "Toen heb ik bij een kunsthandelaar een moeder met een 
boodschappenmandje gekocht en hier dan zo een kind meehuppelend. 
Dat is voor Europese begrippen mijn vruchtbaarheidsbeeldje." 
Elders: "Ik zit momenteel in een knots van een huis waar ik me 
niet veüig voel. En nu wacht ik op dat kleine huis, die flat. 
Daar hoop ik wat meer rust te vinden. Rust, wat dat betekent, is 
heel moeilijk te begrijpen voor iemand, het zoeken naar r u s t . . . . " 
"Ik bid elke dag tot God, nou ja, geef me met spoed die flat, of 
laat me met spoed en snel sterven. Want dat is mijn grootste 
wens: terug bij mijn vrouw te zijn. Als ik het geluk krijg dat ze 
me zo dadelijk ondersteboven rijden, dat vind ik helemaal niet 
erg. Dan ben ik blij. Daar word ik alleen maar beter door!" 
Gevraagd naar iets wat hem troost geeft, zegt de heer Cox: "Dat 
ik mijn vrouw nog heb. Daar ben ik dus enorm blij om. Want mijn 
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kinderen hebben allemaal hun eigen weg gevonden. Maar haar heb ik 
nog, al is het geestelijk. Dat houdt me op de been. Dat ik haar 
nog heb, en dat is het enigste." "Als ik mijn vrouw moet 
verliezen of vergeten, of wat dan ook, dan heeft het leven geen 
zin meer." 

III. Traditionele Religiositeit 

A. Religieuze voorgeschiedenis 

De heer Cox is katholiek opgevoed. Hij zegt: "We moesten naar de 
kerk, naar de hoogmis. Maar we hebben vaak gespijbeld. En we 
moesten voor en na het eten bidden. In de meimaand moesten we 's 
avonds allemaal om de tafel knielen, en dan bad vader voor." "Dat 
is eigenlijk het foute systeem van het dwingen van iemand in een 
bepaade richting." 
De heer Cox zegt zich echter van jongsafaan aangetrokken te 
hebben gevoeld tot godsdiensten in het algemeen: "Daar ging ik me 
heel sterk voor interesseren; dat mocht niet van mijn ouders, 
want je was katholiek en je mocht a l leen. . . . Ik neem het hen niet 
kwalijk want zij waren katholiek opgevoed, maar ik kon me niet 
verenigen met die principes." 
In Indonesië kwam de heer Cox in contact met diverse 
godsdiensten. Over zijn lagere schooltijd bij de fraters vertelt 
hij: "We doken vaak de dorpen in, om daar met die mensen contact 
op te nemen, godsdiensten en dergelijke. Dan zag je ze 
bijvoorbeeld uren voor zo'n boom staan, die was zeker zestig 
zeventig meter lang. Die mensen waren volgens mij in trance. Hun 
gebed was na uren afgelopen." "Maar als ik daar om lachte, dan 
was het altijd door mijn vriendjes. Want ik heb altijd eerbied en 
respect kunnen opbrengen voor andermans godsdiensten." 
Toch is later het katholiek-zijn bij de keuze van zijn vrouw van 
belang. Hij verbreekt het contact met een vriendin die van de 
"Waalse godsdienst" was. Hij vertelt hierover: "Als we ooit 
zouden trouwen dan zouden we in de problemen komen met de 
opvoeding van de kinderen. Ook al had zij dan geen problemen met 
de katholieke kerk. Maar ze had wel, ze waren tegen de biecht. 
Toen kon ik dat niet begrijpen, maar nu wel. Ik vind nu dat ik 
die dingen nu niet nog eens aan een pastoor hoef te vertellen. 
Als ik werkelijk rouwmoedig spijt heb van mijn zonden dan heeft 
God ze vergeven." 

B. Godsdienstbeleving tijdens het huwelijk 

De heer Cox heeft zijn vrouw ontmoet toen deze bij de 
Maria-congregatie was. "Want al ben ik het dan lang niet eens met 
alles wat er in de Rooms-katholieke kerk gebeurt, ik ben wel 
altijd een vurig Maria vereerder gebleven." 
De heer Cox en zijn vrouw zijn voor de kerk getrouwd. Over de 
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opvoeding van de kinderen zegt hij: "De kinderen zijn dus wel 
allemaal katholiek gedoopt, maar verder heb ik ze helemaal 
vrijgelaten. Wat mijn ouders mij aangedaan hebben, dat heb ik 
mijn kinderen niet aan willen doen. Ze hebben een enorm vrije 
opvoeding gehad, momenteel gaat er geeneen meer naar de kerk." 
Als zijn vrouw ziek wordt doet de heer Cox een beroep op de 
godsdienst. Ondanks het feit dat de ziekte van zijn vrouw in een 
terminaal stadium was gekomen en de arts zei, 'alleen een wonder 
kan haar redden', reageerde de heer Cox met: "Laat dat wonder nu 
gebeuren, ik geef het niet op. Zover heb ik vertrouwen in God, 
dat Hij haar niet laat sterven. Hij laat ze wegzakken, maar ze 
hoeft niet te sterven. Daar ben ik vast van overtuigd." 
Hij roept de hulp in van de zogenaamde "Providential Help"; tegen 
betaling wordt er voor zijn vrouw gebeden. "Honderd dollar per 
keer. Al onze vrienden baden mee. In Holland werden er diensten 
opgedragen. Ik liet een relikwie van de Heilige Gemma overkomen 
uit Rome. Ik liet wijwater uit Lourdes komen. Mijn kennissen 
zeiden: Geef het op! . Maar ik zei, ik geef het niet op, want God 
laat haar niet sterven. Ondertussen was ik gestopt met werken. Ik 
ben alles gaan regelen. In zo'n 'religion-store' heb ik zo'n 
kleine gouden remonstrans voor haar gekocht. Daar paste precies 
die relikwie van de Heilige Gemma in. En ik had een zilveren 
rozenkrans voor haar gekocht. Die wilde ze graag hebben. Ze was 
er heel blij mee. Ik zei, ik hoop dat het helpt, en ik bedoelde 
dat ze beter zou worden. Die relikwie van de Heilige Gemma heb ik 
op haar kleren gespeld, en in alle voeding en vloeistof die ze 
kreeg, kreeg ze een scheut wijwater. Ik had een verzegelde 
envelop op de pastorie afgegeven, waarin stond dat ik een 
gedachteniskapel voor haar zou bouwen als ze zou blijven 
l e v e n . . . . " 

C. Religiositeit na de dood van de partner 

1. Rol van de religie rondom de dood van de partner 

De begrafenis van de echtgenote van de heer Cox wordt door hem op 
de volgende wijze beschreven. "Er was een enorme belangstelling. 
Er zijn zeker zo'n zeshonderd mensen geweest. Het was op 
zaterdag, want iedereen wilde mee naar het kerkhof. Veel mensen 
hadden me gevraagd of ik geen dag uitstel kon krijgen. Omdat ze 
anders een snipperdag zouden moeten nemen, en dat wordt niet 
uitbetaald in Amerika!" 
"Ze lag opgebaard in de 'funeral hall'. Haar lichaam was 
gebalsemd. Eerst was er een mis met drie heren en vijftien 
misdienaren. Het was een prachtige requiem-mis en de bloemen 
konden hier niet in de kamer. Na de mis konden wij in een 
zijkamertje afscheid van haar nemen. Ze lag daar opgebaard in een 
vierdubbele kist. Een kist met gedrapeerde witte zijde, die zat 
in een loden kist, die weer in een houten kist, en daaromheen zat 
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nog een roestvrijstalen kist , het was een magnifieke kist! Er 
hingen vier rozenkransen in, en zelf hield ze een kristallen 
rozekrans in haar handen. Die vier rozenkransen, dat was omdat ik 
graag een rozenkrans aan mijn moeder wilde geven, een aan haar 
moeder, een aan een zusje van haar, en een aan mijn schoonzusje 
dat in Amerika woonde. Toen moesten we afscheid nemen, ik kon 
niet meer. Ik zakte voor de kist in elkaar. Toen ik bijkwam zijn 
we onder politie-escorte naar het kerkhof gereden. Er waren 
zeventig volgauto's. Ze kreeg een prachtig graf, maar het 
afscheid was veel te kort voor mij. Er was zo'n mostapijt over de 
andere graven gelegd, en dat hing zo tot in die betonnen kelder, 
je zag dus helemaal geen graven om je heen. Er was een grote tent 
over die kelder heengebouwd, voor regen of wind, of weet ik wat. 
Er werd alleen maar even een Onze Vader gebeden door een 
pr iester . En toen werd de kist gezegend en moesten we afscheid 
nemen. Ik zakte weer in elkaar." 

2. Visie op het leven na de dood 

"Ik weet welhaast zeker dat ik mijn vrouw terugkrijg en dat er 
een soort van geestelijk contact zal zijn, beter dan nu. Nu is 
zij geestelijk, en ik menselijk. Maar dan krijg je twee 
geestelijke fases, die volgens mij een beter contact hebben. En 
ook het dienen en danken van het opperwezen, nou dat zal een 
verheerlijking zijn. Zo zie ik het d u s . . . . " 
"Mijn vrouw is ergens in huis aanwezig. Zo voel ik het . Net of er 
iemand met een hand over je heengaat, terwijl de deuren gesloten 
zijn, dus tocht kan het niet zijn. Op zo'n moment wil ik per se 
contact met haar . Dan kan ik bidden en smeken zoveel als ik wil, 
maar ik krijg geen contact met haar. En ik zou zo dolgraag weten 
of ze nog net zoveel van mij houdt als dat ik nog van haar 
h o u d . . . . Dat zou ik dolgraag willen weten. En of we elkaar 
terugkrijgen. Maar ja, daar krijg ik geen antwoord o p . . . . " 

3. De "waarom-ik" vraag 

Op de vraag waarom het juist hem moest overkomen zegt de heer 
Cox: "Het waarom, daar heb ik in de loop der tijd in leren 
berus ten . Toen zij zo ziek werd bood ik God mijn leven aan, in 
plaats van haar leven. Als er toch iemand opgeëist werd, dan vond 
ik dat ik beter kon gaan dan zij. De kinderen hadden haar nog te 
hard nodig. Ik had God beloofd, ik wil desnoods straatarm worden, 
maar blijf van mijn vrouw af, blijf van mijn kinderen af. Later 
vroeg ik steeds aan God, waarom, waarom? Geef me in Godsnaam 
antwoord! Dat waarom dat maakte me gek. Je wilt een antwoord 
hebben en je krijgt het niet. Dan hoor je van anderen, het leven 
gaat verder , en dit en dat . Maar, ik zeg, jullie hebben makkelijk 
pra ten, die hebben elkaar n o g . . . ! " 
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4. Godsbeeld 

"Van jongsafaan had ik al het idee van het Opperwezen. Ik noemde 
het toen nog God, maar ik vind dat nu niet meer de juiste naam. 
Want God, dan zie je direct die katholieke Christusfiguur; God de 
Vader stel ik me dan voor. En dan die Geest, en dan die Zoon. 
Maar ja, ik geloof niet in een Drie-Eenheid. Ik geloof in een 
Opperwezen. En dat had ik waarschijnlijk al heel spoedig in me 
zitten. Dat Opperwezen, zoals ik het noem, dat is een enorme 
macht. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Maar hoe beeld 
je dat uit? Ik zie hem niet als een persoon. Hoe hij eruit ziet 
dat zou ik niet kunnen zeggen, want met God persoonlijk heb ik 
nooit contact gehad, maar met mijn vrouw heb ik dat wel. Het 
Opperwezen zelf, die vernedert zich niet tot het menszijn, omdat 
als mens tegenover het Opperwezen ben je niets in vergelijking, 
als mens ben je machteloos." 
"Ik vergelijk dan de mens met een zandkorrel in de woestijn. Maar 
God die is nog groter dan die hele Sahara woestijn. Dan krijg je 
ongeveer een menselijk idee, wat nog niet de juiste is , van het 
grootzijn van het Opperwezen." 

5. Huidige religiositeit 

In de periode dat hij werkzaam was in een museum voor volkenkunde 
zegt de heer Cox veel over godsdienst geleerd te hebben: "Daar 
heb ik rondleidingen gedaan, en heb ik ook veel moeten studeren. 
Mijn hele leven heb ik daar eigenlijk al in gemodderd en in 
gezocht, in de religie. Al vanaf mijn jeugd ben ik gefascineerd 
met alles wat daarmee te maken heeft. Ook vanuit Indonesië. Later 
voerde ik ook diepe gesprekken tot midden in de nacht over de 
zogenaamde mystieken in het katholicisme. In de periode dat ik op 
de diepste punten z a t . . . . " "Ik sprak met een pastor, want ik 
wilde eruit komen. We hadden het over van alles, over 
verschijningen, over God in de hostie. Een heleboel van die 
kerkelijke dingen. Tot midden in de nacht bepraat . . . . Mijn 
hersens waren leeg." 
Elders zegt de heer Cox: "Mijn grote liefhebberij en mijn hobby 
dat is dus de tropische godsdiensten, en niet het katholicisme, 
want ik ga niet van de bijbel uit." "Ik ga dus niet van de bijbel 
uit, daar hecht ik geen waarde aan door mijn intensieve studie. 
Een van mijn psychiaters zei ook, u moet er mee stoppen, u wordt 
er gek van. Die problematiek ging ook zo hoog en ik wilde niet 
opgeven. Dan krijg je een opdonder hoor. Als je moet stoppen, dan 
zie je weer je machteloosheid, en dat kan ik niet accepteren." 
De heer Cox zegt over zijn huidige religieuze visie: "Ik ben van 
huis uit katholiek, maar ik heb dus dingen ontdekt die absoluut 
niet waar zijn, die niet kloppen. En die zet ik dan ook van me 
af. Van allerlei godsdiensten uit India en Afrika heb ik de 
aanvaardbare, de goede punten overgenomen. En dat heb ik 
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gebundeld tot een nieuw soort religie. Ik ben een soort 
chris ten." 
"De laatste tijd ben ik weer wat meer met de godsdienst bezig. Ik 
ben nog steeds op zoek naar de ideale godsdienst, daarom hoop ik 
ook gauw dat ik die flat kri jg. Dat ik daar tot rus t kan komen." 
De heer Cox bezoekt allerlei religieuze plechtigheden van 
verschillende kerkelijke groeperingen: "Ik ben weer bezig, dan ga 
ik naar die kerk , dan naar die kerk. Ik ben nou weer geleidelijk 
aan naar het beginstadium aan het toegaan. Dat ik weer aan het 
modderen ga, aan het zoeken ga naar verbeteringen. Ik wil een 
volmaakte godsdienst vinden, om het steeds te verbeteren . 
Althans, voor mij persoonlijk." 
Een bepaalde kapel t rekt hem wel aan. Hij vertelt hierover: "Wat 
het is weet ik niet, ik loop daar langs, en dan ga ik daar 
automatisch naar binnen, naar die kapel, naar die Maria-kapel." 
In zijn huidige religiositeit heeft zijn vrouw een belangrijke 
plaats ingenomen: "De Maria-verering komt weer terug bij mij, 
maar mijn vrouw, die staat toch boven haar . Want naast God, ik 
durf dus Gods naam niet in de tweede plaats te gebruiken, in de 
tweede plaats komt dus mijn vrouw, en op de derde plaats staat 
dan mijn hemelse moeder Maria, laat ik het zo zeggen dan, en die 
smeek ik elke dag om mij te helpen." 
Volgens de heer Cox kan men in contact komen met het 
'Opperwezen', maar alleen via een bemiddelaar: "Voor mij is dat 
mijn vrouw. Zij is mijn bemiddelaar. Ik heb nog vaak contact met 
haar, dus ik laat alles via haar lopen. En dan krijg ik gegevens 
door, dat heb ik ook op papier, al zo'n 380 pagina's. Dat houd ik 
regelmatig bij , de dingen die ze mij voorspelt of die ze me 
ingeeft." "Want ik heb dus geestelijk contact met haar, dat is 
mogelijk. Vroeger kon ik haar zelf oproepen. Dan ging in naar 
haar graf en sprak ik met haar . Dan hoorde ik haar stem en gaf ze 
mij advies. Maar nu kan ik haar niet meer oproepen. Zij maakt nog 
wel contact met mij. Was het maar andersom! Maar ja, dan zat ik 
de hele dag aan de lijn, bij wijze van spreken. Maar als ik in de 
problemen zit dat bid ik veel tot haar, want zij is mijn 
bemiddelaar . . . . " 

"Een keer is zo'n voorspelling van haar niet uitgekomen. Dat was 
dat ik zou s terven. Ik had daar helemaal naar toe geleefd. 
Notarieel alles laten regelen. Ik was alleen maar blij, dat ik 
kon aftellen. Ik ben vreselijk ziek geweest, maar ik ben niet 
gestorven. Dat gaf me een enorme domper. Even raakte ik het 
vertrouwen kwijt, niet alleen in haar, maar ook in het 
Opperwezen. Nu staat het voor mij dus absoluut vast dat het 
Opperwezen geen notitie neemt van menselijke behoeften of wat dan 
o o k . . . . " 
Over een recent voorval vertelt de heer Cox: "Met Allerheiligen 
ben ik naar een kerk geweest. Toen preekte die pastoor ontzaglijk 
mooi. Ik heb het vreselijk op mijn zenuwen gehad. Opeens zag ik, 
mijn ogen begonnen te t ranen, in een waas zag ik haar kist in de 
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hoofdgalerij staan, waar die, toen in Amerika, ook in de kerk 
heeft gestaan. Het hele beeld zag ik voor me. Toen ben ik de kerk 
uitgelopen. Thuisgekomen heb ik mijn vrouw om vergiffenis 
gevraagd, dat ik die kerk was uitgelopen. Of ze het begrijpt weet 
ik niet. Daar heb ik geen antwoord op gehad. Maar ik wil koste 
wat kost geen conflict met h a a r . . . . " 
Ieder jaar herdenkt de heer Cox het overlijden van zijn vrouw: 
"Die weken, nou dat zijn voor mij vreselijke momenten. Alles 
beleef ik opnieuw. Dit jaar ben ik het huis uitgelopen. Ik had op 
de huiskamertafel allemaal kaarsen en bloemen staan, en haar foto 
stond middenin. Daar brandden de hele dag kaarsen bij . Tegen de 
kinderen had ik gezegd, ik wil niet gebeld worden. Mammie's 
sterfdag sluit ik alle jalouzieën. Achter heb ik ze half open 
gelaten. " 
In deze "herdenkingsweek" wil hij niet gestoord worden. In zijn 
wandmeubel heeft de heer Cox een soort huisaltaar ingericht: 
"Daarin is zo'n grote nis, en daarin staan dus zes kaarsen, en 
haar grote foto. Op mijn bureau staat een foto, op mijn 
nachtkastje staat een foto. Zo lang ik leef, heb ik beloofd, zal 
ik daar bloemen bij zetten. Dat heb ik tot op heden ook gedaan. 
Op mijn bureau brand de hele dag door een waxine-lichtje. Ik 
praat er het liefst zo min mogelijk over, want vergeten zal ik 
het nooit." 
Over de foto's in zijn huis: "Daar heb ik ook steun en behoefte 
aan. Want als ik zo'n foto zie, dan vraag ik steeds: Mam, help me 
d'r uit , help me d'r ui t . Of: Laat God een keuze doen, dat ik 
spoedig mag s t e r v e n . . . . " 

4.2.2 Resultaat van de analyse van casus mevrouw Kuipers 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Kuipers is 45 jaar. Drie jaar geleden heeft zij haar man 
verloren. Deze was toen 50 jaar en overleed plotseling aan een 
hartziekte. De heer Kuipers was sinds vier jaar weduwnaar, voor 
hij voor de tweede maal, nu met mevrouw Kuipers, trouwde. Uit 
zijn eerste huwelijk stammen vier kinderen. De jongste hiervan 
woont nog bij mevrouw Kuipers De heer Kuipers was bouwvakker van 
beroep, maar sinds enige tijd in de W.A.O. De heer en mevrouw 
Kuipers zijn drie jaar getrouwd geweest, uit dit huwelijk stamt 
ook een kind, dat enkele weken oud was toen de vader stierf. 
Mevrouw Kuipers stamt uit een boerengezin van zeven meisjes, 
waarvan zij de op een na jongste i s . Haar ouders zijn beiden 
overleden. Haar moeder toen zij dertien jaar oud was, haar vader, 
nu zes jaar geleden. 
Mevrouw Kuipers heeft na de lagere school de huishoudschool 
doorlopen. Na de dood van haar moeder was zij tot haar 
eenentwintigste thuis in de huishouding werkzaam. Op haar 
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eenentwintigste verlaat zij het ouderlijk huis en gaat een 
opleiding voor verpleegster volgen. Tot haar huwelijk, achttien 
jaar later, blijft ze dit werk doen, en brengt het tot 
afdelingshoofd. 

I I . Persoonsbeschrijving 

A. Significante anderen 

De eerste belangrijke ander die we hier willen noemen, is haar 
moeder. Zij vertel t : "Ik was dertien toen mijn moeder overleed, 
dus ik heb mijn moeder ook nooit zo bewust meegemaakt. Ik kan me 
niet herinneren dat ik door mijn vader of moeder ooit eens lekker 
gepakt ben. Ik benijdde mijn jongste zus altijd, die bij onze 
knecht op schoot ging zit ten. Wat ik voor mijn gevoel zelf niet 
gekend heb. Gevoelsmatig was het allemaal erg hard en koud thuis , 
geloof ik. Ik geloof dat ze heel veel om ons gaven, maar dat 
uitte zich niet ." 
Over haar vader vertelt mevrouw Kuipers: "Mijn vader was een heel 
koppig figuur, die als het er op aankwam vreselijk doorsloeg, tot 
in het ongeremde toe vaak. Wat je dan pijn doet. Ik heb ooit 
meegemaakt dat mijn vader mijn moeder sloeg. Dat vond ik 
verschrikkelijk, bijvoorbeeld. Dan was hij gewoon in zo'n bui van 
vreselijk ongeremd zijn. Terwijl hij ook moeder niet missen kon. 
Maar ik vond wel dat vader altijd erg hard was thu i s . " 
"Ik heb heel weinig contact gehad met mijn vader , in zoverre, ik 
heb nogal eens een keer met mijn vader in de clinch gelegen. Maar 
dat was veel meer in de vorm van gesprekken, in de tijd van de 
verandering in de kerk . Op een bepaalde leeftijd lag ik nogal 
eens in de clinch met hem. Dan zag ik het heel anders dan vader 
het zag. Dat werd dan afgedaan. Maar echt gevoelsmatig contact 
hebben we heel weinig gekend. Nou kan een handdruk net zoveel 
zeggen als eens lekker gepakt worden. Of wat ook, maar die sfeer 
kende ik helemaal van huis uit niet. Het onderling contact met 
zusjes is het nog vaak met een hand afdoen, dat we elkaar zelden 
een kus geven, of wat." 

Haar verhouding met haar vader wordt nader ingekleurd daar , waar 
mevrouw Kuipers vertel t over haar verkering op zeventienjarige 
leeftijd met Jan: "Ik ondervond heel veel weerstand van mijn 
vader, maar dat was voor mijn gevoel alleen omdat het geen 
boerenjongen was. Verder weet ik niet, je had weinig contact met 
je vader. Ik heb er toen verschillende keren met pastoor over 
gepraat. Als Jan kwam, dan gingen we meestal maar een eindje 
wandelen, want vader pakte de krant en zei geen woord. Dan ging 
je die sfeer ontvluchten. Mijn zusjes zeiden: Maak het uit , dat 
wordt niks als vader er zo tegen i s . Zeer waarschijnlijk omdat ik 
een beetje naar vader aard, heb ik het toen bewust niet gedaan. 
Ik heb dat volgehouden om dat toch door te zet ten. Toen eindelijk 
het spanningsveld van de verkering met Jan over was, toen was de 
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verkering ook snel uit, zag ik niks meer in Jan. Dus dat is zeer 
waarschijnlijk een botsing geweest die ik toch met vader gezocht 
heb. Dat ik zo vastgehouden heb, dacht ik wel dat dat gewoon wat 
in mijn aard ligt, van moet je luisteren, dat doe ik toch niet. 
Ondanks dat mijn zusjes zeiden: maak het uit. Een gezochte 
confrontatie, omdat je op een gegeven moment je eigen weg wilt 
gaan. Of het een boerenjongen was of niet, dat heeft vaker 
gespeeld. Bij een ander zusje, die heeft het toen uitgemaakt, 
toen heb ik besloten: dat zal mij niet gebeuren." 
Nadat ze getrouwd is , gaat ze met haar man regelmatig naar haar 
vader, die toen nog leefde: "We waren een jaar getrouwd toen mijn 
man.. . toen pappa overleed. Toen wij getrouwd zijn is vader niet 
meegeweest naar de kerk, dat kon hij niet meer. Maar toen kwamen 
wij daarna vrij regelmatig thuis. Toen mijn vader stierf heeft 
mijn man dat ook wel heel erg ervaren. Ik geloof dat in korte 
tijd mijn vader hem net zoveel gezegd heeft, als hem zijn ouders 
gezegd hebben." 
De volgende significante ander die wij hier noemen, is de man van 
mevrouw Kuipers. Ze vertelt over hem: "Hij heeft altijd keihard 
gewerkt. Hij vond het heerlijk om uit te gaan, maar hij heeft 
altijd hard willen werken, willen vooruitkomen. Toen zijn eerste 
vrouw overleden i s , is hij een tijd volkomen kapot geweest, hij 
is maanden zijn stem kwijt geweest. Vanaf die tijd is hij 
beginnen te sukkelen met zijn gezondheid. Toch wat overspannen 
geweest rond die situatie. Op een gegeven moment weer begonnen en 
na korte tijd weer in zak en as thuisgezeten. Op een gegeven 
moment is hij toen afgekeurd. Hij was tweeëntwintig jaar getrouwd 
geweest met zijn eerste vrouw. Dat is ook een erg gelukkig 
huwelijk geweest. Ik was natuurlijk de tweede vrouw van hem. Waar 
ik zelf voor mijn gevoel nooit geen problemen mee gehad heb. Ik 
heb heel goed met mijn man over zijn eerste vrouw kunnen praten. 
Ik heb haar ook gekend." 
"Mijn man was al enige jaren weduwnaar toen wij elkaar 
ontmoetten. Pas na enkele jaren besloten we te trouwen. Maar ik 
geloof dat mijn man heel erg opgezien heeft tegen mij. Ik had een 
zelfstandige baan opgebouwd, een goede baan, een leuke baan. Ik 
had een baan waarin ik goed verdiende. Mijn man heeft er voor 
mijn gevoel in de verkeringstijd lang over gedaan voordat hij het 
aangedurfd heeft om met mij te trouwen, terwijl dat ik er 
eigenlijk in de begintijd wel erg veel moeite mee gehad heb, 
omdat ik vrij veel op moest geven. Maatschappelijk stond ik leuk 
op de ladder. En ik ging trouwen met een bouwvakker. Dat heeft 
heel bewust moeten groeien. Ik geloof toch dat we niet meer 
buiten elkaar gekund hadden na een jaar. In die tijd zijn we toch 
al ver naar elkaar toegegroeid. Mijn man was in het begin niet 
klaar om de stap aan te durven om te trouwen, doordat hij wat 
tegen me opzag. Dat hij zelf bang was dat ik, dat we eikaars 
leven niet zouden kunnen vullen. Dat ik in het vlak van 
gesprekken en al die dingen ver boven hem zou staan. Die ervaring 

56 



heb ik nooit gehad hoor. Beslist nooit gehad, ook niet toen we 
getrouwd waren. Ik kon met hem over alles praten en doen. Ik kon 
overal met hem heen. Hij wist zich echt heel goed aan te passen 
en een houding te geven en zo. Maar dat gevoel heeft hij wel een 
tijd gehad gewoon. Ook dacht hij dat ik het financieel niet zou 
kunnen bolwerken, want ik ging natuurlijk een flinke hap 
achteruit, maar dat heeft nooit geen problemen gegeven. Want ik 
ben gewoon altijd vooruitlevend geweest." 
Op de vraag waarin ze haar man het meest mist zegt mevrouw 
Kuipers: "Ja, vooral de enorme zorg voor mij vaak. De gave van je 
weten te boeien. Op de een of andere manier lekker weten te 
vertroetelen. Daar had hij een enorme gave in. Dat vond ik zalig, 
heerlijk. Dat was iets wat ik helemaal niet gekend heb; ik was 
niet jong meer toen ik trouwde, dat vond ik e e n . . . en dat mis je 
zeer waarschijnlijk nu het meest". 
Wat zij minder waardeerde: "Dat als we uitgingen, dan kon hij 
lekker doorzakken vaak. Daar had ik nog wel eens problemen mee. 
Of dat hij later terugkwam als hij alleen ging, dan dat we 
afgesproken hadden. Dat vond ik erg. Dan was ik niet te genieten 
hoor. Zeer waarschijnlijk hebben we samen aangevoeld dat het maar 
kort kon duren, ik weet het niet. Ik kon het maar moeilijk 
hebben. Hij zei vaak tegen me: als ik om vijf uur wegga moet ik 
om half vijf thuis zijn. Ik moet ook zeggen dat dat een klein 
beetje misschien, vooral dat laatste jaar, om de zorg was, omdat 
hij ook vochttabletten kreeg." 
"Als we een keer wat met elkaar hadden, dan miste je wel eens je 
eerlijkheid van een gesprek van uitpraten. Dat kon hij niet. Dat 
miste je wel eens, maar daar had ik in zoverre dus niet zoveel 
problemen mee. Je leert elkaar daarin kennen." 
"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mijn man veel meer mis in de 
dingen van elke dag als dat ik hem mis met betrekking tot de 
sexualiteit. Ik heb dat probleem niet. Maar ik geloof heel zeker 
dat dit een facet is waarvan ik denk dat heel veel mensen graag 
zouden praten. Ik mag stellen dat we het erg goed gehad hebben 
met elkaar. Dat we een fijne tijd gehad hebben, hoe kort het ook 
geweest i s . We hebben elkaar erg goed gevonden op alle vlakken. 
Wat je erg mist, is dat je gewoon niet iemand hebt waar je elke 
dag mee kunt praten. Dat mis je het meest. Je mist ontzettend 
veel op alle vlakken, maar ik geloof dat dat de grootste leegte 
is: wat je gewoon mist in het doen van elke dag. In het beleven 
van de kleine dingen. Veel meer als wat betreft het sexuele vlak. 
Dat mis je ook, maar daar heb ik niet zoveel problemen mee. Veel 
meer mis ik hem in de gezelligheid aan elkaar. De alledaagse 
dingetjes. Ik was natuurlijk wat verwend omdat hij vaak thuis 
was. Dan ging ik boven bedden opmaken, en dan deed hij beneden de 
boel. Dan dronken we koffie, gezellig met elkaar. Ja, als een 
ander hem vijftig procent mist omdat hij overdag werken i s , miste 
ik hem voor vijfenzeventig procent, omdat ik ook die gezelligheid 
moet missen. Je mist hem eigenlijk nog elke dag in je doen en 
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laten. Je komt van het ene moment op het andere alleen met de 
kinderen te zi t ten. Je kunt de hele dag geen volwassen gesprek 
voeren met elkaar. Het is niet een levensgroot probleem, ik kan 
er niet mee vooruit of zo, maar ik mis hem daar heel echt wel in. 
Die leegte, dat wordt zeker niet minder, omdat het langer geleden 
i s . Dat is juist n i e t . . . . " 
"Ik ben nog vaak in gedachten bij mijn man, hoe hij erover 
gedacht zou hebben. Dat spreekt voor mij nog echt heel erg mee." 
De volgende belangrijke ander die we hier wülen noemen, is een 
vriendin van mevrouw Kuipers die zij al uit haar kinderjaren 
kent: "Die ken ik vanaf de tweede klas lagere school. Die is van 
toen af mijn vriendin geweest, nu nog. Een paar keer in het jaar 
komen we bij elkaar. In de vacanties zal er altijd een avond of 
middag gepland zijn om naar mijn vriendin te gaan. Verjaardagen 
zal ik nooit overslaan. En ik heb ook altijd erg veel aan haar 
gehad. Gewoon dat ze een keertje kwamen. De hartelijkheid van het 
bezoek dat je dan ontving, dat heel erg meeleeft met wat je 
gewoon e rvaar t . Dat heb ik ervaren al in die tijd dat ik ziek was 
tijdens mijn verpleegstersopleiding, waar ik drie weken heb 
gelegen. En eigenlijk toen van thuis niemand gezien heb . Maar 
mijn vriendin is wel een keer geweest. En mijn heeroom, die was 
pastor van die parochie. Dat zijn van die dingen waarvan ik zeg: 
dan was ze er een keer . Ook nadat mijn man overleden was. De 
eerste die echt op bezoek is geweest was zij. Dat doet je gewoon 
goed. Ik vond het heerlijk dat de maand dan na de begrafenis, 
mijn vriendin voor de deur stond. Zonder woorden voelen wij 
elkaar aan. Dat vond ik leuk dat ze kwam." 
Aan de andere familieleden had ze weinig steun in deze tijd: "Ik 
geloof dat ik daar de eerste tijd vooral ook niet zo om gevraagd 
heb, mijn familie was er natuurlijk. Maar n e e . . . . Ik heb de 
oudere kinderen uit het eerste huwelijk van mijn man erg gemist 
daarin. Ze hebben natuurlijk hun eigen gezin. Maar ik geloof 
zeker dat ik zelf zeker wat meer aandacht aan mij geschonken zou 
hebben, aan hun tweede moeder dan, dan dat zij gedaan hebben. Ik 
heb weinig binding met hen. Ja, dat heb ik echt gemist. Ook in 
die tijd dat ik rondom de jongste zoon veel problemen had, zijn 
ze me niet tot steun geweest." 

B . Belangrijke gebeurtenissen 

De eerste belangrijke gebeurtenis in het leven van mevrouw 
Kuipers die we hier noemen, is de dood van haar moeder: "Dat 
herinner ik me zo goed als de dag van gisteren, dat ik 's middags 
op school afscheid genomen had van de directrice. Dat die bewuste 
nacht mijn moeder is overleden, dat is me heel goed bijgebleven. 
Toen kreeg ik een herinneringsprentje. Dat was toen van: moeder 
laat me toch niet a l l e en . . . . Dat van mijn moeder dat is ook zo 
abrupt , vind ik, in mijn leven geplaatst geweest. Ik weet niet 
hoe ik dat nu onder woorden moet brengen. Ik bedoel: daar heb je 
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zo weinig aan beleefd. Ze was er niet meer. En daar was het mee 
af. Het was een leegte, die krijg je ook niet opgevuld, maar daar 
is nooit over gepraat . J e moet stellen: er was een sfeer van 
ieder moest er maar mee klaar zien te komen. Het was niet iets 
wat door het gezin meebeleefd werd. Ik kan me niet herinneren dat 
erover gepraat werd. Ik geloof best dat je daar behoefte toe 
gehad hebt . Je weet het allemaal nog, want mijn moeder is 
plotseling overleden. Ze was toen wat ziek, toen heeft ze 's 
avonds laat nog de huisar ts gehad. Toen had ze ook al een paar 
nachten slecht geslapen. Wij gingen met ziekte altijd naar de 
kamer van heeroom, dat was een aparte slaapkamer van een broer 
van mijn vader, die priester was. Daar lag ze toen, omdat ze bang 
was dat vader dan ook niet zou slapen. Een zusje kwam zeggen dat 
ze dood was. We zijn allemaal even geweest. Ik ben weer 
teruggeweest, omdat ik de pols wilde voelen. En er was geen pols 
meer, dat weet ik ook. Toen moest ik nog een keer weer terug of 
ik de hand wel hetzelfde gelegd had, want de dokter kwam 
natuurlijk lijkschouwing d o e n . . . dat weet ik nog dat dat in mijn 
gedachten weer leefde, maar dat ik niet meer terug mocht. Dat ik 
toen met geweld op de kamer ben gehouden. En dat we toen wat 
hebben zitten bidden. Tot de pastoor en de buren en de familie en 
alles kwam. En daar hebben wij tussendoor geleefd. Maar verder is 
er weinig over gepraat , ooit weer". 

Over de dood van haar vader, jaren later, zegt ze: "Ik heb dat 
echt als een laatste sterven van mijn ouders ervaren, waarvan ik 
moet zeggen, dat heb ik toch als iets ervaren waarvan ik zeg: 
daar valt iets weg in je ouderlijk huis" . 
Een volgende belangrijke gebeurtenis die wij hier bespreken, is 
het feit dat mevrouw Kuipers zelf moeder wordt. Ze vertelt 
hierover: "Mijn grote wens was dat ik de eerste jaren graag toch 
een keertje een kind van mijn man wilde, waarin we elkaar ergens 
moeilijk vonden, omdat hij er vreselijk tegenop zag. Misschien 
omdat hij zich ook toen al niet zo lekker gevoeld heeft. Want 
voor wij trouwden heeft hij uit zichzelf een medische keuring 
aangevraagd. Dat wou hij per se . Ik zei daarop, als ik vandaag al 
wist wat het leven zou brengen dan hoefde ik er niet aan te 
beginnen. Maar je geeft om elkaar, of niet. Hij zei dan, we 
hebben het toch goed met elkaar. Hij heeft er erg tegenop gezien. 
In de tijd dat ik in verwachting was is hij vol zorg geweest of 
het allemaal wel goed zou komen. Hij was vaak bang of het kindje 
wel goed was en dergelijke. Ik zei dan, als het dan zo is , dan is 
het de dag van daar nog vroeg genoeg om je daar zorgen over te 
maken. We hebben samen nog even genoten van ons kind, toen was 
het gebeurd, het is maar vijf weken geweest. Hij heeft zeer 
waarschijnlijk er meer mee beleefd, dan de andere keren, omdat 
hij veel thuis was. Maar terugkijkend heeft mijn man voor mijn 
gevoel er altijd met zorg naar toe zitten kijken. Dat hij op een 
gegeven moment bij zijn vriend kwam en zei, mijn vrouw is in 
verwachting, ze wilde het zo graag. Als het met mij maar goed 
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gaat. Dat is steeds de grootste zorg geweest waar hij mee geleefd 
heeft. Hij was bang dat ik gauw alleen kwam te staan, en dan met 
een kleintje." 
"Ja, het was heel belangrijk voor mij dat ik mijn kindje kreeg. 
Ik had wel eens het gevoel dat ik wat afzijdig stond. Dat is voor 
mijn man natuurlijk een heel andere beleving geweest dan voor 
mij. Ook voor ons beiden een enorme beleving toen onze zoon 
geboren werd. In die tijd hebben we ook ontzettend veel contact 
met elkaar gehad. Ik had me mijn man heel anders voorgesteld in 
die tijd. Ik heb geen gemakkelijke bevalling gehad. En hij heeft 
ontzettend veel zorg gekend. Dat heb ik echt heel erg in hem 
gewaardeerd. Ik geloof dat het voor mijn gevoel het hoogtepunt 
geweest is van al die jaren met hem samen. Dat je zegt: echt het 
moment dat je elkaar helemaal hebt gevonden. Ik geloof ook dat je 
elkaar na die tijd weer anders ziet. Dat je elkaar heel nabij 
bent geweest. Ja, het was ingrijpend, in zoverre dat ik zeg: ik 
vond het heerlijk om het te mogen beleven. Omdat ik dat allemaal 
erg graag wilde, waar mijn man zo tegenop heeft gezien al die 
tijd. Met zijn zorg om alles. Maar van de andere kant zeg ik dus: 
ik had er steeds ingezeten, en had het zo vaak meegemaakt, ik 
wilde het zelf graag ook ervaren. Ik geloof dat mijn man het ook 
heel erg fijn ervaren heeft, hoewel hij vaak zei, foei, foei, dat 
nooit weer. Hij heeft de bevalling als iets verschrikkelijks 
ervaren. Terwijl ik er veel rustiger tegenover stond, omdat... 
het was mijn werk. Ik heb me weinig zorgen gemaakt in die tijd. 
Mijn man vond het allemaal verschrikkelijk. Hij zei dat vaak met: 
Ik vond het net een slagerij, toen de bevalling maar niet 
vorderde." 

Een volgende belangrijke gebeurtenis is de dood van haar man. Op 
de vraag of zij weleens gepraat hebben over de dood zegt mevrouw 
Kuipers: "In zoverre dat we gepraat hebben over waar we begraven 
zouden worden. Omdat ik zelf nogal graag een kleintje wilde, een 
eigen kind. Wat mijn man dan zei, als mij iets overkomt, dan zit 
je er alleen mee. Dat hij zelf zei, ik word niet oud. Dat lag 
vast voor hem. Hij heeft zich waarschijnlijk wel naar gevoeld, 
die laatste jaren." 
"Mijn man is waarschijnlijk aan een hartinfarct overleden, hoewel 
het voor mij een grote vraag i s , maar nagaan kunnen we dat nooit 
meer. Er is toen geen obductie gedaan. Het gebeurde volkomen 
onverwachts. We hadden net de avond van tevoren alles rond de 
doop van ons kind afgesproken. We hebben die avond toen nog fijn 
zitten praten. Het lag toen helemaal niet in je gedachten dat het 
zo zou lopen. Het kind was toen vijf weken oud." 
Een gebeurtenis die van belang was na de dood van haar man, was 
het feit dat de jongste zoon van haar man en diens eerste vrouw 
het haar erg moeilijk maakte: "Die is ontzettend wars geweest. Op 
een gegeven moment heb ik gezegd, nou lukt het echt niet meer. Je 
moet maar eens een tijd naar je oudere zus gaan. Ik zie het niet 
meer. Dan heb je vaak lopen denken: hoe zou het anders gelopen 



zijn, en wat voor een beslissing zou je samen dan genomen hebben. 
Want die jongen accepteerde mij gewoon op een gegeven moment 
niet. Als ik probeerde met hem te praten over allerlei dingen zei 
hij, niks mee te maken, je bent mijn moeder niet. Klaar, af, uit. 
Toen heb ik moeten zeggen, nu ga je maar. Anders ga je er op een 
gegeven moment zelf helemaal onderdoor. En dat wilde ik niet. 
Omdat ik daar gewoon de zorg voor die andere twee kinderen bij 
had. Ik ben daar ook echt niet aan onderdoor gegaan. Dat wil je 
gewoon niet. Ik heb dat toen echt wel overdacht van: wat moet ik 
er verder mee? En hij komt ook wel thuis, maar je zou ergens 
willen dat je een heel ander contact met zo'n jongen had." 
Een gebeurtenis die zij zelf noemt uit de tijd dat zij in oplei
ding was voor verpleegster: "Ik vond het wel moeilijk elke keer, 
dat je voor je opleiding naar een ander ziekenhuis trok, dat je 
echt weer afscheid moest nemen. Ik ben echt gebonden aan 
bepaalde, je weet waar je bent, je weet nooit wat je weer wacht. 
Dat heb ik altijd ervaren. Dat ik met een collegaatje samen
woonde, en dat zij op een gegeven moment wegging, dat ik gewoon 
weer als een afscheid ervaarde." 

C. Zelfbeeld 

Over haar jeugd vertelt mevrouw Kuipers: "We waren met zeven 
meisjes thuis, waarvan vooral mijn oudste zusjes vrij hard hebben 
mee moeten werken op de boerderij. In het begin was ons gezin 
altijd gedeeld met mensen die in het gezin opgenomen waren, een 
knecht en een dienstmeisje, waar wij tussendoor opgroeiden. Ik 
vond dat ze vroeger weinig tijd voor ons hadden. Ik heb verder 
weinig mogelijkheden gehad wat betreft iets wat je wilde en zo. 
Wel bij de boerinnenbond, vond ik het heerlijk om zo eens een 
avondje wat te doen, een declamatie of een vers. Toen ik van de 
zesde afkwam had ik graag naar de ULO gewild. Maar mijn vader 
vond huishoudschool voldoende. Als je dan later naar de grote 
stad trekt, dan ga je zo op in de grote massa, dat heb ik heel 
erg ervaren. Ook later heb ik dat gevoeld met die meisjes uit 
zo'n dorpsgemeenschap, die daar dan ook vaak een bepaalde tijd 
moeite mee hadden dat ze zich thuis vaak zo beknot hadden gevoeld 
in hun doen en laten. Ik wilde toentertijd al graag in de 
verpleging, waar mijn vader niet zo voor voelde. Maar ik had toch 
wel het vooruitzicht van als ik eenentwintig ben ga ik echt in de 
verpleging. Dat was toen al heel erg mijn plan." 
"En dat ik naar de missie wilde, gaan werken in de ontwikkelings
landen. Van mijn jeugd was het altijd missiezuster, maar meer om 
gewoon te gaan werken, dan het woord zuster. Dat zou dan 
religieuze zijn geweest, dat mij dat wat zou zeggen, maar gewoon 
wel dat ik wilde gaan werken in de arme landen. Dat was altijd 
mijn ideaal. In de verpleging heb ik altijd graag gewild en ik 
heb ook altijd graag gewerkt. Ik heb er een erg leuke tijd gehad. 
En ook leuke meisjes gehad om mee te werken. Waar ik nu nog 
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altijd contact mee heb. Het is toch nogal een opgave om op een 
gegeven moment als leiding helemaal boven te staan. Het is 
ontzettend belangrijk dat je er niet ver boven staat . Je kunt 
namelijk niks alleen doen. Dat heb ik ook heel vaak aan de 
meisjes laten merken. Ik heb er echt niet als leidster-docente 
bovengestaan. Wel als het nodig was, hoor. Ze wisten ook heel 
goed dat er dan niet viel te spot ten. Beslist niet, ik ben van 
mezelf heel punctueel, dacht ik. Dat ben ik ook bij de meisjes 
geweest. Ik bedoel: vaste afspraken, en dat ook doen dan . Ik ben 
echt niet gemakkelijk in die dingen, omdat ik zeer waarschijnlijk 
zelf ook erg punctueel ben. Maar ondanks dat had ik een goed 
contact met de meisjes, voor mijn gevoel. Hoe meer dat je 
toegeeft, of toegaf in die tijd, ik geloof nog dat het opgaat, 
hoe meer problemen het vaak opwerpt. Ik ben wat dat betreft dus 
niet voor de vrije opvoeding. Van mij mag er echt een leiding 
zijn. En moeten er bepaalde dingen zijn die wel en niet mogen. 
Het moet niet zijn dat alles kan. Ik vind dat dat nooit kan. Dat 
heeft dacht ik ook wel altijd in mijn werk meegesproken, vooral 
in de laatste vijf jaar dat ik zelf de leiding had van een 
kraamcentrum." "Ik moet zeggen, ik ben over het algemeen ben ik 
gewoon wel tevreden geweest. Ik heb erg graag gewerkt. En ik zou 
geloof ik altijd toch weer dezelfde weg gekozen hebben als ik het 
nu moest doen. Dan wel graag met meer vooropleiding." 
Er over denkend nu weer terug te gaan: "Ik zou enorm botsen met 
veel dingen geloof ik. Want ik ben dan niet iemand die mijn mond 
houdt ." 

Op de vraag hoe haar ouders tegen haar aankeken, zegt mevrouw 
Kuipers: "Geen idee, helemaal niet. Ik bedoel, ze waren 
waarschijnlijk erg zorgzaam. Maar ik kom echt toch uit een gezin 
waar de hiërarchie heel erg geheerst heeft voor mijn gevoel. Waar 
je echt van onderaf alsmaar naar je ouders opkeek. Waar ik niet 
het gevoel gehad heb van binding. Terwijl er dat zeker is geweest 
hoor. Ik vind dat mijn ouders, vooral mijn vader, vaak hard was. 
Maar ik weet ook zeker dat hij vol zorg was. Dat neemt niet weg 
dat ik bepaalde dingen niet gekend heb . Bepaalde warme gevoelens, 
eens lekker gepakt worden, of lekker op schoot zitten, of wat 
ook, kan ik me niet herinneren. Hoe mijn ouders tegen me aankeken 
kan ik niet zeggen." 
Hoe haar man haar zag: "Weet ik ook niet. Durf ik geen antwoord 
op te geven. In zoverre dat hij wel eens tegen me zei, ach, wat 
ben je me toch honderd procent meegevallen." "Ik moet zeggen, we 
hebben het erg fijn gehad met elkaar. Hij heeft zich zeer 
waarschijnlijk veel meer aan moeten passen dan ik, voor mijn 
gevoel. Omdat ik vrij rustig naar binnen gestapt ben, en op mijn 
manier het huishouden ben gaan runnen . Waarbij hij mij naar mijn 
gevoel nooit op mijn vingers heeft gekeken. Ja, dat klinkt 
misschien gek, maar ik was gewend om de tafel te dekken, netjes 
met mes en vork, en zulke dingen. Ik geloof zeker bepaalde dingen 
die zijn veranderd voor hem, toen ik met hem getrouwd ben. Voor 
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ons trouwen dacht ik dat hij erg bang was omdat ik meer 
ontwikkeld was. Ik heb dus een paar stappen terug moeten doen, 
waar ik een aardige tijd voor nodig heb gehad, maar ik geloof dat 
hij dat nog veel meer ervaren heeft. Dat ik het maatschappelijk 
verder geschopt had, en dat hij bang was dat hij in veel vlakken 
niet beantwoorden kon aan de behoeften van mij, aan gesprekken en 
zo. Maar om te zeggen: hoe zag mijn man me' Dat zou ik niet 
weten. Weet ik n i e t . . . . " 
Hoe de kinderen haar zien: "Ik denk dat ze mij vaak te s trak 
vinden. Dat ik ze veel meer vrijheid zou moeten geven. Maar om te 
zeggen van, hoe zien ze j e ' Dat weet ik n i e t . . . . " 
Haar zussen: "Ik weet gewoon nu al dat meerdere van mijn zussen 
niet begrijpen, dat ik weer wil gaan werken. Dat ze dat helemaal 
niet zien zitten. Maar ze weten ook niet wat het is om iedere dag 
alleen te zitten met kinderen om je heen. Nooit gesprekken van 
man tot man, of volwassenen onder elkaar. Dat kun je niet met 
kinderen. Dat is een leegte die je graag opgevuld wilt zien. Maar 
hoe ze me zien? Durf ik geen antwoord op te geven, weet ik niet. 
Kan ik ook niet ." 
Gevraagd naar hoe zij zichzelf zou karakteriseren zegt mevrouw 
Kuipers: "Beslist geen pyknisch figuur. Nou dat weet ik n i e t . . . . 
Ik ben altijd een enorm blij mens geweest en ik vind dat ik in de 
laatste jaren wat veranderd ben . Dat je met de opvoeding van 
kinderen ontzettend vaak negatief moet overkomen. Waarin het dus 
kan zijn dat je niet altijd als blij mens overkomt. Je moet zo 
vaak mopperen, brommend optreden, s t reng zijn. Ik vind dus dat 
lang niet alles kan. Dat ervaar ik nu met mijn eigen kind ook 
veel meer dan dat ik dat met die andere beide ervaren heb. 
Misschien omdat je er alleen voorstaat. Misschien dat zijn 
agressie ook kan komen van mijn hem nogal op de lip zit ten. Dat 
ik hem dus bepaalde dingen teveel misschien wil bijbrengen. Ik 
bedoel dat dat juist een averechtse werking heeft, een 
spiegelbeeld van jezelf geven." 
Elders zegt ze: "Weet ik niet, alleen dat ik zeg ik was altijd 
ontzettend blij. Ik ben nog geen zuurpruim hoor, dat zeker niet . 
Toch vind ik dat ik de laatste jaren wat ingeboet heb voor mijn 
gevoel. Dat is dus gewoon ingebouwd in je gezin van elke dag . 
Misschien ben ik zelf de grote schuldige. Dat ik wel eens denk: 
ben ik niet te s t rak , te star in bepaalde dingen. Je doet zoals 
je meent dat je het doen moet. Ik kan niet voorbijgaan aan 
opvoeden. Het is veel gemakkelijker om het niet te hoeven doen. 
Maar dat zou ik niet kunnen, laat ik dat erbij zeggen. 
Bijvoorbeeld het opruimen van speelgoed, zou ik het niet laten 
doen dan zou ik er zelf achteraan lopen. Dan zeg ik: nee, dat 
moet je zelf doen. Dat zijn van die dingen, als je het niet zou 
zien, dan had je daar ook geen woorden over . Daarom stelde ik ook 
net dat ik echt geen pyknisch figuur ben . Die zien dat niet, 
hebben daar geen problemen mee. Wat ik begin, wü ik graag ook 
afmaken. Dat speelt waarschijnlijk toch wel heel vaak in de 
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dingen van elke dag door. Ik kan de boel niet maar laten liggen. 
Als ik er door omstandigheden overdag niet toe kom, dan moet het 
toch gebeuren. Ja , zo is het eigenlijk met alles, dacht ik 
eigenlijk wel." 
In een ander verband zegt ze over zichzelf: "Ik ben gewoon altijd 
vooruitlevend geweest, financieel. Zoals je dat van oorsprong, 
van thuis uit gewend was. Zorgen voor morgen, maar niet vandaag 
leven. Ik heb er natuurlijk wel aan moeten wennen om gewoon het 
huishouden te doen. Ik was het niet gewend. Ik was erg precies. 
Ik weet nog uit de begintijd, als ik 's avonds thuiskwam en ik 
was nog niet klaar, dat vond hij vreselijk. Dan zei hij, zorg dat 
je klaarbent als ik thuiskom. Dan moest ik wel in de kamer zijn, 
dat vond hij gezellig. Dat vond ik zelf ook wel gezellig, dat 
moet ik erbij zeggen hoor." 
Over hoe zij zichzelf in haar rouwproces voelde, vertelt mevrouw 
Kuipers: "Elke dag opnieuw zijn er weer andere dingen, 
beslissingen die je nu alleen moet nemen. Niet dat ik kan zeggen: 
ik kom er niet ui t . Vooral in het begin bestaat je dagvulling 
bijna alleen maar uit je huishouden. Vooral in het begin toen ik 
met mijn jongste zat die dus je hele dag opeiste. Ik vind dat je 
veel zinvoller bezig kunt zijn dan met je eigen huishouding. Ik 
vind het zo'n enorm eentonig werk. En elke dag. Ik ben vrij 
precies wat werk betreft en het komt elke week weer. Dat hoeft 
voor mij soms niet. Ik hoop dat ik dus weer enige jaren kan gaan 
werken. Dat ik weer wat meer onder de mensen wil komen, als dat 
je maar elke dag thuiszit . Je wereld is zo klein, je hebt zo 
weinig om handen dat je meer onder de mensen zou willen komen en 
meer bezig wil zijn met werk dat je interesseert . Waar je meer in 
op zult gaan." "Na mijn mans dood was ik wat actief in het 
oudercommitee van de school en de voorbereiding gezinsviering, al 
die dingen ben ik gaan doen omdat ik op sociaal vlak altijd wel 
bezig ben geweest." 
Over de dagen tussen de dood en de begrafenis van haar man 
vertélt mevrouw Kuipers: "Dat kan ik me heel goed herinneren: dat 
heel bewust afscheid hebben moeten nemen. Dat heeft mij 
ontzettend parten gespeeld. Ik geef niks om bepaalde pracht en 
praal om je heen. Ik heb gewoon op mijn eigen manier bepaalde 
dingen geregeld met de kinderen. Allemaal zelf meegeregeld, van 
de advertentie tot de dingen in de kerk , tot het gedachtenis
prentje wat ik samen met de pastoor doorgenomen heb, waar ik nog 
bepaalde dingen aan veranderd heb. Zoveel dingen die je echt 
bewust zelf geregeld hebt . Dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat 
je het bewust mee kunt doen. Omdat ik naar mijn gevoel anders 
later een veel grotere leegte had gevonden. Heel bewust is dat 
allemaal voor mijn gevoel gebeurd." "De officiële dingen, de 
kerndingen van in de kerk en de begrafenis en de koffietafel, heb 
ik zelf bewust mee doorgepraat. Dat vond ik gewoon. Dat is bewust 
gebeurd. Zelf geregeld. En mijn inspraak. Wat vaak helemaal om je 
heen gebeurt omdat je zo kapot bent dat je het niet kunt . Dat is 



bij mij zeer zeker niet het geval geweest. Dat heb ik niet af 
willen schuiven voor mijn gevoel. Met daarin het grote facet van, 
kom je moet vooruit, de kinderen zijn er. Dat heeft heel veel 
meegesproken voor mij." 
Pratend over de dood van haar man komen haar gevoelens omhoog en 
huilt ze zachtjes: "Dat vind ik verder geen probleem hoor. Ik 
vind dat je erover moet kunnen praten." 
Over het condoleren zegt ze: "De mensen zijn allemaal binnen 
geweest om mij een hand te geven, maar dat zegt je dan niets 
hoor. Daar ben je met je gedachten niet bij." "Voor mijn gevoel 
ben je in dat soort dagen toch een massamens die geleefd wordt. 
Wat ik dus zelf niet gehad heb. Omdat ik bepaalde dingen zelf 
gevraagd heb of dat mocht. Maar vaak wordt je niet de tijd gegund 
om de dingen op je eigen manier te doen. Dat vond ik wel. Ik 
geloof dat ik in die dingen, wat betreft psychisch gewoon zelf 
nogal bij de tijd, nogal rustig ben gebleven. Het rustig heb 
wülen verwerken. Ik zeg ik heb het niet zo ervaren, omdat ik tot 
aan de laatste dag toe eigenlijk alles heel rustig over me heen 
heb laten gaan." "Ik moet zeggen ik heb me steeds goed staande 
gehouden, ook daarna. Het leven van alledag gaat verder. En mijn 
kind vroeg vijf voedingen per dag. En dan al het bezoek. Mijn 
jongste zus is nog een paar avonden hiernaartoe gekomen. 
Waarschijnlijk om een klein beetje te zorgen voor de leegte, dat 
ik niet zo alleen was. Voor mezelf was het gewoon zo dat ik zeg: 
je moet er toch weer verder mee. Ik heb geen keus; ik moet 
vooruit. Je moet zeggen: omdat je zo volledig door je gezin in 
beslag werd genomen heb ik eigenlijk niet zoveel problemen gehad. 
Ik heb wel iedere dag bijna naar het kerkhof gemoeten. De 
kinderen gingen naar school, dan ging ik even wandelen naar het 
kerkhof. Ja, er komen zoveel dingen naar je toe. In die eerste 
weken ben je zo druk met alles wat je doen moet. Omdat ik het in 
die eerste week allemaal beleefd heb, verwerkt heb, is me dat in 
die weken daarop ook wel gelukt." "Het heeft mij ook geholpen, al 
die dingen, wat eten betreft, dat ik dacht van, kom, je moet 
vooruit. Je hebt geen andere mogelijkheid, je moet vooruit. Soms 
schoot je even vol, dat je verdrietig was. Maar daarna: je moet 
vooruit. Dat is eigenlijk geen probleem geweest. Er komen direct 
daarna veel dingen naar je toe die je zo in beslag nemen, waar je 
voor zorgen moet, dat ik zeg: je moet verder. En er wordt zoveel 
van je gevraagd. Ik heb eigenlijk steeds weer verder geleefd. 
Waarin je weer vooruit moest." 

Op de vraag of ze steun heeft gehad van bepaalde mensen: "Zeer 
waarschijnlijk wel, ik kan dat niet zo terugbrengen. Misschien 
onderken ik het anders. Ik moet zeggen dat ik zelf nogal steeds 
vooruit heb gewild en bewust heb willen leven en alles zelf heb 
willen doormaken. Je vond het natuurlijk wel fijn dat er wat 
aankwam, maar ook vaak moeilijk. Dat het je overviel." "De 
kinderen hebben zich eigenlijk in die tijd weinig geuit. 
Waarschijnlijk omdat het allemaal vrij rustig is doorgegaan. Dat 
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weet ik niet. Als ik zelf verdrietig was zei mijn dochtertje, 
niet huilen, mamma. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om dat 
buiten de kinderen om te verwerken. Vooral in die eerste tijd." 
Bepaalde dagen zijn moeilijk voor haar : "Dat zijn 
herinneringsdagen waar je niet aan voorbij kunt . Ze kosten me 
niet meer zulke moeite dat je zegt: nu ben je in t ranen. Maar je 
bent er wel echt mee bezig. Ik geloof niet dat er een dag 
voorbijgaat dat je niet meer aan je man denkt. Dat vind ik ook 
geen probleem, omdat ik vind, je leeft nog zo met hem in zoveel 
dingen." "Weken nadat mijn man overleden was werd ik om die tijd 
wakker. Dan doorleefde je dat gewoon weer helemaal. Ja, elke 
woensdag was je daar weer mee bezig, gewoon elke morgen om die 
tijd, een hele tijd lang." "Ook dat ik in de eerste tijd zo bezig 
ben geweest met de ontbinding. Dat je zegt: nou takelt dat hele 
lichaam af. Dat heeft me de eerste tijd erg vaak bezig gehouden. 
Ook dat je vaak later graag zou willen weten waaraan iemand 
precies gestorven i s . Dat ik met de gedachte rondgelopen heb, en 
daar ook met de oudste schoonzoon over heb gehad, om alsnog 
obductie te doen. Dat ik daar gewoon ontzettend mee bezig ben 
geweest: wat is de eigenlijke doodsoorzaak? Het is voor mij ook 
altijd een vraag gebleven. Later heb ik er ook wel gewoon rust 
mee gehad. Als ik het geweten had, had ik niet anders tegenover 
het verlies gestaan, maar ik had een antwoord op mijn vraag gehad 
op dat moment. Een vraag die ik nog steeds niet beantwoord heb. 
Dat ligt volgens mij in het vlak dat je zelf altijd in het werk 
hebt gezeten." 
Een voorval na de dood van haar man willen wij hier noemen: "De 
jongste zoon wilde dat er foto's gemaakt werden van vader . Toen 
heb ik gezegd, ja, dat wil ik doen, maar die foto's krijg je 
niet. Niet voordat je ergens volwassen bent en er zeer 
waarschijnlijk tegen kunt . Maar ik wil nu niet dat je die in 
handen krijgt. Dat leek me gewoon niet goed. Dat hebben we 
vantevoren doorgepraat. En er zijn foto's gemaakt. En hij heeft 
er nog nooit naar gevraagd. Nog nooit. Ik ben erg blij met die 
foto's nou. Dat meen ik echt. Dat heeft voor mij bepaalde 
herinneringen. In ieder geval, ze zijn gewoon betekenisvol voor 
mij. Maar de jongste zoon die zo graag wilde dat die foto's 
gemaakt werden, heeft er nooit naar gevraagd. Helemaal n o o i t . . . . " 

D. Toekomst en zinbeleving 

Over haar toekomst zegt mevrouw Kuipers: "Ik wil erg graag weer 
wat zinvol bezigzijn, wat betreft werk. Maar het moet niet ten 
koste gaan van je gezin, dat je de halve tijd er niet bent . Dan 
gaat het gewoon niet door." 
Gevraagd naar hoe haar toekomst er voor haar uitziet, zegt ze: 
"Eigenlijk zoals hij ook nu eruit gezien heeft. Ik moet gewoon 
verder leven en het zal me best wel lukken als er geen problemen 
komen met de kinderen. Ik hoop nog enige jaren te gaan werken. 
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Maar verder , ik denk vrij rustig verder . En toch op de 
achtergrond met: je bent nog met je man. Nog heel zeker . Ik zou 
echt toch niet toe zijn aan een andere man, want dan zou ik hem 
eerder tekort doen geloof ik. Ik geloof dat ik niet toe zou zijn 
aan een binding dat je denkt: een andere man. Om mee te trouwen. 
Daar ben ik nu niet aan toe. Dat zou ik echt nog niet aankunnen. 
In een hele hoop dingen leef ik nog met mijn man. Het is echt 
niet overdreven dat te stellen. Ook je gang naar het kerkhof, die 
behoefte heb ik gewoon. Ik hoef er niet elke dag meer heen. Maar 
ik zal er toch elke week komen. Als je eens een keertje niet 
kunt, dan zit het je gewoon niet lekker dan ." "Ik ben er zelf nog 
niet aan toe om een andere kant uit te kijken. Die behoefte heb 
ik ook niet. J e zit er wel eens over te denken: is het waar wat 
je zegt? Maar ik geloof heel zeker dat ik niet iemand anders in 
de plaats van mijn man kan zetten. Nee, laat het me dan maar zo 
verder met de kinderen samen doen. Dan ben ik echt tevreden." 
Gevraagd naar zorgen voor de toekomst zegt mevrouw Kuipers: "Dat 
je je wel eens afvraagt hoe het moet, als je zelf zou uitvallen. 
Dan staan twee kinderen hier waar niemand voor i s . Zolang je nog 
met zijn tweeën bent is er nog een die daarvoor zorgt . Zo gauw je 
alleen bent is er niemand meer. Dan is je vraag: hoe loopt het 
verder? Wie vangt dan je gezin op? Daar ben je echt wel eens mee 
bezig. Daar zou je eigenlijk voor moeten gaan zorgen. Maar dat is 
erg moeilijk als je zelf nog vrij jong bent . Wie moet je dat 
vragen, hoe moet je dat inkleden? Met die twee grote meisjes heb 
ik weinig contact. Daar hoef ik me dan ergens niet op te 
verlaten. Misschien dat ze het dan doen, maar daar ben ik dan het 
minst gelukkig mee, wat betreft mijn gevoelssfeer. Ik vind dat 
het verder vrij goed loopt. Ik red het verder wel. Ik hoef niet 
zo nodig dit of dat . Het enigste: ik geloof dat ik het erg fijn 
zou vinden om nog weer te gaan werken. Het kan me ook best 
honderd procent tegenvallen." 

"Ik hoop dat de kinderen niet zo dwars worden als de jongste 
zoon. Die is op een gegeven moment zo dwars geworden, dat hij me 
niet meer accepteren wou als moeder. Ik dacht dat het meisje wat 
meer binding met me heeft dan dat hij dat had. Hij was tien toen. 
Ik hoop dat dat goed blijft gaan. Dat zijn mijn zorgen voor de 
toekomst. Verder hoeft het voor mij niet te veranderen. Als het 
zo maar blijft. Dat je gewoon met je gezinnetje rust ig verder 
kunt leven. Dan ben ik tevreden. Je kunt zo moeilijk vooruit 
kijken. Het kan zijn dat ik over twee jaar anders praat . Nu hoeft 
het nog niet te veranderen. Ik hoop dat als de kinderen groter 
zijn, en verkering krijgen, dat je ook een klein beetje 
gezelligheid krijgt, ook als er een vriend thuiskomt. Ik probeer 
voor de kinderen het gezin zo gewoon mogelijk door te laten 
lopen. " 
Wensen?: "Op de eerste plaats dat het goedkomt met de kinderen. 
Dat vind ik erg belangrijk. Dat ik misschien toch weer, het kan 
tegenvallen, de kans krijg om halve dagen te werken, dat is het 
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tweede. En voor mezelf dat ik gewoon kom daar waar ik denk dat ik 
komen moet. Dat ik op het eind van mijn leven kan zeggen: ik heb 
het goed gedaan. Dat je naar een fijne tijd kan terugkijken. Dat 
ik gewoon tevreden kan zijn over mijn eigen leven. Dat ik niet 
een verschrikkelijke spiegel voorgehouden krijg. Ik hoop echt dat 
ik het zo goed mogelijk doe. Dat de kinderen echt een beetje 
gelukkig mens in de wereld zijn. Die niet aan alles voorbij 
leven. Waar ik wel eens bang voor ben in deze tijd. Deze tijd is 
zo vervlakkend, oppervlakkig. Daar ben ik wel eens bang voor." 
Op de vraag of ze wel eens nadenkt over de zin van het leven zegt 
mevrouw Kuipers: "Ik geloof dat ik zeggen moet: ja. Dat als je 
dan vaak naar bepaalde dingen terugkijkt, dat je dan zegt: hoe is 
het gelopen en heeft het zin gehad. Het heeft toch echt te maken 
met de betekenis van jouw eigen leven. De waardevolle aspecten, 
dat je daar ook vaak op terugziet, op hoe het gelopen i s . En dan 
denk ik: heeft het zin gehad, heb je het werkelijk gedaan zoals 
je denkt dat je het doen moest." 
Een aantal zaken die haar leven zin geven: "Het zinvolle van de 
tijd dat ik gewerkt heb, dat ik het erg graag gedaan heb. En me 
ook met de volle honderd procent heb ingezet voor wat ik altijd 
gedaan heb. Zowel in de verpleging als daarbuiten. En nu gewoon 
in de dingen van elke dag. In je opvoeding, in alles dat je toch 
vaak bewust doet vanuit je levensovertuiging of je levenser
varing, omdat het zo moet, omdat het dan zinvol is , omdat het 
waardevol i s . De zin van het leven wordt uitgemaakt door de 
opvoeding van de kinderen, een goede baan, dat is gewoon een taak 
die je op je schouders genomen hebt, en die ik hoop dat ik zo 
goed mogelijk doe. Dat is een opdracht van mijn leven. Dat is 
gewoon bewust, anders zou ik niet zoveel zorgen om allerlei 
dingen hebben. Dat is niet geformuleerd om niets. Dat is gewoon 
zo. Ook wat betreft die schoolkeuze, ik ga bewust om me heen 
kijken, omdat ik vind dat dat gewoon ook daarin moet passen, weer 
in het geheel dat ik graag wil dat het goed gaat. Dat je het 
allemaal zo goed mogelijk gedaan hebt. Ik dacht dat dat direct te 
maken heeft met de betekenis van je eigen leven. Dat dat een 
opdracht voor je is . Dat dat de zin van je leven is om dat te 
d o e n . . . . " 
Gevraagd naar een spreuk die haar is bijgebleven zegt mevrouw 
Kuipers: "Ik moet denken aan dat ik op een gegeven moment bij de 
opleiding geëindigd ben met een wens, "ik draag j o u . . . . " Dat vond 
ik toen een zeer aansprekend vers. Verder herinner ik het me 
niet. Maar dat vers heb ik later weer gebruikt in een gezinsvie
ring omdat me dat toen zo aangesproken had. Rond het geheel van, 
je kunt zo'n troost zijn voor een ander, zoveel doen voor 
anderen. Dat was de inhoud, van de zorg, het schenkende. Het was 
toen namenlijk de dag van de verpleging." "Ook gebruik ik wel 
eens de spreuk: Gelukkig word je pas als je weet de ander 
gelukkig te maken. En wat ik ook heel vaak gebruikt heb, wat ik 
nu niet meer gebruik, van: Langs alle wegen bloeien eigen 
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bloemen, gewoon je eigen levensweg, probeer die te plukken, en je 
eigen boeket, je eigen levensboeket van te maken. Dat zijn 
spreuken geweest die echt voor mij zinvol waren. Waar ik mee 
gewerkt heb. Ook ten opzichte van anderen. Die ik gewoon als echt 
heb meegegeven. Spreuken die ik echt bewust heb gebruikt ." 

III . Traditionele Religiositeit 

A. Religieuze voorgeschiedenis 

Mevrouw Kuipers is katholiek opgevoed: "Ik dacht in de oude stijl 
van alles moest. Daar moest je ook in mee. Wat betreft de 
schoolmis 's morgens en 's zondags naar de kerk . Alles eigenlijk. 
Ik geloof wel dat mijn ouders katholiek waren in de oude stijl. 
De vaste vorm van: zo Rome zegt, zo is het . Het was altijd 's 
morgens bidden aan tafel en 's middags altijd bidden, en 's 
avonds altijd bidden. De dag werd geè'indigd met een rozenhoedje 
op de knieën voor de stoel. Daar leefde je in mee. Ik dacht dat 
dat veel meer een vast program in de vorm van het moeten zoals de 
kerk het zegt, zoals de pastoor het zegt, zo werd geleefd. Daar 
werd je mee in groot gebracht . Mijn moeder was een heel vrome, 
goede vrouw. Zcyn type van als ze niet kon slapen dan maar een 
rozenkrans bidden. Wat ik dan weer weet uit de verhalen dat ze 
mijn moeder de liefste tante vonden, dan dat ik dat zelf ervaren 
heb. Mijn vader was een hard mens, ergens ook weer niet. Maar 
mijn vader was wel recht door zee. Die ook in die dingen gewoon 
leefde zoals de kerk het voorhield. Zo nodig als er zorg was, er 
wat nodig was, er dan voor honderd procent achter stond en geld 
gaf. Toch van die dingen waarvan ik zeg dat was toch iets wat met 
een bepaalde inhoud van hun geloof had te maken." 
"Het avondgebed, daar was je in gedachten in, waarin verder niet 
gepraat werd, maar waarin ik wel geloof dat het een bepaalde vorm 
van leven bracht . Dat echt was. Ik heb er nooit problemen mee 
gehad. Ook wat betreft de kerk . Ik heb wel vaak moeite met de 
veranderingen en dergelijke. Maar ik heb er nooit geen problemen 
mee gehad dat ik er een hekel aan had in welke vorm dan ook. Nee, 
beslist niet. Bijvoorbeeld het bidden van een oefening van 
berouw, daar beleefde ik wat bi j . Ik geloof wel dat ik dat nu 
benadruk met de leeftijd van nu . Ik denk dat ik daar vroeger wel 
een ander antwoord op gegeven zou hebben. Maar voor mijn gevoel 
moet ik toch zeggen: we hebben bewust een avondgebed gebeden. Je 
bent nog zo jong dan, om dat nu te kunnen weergeven. Ik bedoel 
als het anders was, dat je dan wel rancunes zou hebben over 
bepaalde dingen. Nee, ik heb dat altijd gewoon graag gedaan, als 
kind zijnde. We hebben ook nooit geen problemen gekend dat we 
naar de kerk moesten, of wat ook. Dat was gewoon. We gingen elke 
morgen vroeg de deur ui t . Eerst naar de kerk, dan gingen we te 
communie, en er werd een boterhammetje gegeten zonder dr inken. 
Maar dat naar de kerk gaan is nooit een moeten geweest. Maar ik 
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denk dat dat ook voortvloeit uit het feit dat dat zo'n vast 
patroon was wat daar gegroeid was, dat dat sowieso daarin al geen 
problemen gegeven heeft." 
Over kerstmis vroeger vertelt mevrouw Kuipers: "Dan gingen we 
tegen een uur of kwart over vier de deur uit . Lopend naar de 
kerk. Van alle kanten kwamen de mensen mee oplopen. En dan ging 
je naar de kerk . Dan was er niet één mis, dan zat je als kind 
zijnde ook al drie missen uit . Wat ik wel eens een lange tijd heb 
gevonden. Maar gewoon de sfeer eromheen, die heb ik ontzettend 
fijn gevonden. Gewoon het feit al als wij de deur uitkwamen, dan 
liep je samen op. En waar je langs kwam kwamen de mensen mee, en 
dan liep je samen op naar de kerk . Dat vond ik ontzettend 
sfeervol. Daarnaast had kerstmis voor mij een heel andere 
betekenis. Ik ben de dag voor kers t jarig, en dat werd nooit 
gevierd, want dan was het vasten en onthoudingsdag. En dat heb ik 
nooit leuk gevonden. Want als kind ben je jarig op die dag, maar 
dat moest altijd verschoven worden naar kers t . Ik denk: de dag 
voor kerst jarig zijn, is de naarste dag die je hebben kunt . Want 
iedereen is druk voor kerstmis. Ik heb me heel vaak een verlaten 
mens gevoeld op mijn verjaardag. Nu nog kan ik weinig doen aan 
mijn verjaardag. Maar mijn verjaardag echt vieren kan ik op de 
dag voor kerst niet ." 
Over de rol van de religie in haar jeugd vertelt ze verder : "Ik 
heb altijd contact gehad met geestelijke leiders van verenigingen 
en zo, met de pastoor in onze parochie had ik altijd een goed 
contact. Ik heb het altijd leuk gevonden om bijvoorbeeld eens 
iets te doen op een avond, waarin je weer eens een schouderklopje 
kreeg van je geestelijk adviseur en zo. Op de lagere school moest 
je alleen de Katechismus van buiten leren. Maar dat is gewoon net 
iets geweest als rekenen. Wat betreft je geloofsontwikkeling had 
dat geen betekenis, geloof ik, in je jonge jaren. Wat wel van 
belang was, was tijdens mijn opleiding, dan moest je je 
godsdienstdiploma halen. Daar hadden we een erge fijne 
godsdienstleraar, waaraan we veel hadden. Persoonlijk, tenminste. 
Daar kijk ik nog altijd graag naar t e rug . Bepaalde dingen die je 
bijgebleven zijn. Bijvoorbeeld wat me heel erg is bijgebleven: 
zijn antwoord op waarom, maar ook in andere dingen. Bepaalde 
problemen waar je over kon praten en waarin hij je probeerde met 
een brede kijk wegwijs te maken. Ik vond wel dat hij een erg 
vormend geheel wist te geven aan je geloofsbeleving, voor die 
tijd toen. Dat was een geweldige man, vond ik ." 
"Ik ben altijd wel met godsdienst bezig geweest. Rond de 
zeventien, achttien jaar ging ik meer bewust ook naar de kerk , en 
luisterde naar de preek en naar het evangelie en de 
epistellezingen, en dergelijke. Dat het welbewust is gaan leven 
in die tijd. Dat waren vaak ook de gesprekken waarvan ik dan ook 
vaak met mijn vader in de problemen lag. Dat we nogal eens 
botsten. Dat is in die tijd geweest." 
Later tijdens haar verpleegstersopleiding raakt zij over het 
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geloof in de clinch met een collega: "Ik weet nog dat ze rond 
Johannes XXIII op zo'n hekelende manier over hem sprak. En dat ik 
haar toen op een keer een antwoord heb gegeven waarop ik klaar 
was met haar . Helemaal klaar. Ze heeft daarna ook nooit meer 
geprobeerd mij te pakken op de dingen van de kerk en zo. Ik vond 
Paus Johannes XXIII een enorme grote figuur in die tijd in de 
kerk. En dat kon ik helemaal niet hebben. Ik heb haar met een 
bijbeltekst voor mijn gevoel om de oren geslagen, dat zij in het 
niet verdween ten opzichte van Johannes XXIII. Ik weet het niet 
meer woordelijk, maar in ieder geval kwam het hard aan." 

B. Godsdienstbeleving tijdens het huwelijk 

Waarom zij voor de kerk zijn getrouwd': "Groeiende uit het feit 
dat je dat gewoon wilde, omdat het iets is wat je van je ouders 
meegekregen hebt . Maar ook gewoon omdat je het wilde. Omdat je 
getrouwd wilde zijn. Ik zou vandaag de dag nog niets voelen voor 
samenwonen, omdat ik gewoon het huwelijk als sacrament wil zien. 
Ik heb aan ons kerkelijk huwelijk hele prettige herinneringen. 
Dan zie je dat allemaal weer voor je, dat op een gegeven moment, 
mijn heeroom verzorgde de dienst en had vantevoren met mij 
gepraat over bepaalde dingen. Maar ik heb in de tijd van dat ik 
werkte een bepaalde spreuk gebruikt: Langs alle wegen bloeien 
bloemen, probeer er een boeket van te maken tot je levensboeket. 
En dat had hij ook als thema gebruikt rond de preek voor onze 
huwelij ksmis." 
"Mijn man was ook wel katholiek en ook wel gewend om te bidden 
met de kinderen en dergelijke. Maar ik dacht een veel mindere 
beleving dan naar mijn gevoel ik dat was. Dat heel duidelijk. Ik 
geloof dat hij daarin gewoon met mij mee veranderd was. Daarin 
blijf ik een bepaalde andere mentaliteit ervaren: boven de grote 
rivieren en onder de grote rivieren. Dat de vorm van geloof en 
geloofsbeleving daar wat vaster liggen dan hier . Boven ligt het 
vaster , heel duidelijk voor mijn gevoel. Toch meer beleving, wat 
vasthoudender in wat dingen. Ik geloof dat je daar het woord 
vasthoudender mag gebruiken. Niet zo gauw overboord gooien. Het 
zal ook wel komen, die terugval, maar niet zo makkelijk. De 
beleving ligt veel dieper, dacht ik. Er was wel verschil tussen 
mij en mijn man. Hoewel het katholiek trouwen dat was voor ons 
vast. Dat heeft nooit anders gelegen. Dat ging niet alleen van 
mij uit . Dat zou hij ook niet anders gewild hebben." 
Over de kerkgang tijdens hun huwelijk: "Dan zei hij wel eens , 
laten we een keer doorslapen. Dat vond hij dan wel gezellig op 
zondagmorgen. Waarvan ik dan zei, nee, dan ga ik toch even. Dat 
ik gewoon de behoefte wel heb om naar de kerk te gaan." 
Expliciet gepraat werd er over de godsdienst niet: "Soms wel 
eens, dacht ik. Ik dacht tussen de gewone dingen van alledag dat 
je er wel eens op terugkomt. Ik heb voor mijn gevoel een heel 
andere gebondenheid, een heel andere geloofsbeleving. Veel 
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gebundener ook. Veel meer behoefte eraan dan hij dat had. Vooral 
in de begintijd had hij de behoefte niet zo, maar dan ging hij 
ook mee. Dan deed hij dit omdat ik dat graag wilde, en hij me 
daarin dan niet teleur wilde stellen, en daarin toch later voor 
mijn gevoel vooral in dat laatste jaar veel grager meeging." 
"Toch geloof ik dat mijn man heel anders dan ik, de kerk toch nog 
wat meer als een bepaalde vorm van 'dat was zo en dat moet zo' 
heeft gezien. Ook het trouwen, dat moest van mijn man voor de 
kerk. Terwijl ik zeg: ik zou er niet buiten gekund hebben. Ook nu 
weer, ik bedoel, ik ben er nog niet aan toe, maar nog niet anders 
wil als weer voor mijn gevoel echt getrouwd willen zijn. Maar dan 
ook katholiek. Misschien voortvloeiend uit de grondslag van 
thuis. Maar ik dacht ook wel bewust omdat je gewoon het als een 
sacrament hebt gezien, toch we l . . . . " 

C. Religiositeit na de dood van de partner 

1. Rol van de religie rondom de dood van de partner 

Op de vraag of zij zich wel eens opstandig heeft gevoeld, zegt 
mevrouw Kuipers: "Daar weet ik geen voorbeelden van. Een beetje 
in die tijd dat ik daarmee dus met vader nogal eens in moeilijk
heden lag. Dat ik in die tijd vaak nog wel eens opstandig ben 
geweest ten opzichte v a n . . . maar niet rond het overlijden van 
mijn man. Heel zeker niet." 
Over de begrafenis: "Dat hadden we toen doorgepraat een keer. Als 
hij zou overlijden zou het zo zijn dat we alledrie op een plaats 
begraven konden worden, bij zijn eerste vrouw." 
Als haar gevraagd wordt hoe zij de begrafenis ervaren heeft, zegt 
mevrouw Kuipers: "Dan wou ik dus beginnen met de avondmis aan de 
vooravond in de rouwkapel. Dat was een gang die ik zelf nooit zou 
willen missen, maar waar ik vooral de jongste kinderen eigenlijk 
naar toe heb moeten nemen. Vooral de jongen had er erg veel 
moeite mee. Ik zei, als je maar even kunt, ga alleen maar even 
mee. De andere mensen die er waren dat vond ik zo bijkomstig. Dat 
is eigenlijk een beetje aan me voorbij gegaan. Die avondmis die 
werd verzorgd door de pastoor, die ik vrij goed kende. Die de mis 
ook erg goed verzorgde. Daarin voor mij echt een steun was die 
avond. Dat je gewoon enorm tegen ztfn dag opziet van een 
begrafenis. Maar gewoon zijn gekozen gebeden en zo, die hebben me 
toen echt wel geholpen vond ik. De begrafenis zelf was, net als 
bij die avondmis, voor mij erg aansprekend. Omdat ik zeg: de 
pastoor kende ons vrij goed. Wat bleek uit zijn preekje. Hij had 
die avond voor mijn man overleden was ook echt nog met hem zitten 
praten over van alles en nog wat. Het was voor mij echt fijn. Dat 
heb ik als erg steunvol, geloof ik dat je zeggen moet, erg fijn 
ervaren. Verder weet ik weinig van alles eromheen. In de kerk was 
ontzettend veel belangstelling, wat je later wel goed doet. Maar 
waar je op de dag van de begrafenis aan voorbijliep. Ik heb 
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iedereen goedendag gezegd, maar ik vind het ztfn inbreuk maken, 
op zo'n moment van je e i g e n . . . . toeleven naar zo'n begrafenis ." 
De pastoor was tot s teun: "Gevoelsmatig, doordat hij je wat 
aanvoelt. Niet dat hij iedere dag hier aan de deur was, maar door 
zijn manier van hoe hij die avondmis gedaan had. Daar gaat een 
enorme rust van uit, hij houdt het altijd heel rust ig ook. Ik had 
het idee dat hij het er zelf ook moeilijk mee had. Ik heb het 
boekje van de mis nog altijd bij me. Daar zit je nog wel eens 
terug aan te denken, dat pak je nog wel eens een keertje op . Ik 
heb het toen bewaard omdat me die dienst nogal aangesproken 
heeft." 
Over het kerkhof: "Ja, dat was ook erg rust ig gebeurd. Daar ben 
ik heen geweest met beide kinderen, en heb daar voor mijn gevoel 
heel bewust afscheid genomen van mijn man. En ook voor de 
kinderen geprobeerd dat te doen. Ik heb daar ook weinig moeite 
mee gehad. Omdat ik vind dat er dat ook bijhoort. Dat je ook weet 
dat hij begraven wordt. Die gang is niet gemakkelijk, maar heeft 
geen emotionele toestanden voor mij gegeven, beslist niet. Ik was 
bang op een gegeven moment dat ze dus naar het graf van mijn mans 
eerste vrouw zouden gaan. Dat ze daar afscheid zouden nemen. En 
dat hij meteen zou begraven worden, maar dat werd niet gedaan. 
Bij het kruisbeeld bleven ze staan en daar hebben we afscheid 
genomen." 
Op de vraag of zij nog vaak bezoek brengt aan het graf zegt 
mevrouw Kuipers: "Ja, ik dacht dat we er bijna wel elke week een 
keertje komen. Dat kan soms in de vacanties wel eens anders 
vallen, maar haast niet . Ik weet wel dat de grote meisjes er niet 
meer komen. Die behoefte hebben zij niet. Zij zullen ook zeker 
niet begraven worden. Zij zullen zeker beide voor crematie 
kiezen. Wat ik sowieso niet zou kunnen. Dan is er niks meer, vind 
i k . . . . En als ons zoontje vraagt , wat is er nog van pappa? en 
dergelijke, dan zeg ik alleen maar van, pappa is nou alleen nog 
maar aarde, of alleen maar zand, of wat ook. Dat zijn dingen 
waarvan ik zeg dat is heel bewust bij mij gekozen. Ik bedoel de 
tekst van: Gij zijt stof en tot stof zult ge wederkeren. Dat is 
voor mij heel bewust hoor. Ik zou echt niet voor crematie voelen. 
Omdat ik vind dat dat proces ook een bepaalde vorm van contact 
heeft in het begin. In het begin kwam ik er gewoon wat vroeger 
uit en dan ging ik even naar het kerkhof." 
De pastoor ziet ze nog regelmatig: "Elke maand wel een keertje, 
doordat ze dan bij me komen voor een voorbereiding gezinsviering 
en dergelijke. In de eerste tijd is hij wel eens een keertje 
geweest gewoon ook voor het afspreken van de missen, en voor het 
verder afwerken rond de begrafenis. En ook toen ons zoontje 
gedoopt i s . Hij is wel erg tactvol geweest voor mij. Dat hij rond 
de doop daarna mee is geweest een kopje koffie dr inken. Zo zag ik 
hem toch wel regelmatig." 
"Ja, de godsdienst is mij heel zeker tot steun geweest. Dat is 
heel echt wel zo. Gewoon het feit dat ik nu nog met bepaalde 
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herinneringsdagen even een mis wil laten doen voor mijn man, even 
naar de kerk wil. Dan ben ik echt niet op dat moment de hele tijd 
voor mijn gevoel zo diep over je geloof bezig. Maar je gewoon 
gebonden voelt. Als een bepaalde steun ervaar t . En nog. Doordat 
je bepaalde dingen gewoon echt aanspreken, en nog gewoon dat je 
zegt, bepaalde dingen rond zo'n geheel spreken je aan. Zoals 
bijvoorbeeld laatst ook weer, die lezingen. Niemand leeft voor 
zichzelf. Dat zijn teksten die je aanspreken, waarin je dan bezig 
bent . Dat je zegt van dat geeft je een bepaalde rus t . In je 
alleen zijn, in je gericht zijn op de toekomst. Hoe moet je dat 
stellen, de gekozen woorden in zo'n mis, dan zie ik me weer die 
bewuste avond in diezelfde avondmis zitten, in de avondwake. Het 
spreekt je dan aan. Dat beleef je dan ook zo. Dat neem je dan. 
Van je geloof uit beaam je het dan weer met een amen. Ik bedoel, 
dat geloof ik gewoon dan. Ik vind dat zo moeilijk, om in woorden 
uit te drukken. Ik geloof dat je dat gewoon echt zo ervaar t . En 
beamen kunt , dan. Dat je zegt: het is gewoon zo. Dat je daarin je 
steun maar ook je berusting vindt . Van je geloof uit dan. Ik zou 
het anders niet weten te formuleren. Ik geloof dat ik de dood 
waarschijnlijk toch met mijn bepaalde geloofsbeleving verwerkt 
heb. Gewoon uit het feit dat ik zeg: het antwoord op het waarom 
is wat ik overgehouden heb aan dat godsdienstonderricht, waar die 
man zei: Is het niet op zijn beste moment geweest dat hij 
teruggehaald is? Waarin ik vrede kon hebben, geloof ik. Als ik 
aan die andere mensen denk in die kerk laatst, dan denk ik die 
komen nooit in de kerk, en wat moet het dan moeilijk zijn om te 
luisteren. Het sprak me gewoon aan. Als je dan nooit in een kerk 
komt, wat moet er dan een leegte zijn. Die ik niet gevoeld heb, 
die ik echt opgevuld heb gezien in die tijd. Ik weet het niet, ik 
bedoel het kan heel anders zijn. Ik ben niet de persoon die het 
zeggen moet voor anderen. Maar laatst zei ik nog tegen de 
pastoor, wat lijkt het me moeilijk om een dienst te verzorgen als 
je voor je mensen ziet die bijna nooit komen." 
"Ik dacht dat mijn berusting vaak te vinden is in mijn geloof, in 
het dan zal het wel zo hebben moeten zijn. Dat durf ik te 
antwoorden rond het overlijden van mijn man. Maar ook rond het 
overlijden van mijn oudste zus, nu twee jaar geleden. Ze overleed 
na een operatie. Dat vraag ik me nu nog vaak af, hebben ze niet 
fout gehandeld?. Ik heb het er ook bewust met mijn zwager over 
gehad, of we erboven zouden zetten. Heer, Uw wil geschiede. Of 
hij dat kon beamen. Daarmee kan ik aangeven: ik kan berusten, en 
zo heeft het moeten zijn, zo zult U het gewild hebben. Ik geloof 
dat dat een antwoord is . Anders zou ik het niet kunnen formule
ren. Een gedachte waar ik troost in vind in droevige momenten, en 
dergelijke." 
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2. Visie op het leven na de dood 

Op de vraag of zij in het begin wel eens haar man meende te zien 
of te horen, zegt mevrouw Kuipers: "Oh nee, dat ligt ook helemaal 
niet in mijn aard, want de werkelijkheid is zo. Dat is iets wat 
buiten mijn gedachtenwereld leeft. In bepaalde dingen is hij er 
gewoon nog. Veel meer in je gevoelswereld, en in je beslissingen 
nemen en in het beleven van bepaalde dingen." 
"Ja goed, het leeft gewoon nog. Ik geloof dat je daar toch je 
hele leven wel wat mee bezig blijft. Ik weet het niet. Voor mij 
gaat echt het gezegde niet op, er is niks meer. Dat kan ik gewoon 
niet begrijpen, dat anderen wel eens zeggen van, er is niks meer. 
Ik ervaar dat gewoon nog. In je doen en laten en in je 
beslissingen nemen. Heel zeker. Daar zou ik ook niet buiten 
kunnen, geloof ik. Ik heb ergens maar een kort moment met hem 
geleefd. Maar er zijn nog zoveel dingen die bij je leven waarvan 
ik zeg: daar denk je nog vaak aan t e rug . Dat is gewoon de 
werkelijkheid, vind ik, van elke dag." 
"Ik geloof natuurlijk niet in hel, hemel en vagevuur en al die 
dingen. Maar ik geloof wel in een hiernamaals. Dat er iets is 
waarin ik mij ook weer verbonden ga voelen met alles en iedereen 
die al weg i s . Daar voel ik me nu ook nog mee verbonden. Maar dan 
toch weer in een andere mate. Dan zie ik ook heel vaak dat 
daarnaast mijn mans eerste vrouw staat . Dat is misschien gek, 
maar dat is gewoon zo." 
Voor haar is er een leven na de dood: "Ik ben ook op weg daar 
naar toe, voor mijn gevoel. Zeer zeker. Dat gebeurt vaak 
misschien nog veel te oppervlakkig. Ik geloof zeker hoe ouder ik 
word hoe meer ik me daarin, denk ik, zal gaan verdiepen. Je weet 
de tijd nog niet en zo. De tijd is zo bepalend voor je beleving 
en dergelijke, dacht ik vaak. Maar . . . . " 

3. De "waarom-ik" vraag 

Op de vraag of zij zich wel eens heeft afgevraagd waarom juist 
haar dit moest overkomen, zegt mevrouw Kuipers: "Ja, het heeft 
gewoon heel erg bij me gespeeld. Juist in die tijd lag een 
schoonzusje met haar man in scheiding, en dat vocht en ruziede 
verder . En wat goed is , we hadden het erg goed met elkaar vanaf 
het begin. Daar kun je geen afscheid van nemen van het ene op het 
andere moment. Dat heeft mij zeer zeker de waarom-vraag doen 
stellen. Moet ik daarop antwoorden, dan denk ik heel vaak terug 
aan de godsdienstleraar, die zei altijd: Ja waarom? Zou het niet 
zijn omdat hij op dat moment misschien het best was om 
teruggehaald te worden?. Dat hij op zijn beste moment was. Want 
mijn man was echt niet z o . . . . Ik geloof dat ik in bepaalde dingen 
nogal bewust vanuit mijn geloof leef, wat betreft bepaalde 
dingen. Van afscheid nemen en kerk. Het gewoon daar eens kunnen 
wegdenken is mij vaak tot steun geweest. Mijn man was een heel 
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ander type, die gewoon, vooral in het laatste anderhalf jaar, erg 
veranderd was en met me mee ging. En weleens zei, zo weinig als 
ik vroeger ging, vond hij het toch wel fijn om mee te gaan. En op 
die vooravond voordat hij overleden is heeft hij twee-en-een-half 
uur heel alleen met de pastoor zitten praten. Vroeger zou hij de 
benen genomen hebben. Dan denk ik vaak: is hij niet op zijn beste 
moment teruggeroepen. Dat heeft mij heel vaak doen denken aan die 
godsdienstleraar, die ik toen had. En die zei, zou het dát niet 
zijn? Daar heb ik vaak over zitten denken in die tijd." 
"Op die godsdienstleraar uit die tijd van mijn 
verpleegstersopleiding denk ik vaak terug. Daar heb ik echt veel 
aan gehad. Dat gaf mij vaak een antwoord op het waarom. Is het 
niet op zijn beste moment geweest dat hij teruggehaald i s . Maar 
dat kon ik als antwoord geven. Maar dat kun je niet buiten je 
gevoel omgeven, zo'n antwoord. Tenminste dat weet ik zeker, dat 
ik dat niet gedaan heb. Ik geloof wel dat ik nog steeds kan 
zeggen dat ik er door mijn geloof meer in kon berusten. We hebben 
een fijne tijd gehad, en omdat je aan de vooravond dat hij 
overleden is nogal met de pastoor heb zitten praten. Dat je zegt 
van, heeft het voor mijn man net die avond niet zoveel diepgang 
gehad dat i e . . . . Dat vraag je je af. Je weet het niet. Maar dat 
is je grote vraag wel. En daarop zeg ik dus, is het niet op zijn 
beste moment geweest. Ook nu nog dat zijn jongste zoon op een 
gegeven moment weg is gegaan, dat zou ontzettende problemen 
hebben gegeven, ook voor mijn man. Als hij dat allemaal mee had 
moeten maken geloof ik zeker dat we ver uit elkaar gegroeid 
waren, of wat uit elkaar gegroeid waren. En al die dingen meer, 
die spelen dan mee in de sfeer." 
De doodsoorzaak hangt mogelijk met de waarom-vraag samen en heeft 
haar lange tijd bezig gehouden: "Ik heb daar erg veel moeite mee 
gehad, dat ze toen geen obductie hebben gedaan. Ik ben daar erg 
lang mee bezig geweest. Wat is de eigenlijke doodsoorzaak. Dat is 
iets wat ik iedereen zal aanraden: laat obductie doen. Dan krijg 
je voor jezelf een antwoord op de vraag: wat is het geweest. Die 
vraag is heel belangrijk voor mij. Omdat je vaak loopt terug te 
denken: had ik nog wat kunnen doen op dat moment? Waarvan ik zeg: 
ik geloof het niet, maar t o c h . . . . " 

4. Godsbeeld 

Naar aanleiding van de vraag hoe zij zich God voorstelt, zegt 
mevrouw Kuipers: "Ik vind dat zo'n moeilijk woord. Ik wil hem 
zien als iemand die, voortvloeiend uit het antwoord op waarom, 
die een enorme mantel heeft, waarin een enorme fijne hand 
uitsteekt over de mens. Ik wil hem als een goed iemand zien, die 
gewoon het beste wil, die je de hand reikt als het nodig is , die 
je helpt gewoon. Ik zie hem als een vaderfiguur vaak, als een 
helpende en dat ook in de grote problemen van hongersnood en 
dergelijke. Want dat is toch iets waardoor de mens niet gezien 
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wordt. Ik bedoel je kunt op dat moment zeggen: hij zou daar ook 
vruchtbare grond kunnen doen, maar daarom bedoel ik dus van: wat 
gaan wij voorbij aan de derde wereld. Wat ik meen dat hij heel 
erg zal vinden. Ik bedoel daarmee, we klagen er wel over, maar 
wat doen we eraan. Ik heb een vaste gewoonte, ik zou misschien 
veel meer kunnen doen, maar ik zeg een vaste gewoonte om bepaalde 
dingen toch jaarlijks over te maken, dat ik naar mijn gevoel 
moet." 

5. Huidige religiositeit 

Op de vraag of zij nu nog regelmatig naar de kerk gaat zegt 
mevrouw Kuipers: "Ik mag wel zeggen, ik kom er elke week. Of het 
moet door ziekte zijn, of dat op dat moment bezoek komt, waarvan 
ik zeg, die kan ik niet wegsturen. Maar anders kom ik er echt, 
die behoefte heb ik gewoon. Ik ga er ook graag heen. Dan neem ik 
de kinderen mee als het even kan, dat geeft nu nog geen 
problemen. Die behoefte heb ik echt." 
Over bidden: "We bidden altijd voor we aan tafel gaan. En 's 
avonds met het jongste kind een avondgebedje. Als iets een beetje 
goed verlopen is wü ik dat nog wel eens even oppakken. Ik moet 
zeggen, het zijn vaak vaste gebeden. Daar ga ik geen avond aan 
voorbij. " 
Over haar jongste dochtertje zegt ze: "Als ik met haar over kerk 
zou praten heb ik het gevoel dat het voor haar allemaal niet zo 
hoeft. Ze zou ook graag 's zondags thuisblijven, maar ze gaat ook 
wel weer mee. Problemen heb ik nog niet met haar. Zelf zou ik er 
niet buiten kunnen. Ik hoef echt niet gezien te worden, ik wü 
graag naar de kerk. Dat is echt gewoon een behoefte van mij." 
Naar aanleiding van het feit dat ze jaarlijks een bijdrage doet 
voor een vastenactie en dergelijke: "Ik heb ook een bepaalde 
plicht om eraan mee te doen. Van mijn geloof uit. Misschien is 
het veel te oppervlakkig wat ik doe. Zou ik veel meer moeten 
doen, maar ik ga er niet aan voorbij. Laat ik het dan zo 
stellen." 
Wat haar in de mis aanspreekt: "De zorg eromheen, en de rust die 
van zo'n priester uitgaat en de gekozen gebeden en dergelijke. 
Verder weet niet. Dat weet ik echt niet." 
Over de veranderingen in de rooms-katholieke kerk zegt mevrouw 
Kuipers: "Dat zou niet anders gekund hebben geloof ik. Niet dat 
het allemaal goed is , maar ik geloof dat de tijd het mee bepaald 
heeft. Na enige jaren zullen we terugkijken naar: wat is het 
jammer dat dat toen allemaal overboord is gegaan. Maar ik geloof 
niet dat dat anders gekund had in heel veel dingen. Ik vind dat 
er bepaalde dingen te gemakkelijk worden genomen. Te snel. Daar 
wordt te gemakkelijk overheen gepraat. De vorming en begeleiding, 
wat misschien vroeger ook niet was, dat het allemaal zo'n moeten 
was, maar waar ik zeg doordat het allemaal dan ook niet meer 
gebeurt, ben je het ook kwijt. Dat je zegt als er een bepaalde 
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diepgang, wat meer beleving in bepaalde dingen was gebleven, dan 
was het niet zo gemakkelijk overboord gegooid, dan was er een 
ander contact en een andere binding gebleven. Vaker denk ik dan 
nog terug aan die godsdienstleraar. Bij bepaalde dingen van 
problemen met beleving en vooral in de veranderende tijd van nu. 
Ook wat betreft je gezin. En kinderen die niet meer naar de kerk 
willen en zo. Waar moet dat heen, wat kun je je kinderen nog 
meegeven in deze tijd? Dat is voor mij toch wel vaak een punt 
geweest wat een antwoord was op het waarom voor mij, dat ik wel 
eens zei, misschien moet ik denken aan wat die pater toen zei ." 
Elders zegt ze: "Vroeger was het een bepaald gegroeid iets , wat 
sowieso niet meer i s . Ik vind dat vaak moeilijk. Want ook mijn 
kinderen moeten hun kinderen weer wat mee kunnen geven, en wat 
geef je ze zelf nog mee waar zij waarde aan hebben of hechten. 
Waarin ze wat hebben om mee verder te kunnen leven en weer door 
te kunnen geven. Want daar vind ik de beleving van het geloof een 
echt facet van. Zo heb ik op een gegeven moment voor de jongste 
zitten denken naar wat voor een school je hem s tuur t . Hij gaat 
straks naar een protestante school. Dat vind ik niet zo'n nadeel. 
Ik vind het jammer dat hij dan een beetje de sfeer van het 
gebeuren van communie en dergelijke mist in het groepsverband van 
de katholieke kerk . Maar dat gaat waarschijnlijk nu toch anders . 
Wat nu door de oudergroep en de parochie verzorgd wordt, en niet 
meer in schoolverband. Maar een gedeelte dat op school is gaat 
verloren voor hem. Hij zal dan wel wat meer van de bijbel leren. 
En dan hoop ik echt een beetje met hem mee te lezen. Ik vind dat 
het toch een gemis is voor de katholieken dat dat zo weinig 
gedaan werd: iets uit de bijbel lezen." 

"Van de protestantenschool weet ik dat het een school is waar ze 
meer zorg hebben voor kinderen. Een goed georganiseerde school, 
waar een bepaalde orde, een bepaalde rust heers t . De keus voor 
zo'n school is gewoon dat ik weet dat er zorg i s . En ik vind ook 
dat er op de katholieke scholen weinig meer aan godsdienst wordt 
gegeven. Dan zeg ik: laat hem dan maar uit de bijbel leren lezen. 
Dat is een goede ondergrond op je geloof, op de beleving. Of op 
te bouwen, hoe je dat noemen wil. Dat lijkt me gewoon echt wel 
belangrijk, voor hem ook. Op die andere school vond ik dat het 
vaak aan zorg ontbrak. Dat de school ook weinig medewerking gaf 
aan de parochiële beleving, van gezinsvieringen en dergelijke. Ik 
heb eigenlijk sinds ik hier ben komen wonen en getrouwd ben 
meegewerkt daaraan, maar ik vond weinig participering van school. 
Ik vond de school er weinig in meedoen, in meeleven en zo. Dat 
heb ik ook ter sprake gebracht in ouderavonden. Maar het hielp 
niet veel." 
Op de vraag of er nu iemand is die haar in religieuze zin 
aanspreekt, zegt mevrouw Kuipers: "Ik mag erg graag dat gewoon 
hier naar de kerk gaan en de pastoor zien voorgaan. Dat is ook 
niet elke zondag zo. Laatst was er een andere pastoor die 
voorging, die in zijn preek en lezing en epistellezing mij gewoon 
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aansprak. Maar vooral in de vorm om me heen. Die met een eigen 
inzet de mis verzorgde. Ook de pastoor hier zie ik graag 
voorgaan. Die vind ik zo rustig en vastbelevend figuur voor me, 
die spreekt me echt aan. Die sprak me ook al aan voor het 
overlijden van mijn man." 
Naar aanleiding van een conflict met een oudere dochter van haar 
man: "Daar heb ik moeite mee. Ik kan daar niet heengaan op het 
moment, omdat ze me nogal afgebroken heeft. Daar heb ik vanuit 
mijn geloof vaak problemen mee. Dat ik denk, zou ik er niet heen 
moeten gaan? Maar ik vind ook dat ik een bepaald recht heb, als 
tweede moeder, en dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid ten 
opzichte van mij heeft. Maar eigenlijk kan dat niet vanuit mijn 
geloof, dat ik zeg, moet je luisteren, je moet geen ruzie maken 
met een ander . Geen ruzie willen houden. Je moet eigenlijk kunnen 
zeggen, laten we er toch maar heengaan, en laat het goed zijn. 
Maar dat kan ik niet, op het moment nog, doordat ik vind dat er 
gewoon echt fouten zijn gemaakt. En dat ik het recht heb op het 
excuus van haar kant . Maar daar heb ik echt wel eens moeite mee. 
Vaak naar aanleiding van dat je in de kerk zit en je opeens 
bepaalde dingen hoort waarvan je dan zegt: eigenlijk zit je er 
zelf zo voor, je zou er heen moeten gaan. Van de andere kant heb 
ik ook een bepaald recht , waarin ik nu nog mijn berust ing vind. 
Mijn gelijk voor v i n d . . . . " 

4.2.3 Resultaat van de analyse van casus mevrouw Rutten 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Rutten is 54 jaar . Anderhalf jaar geleden heeft zij haar 
man verloren. Deze was toen 61 jaar en overleed na een langdurig 
ziekteproces aan kanker . De heer en mevrouw Rutten zijn ruim 25 
jaar met elkaar getrouwd geweest. Zij hadden een dochter, die al 
enkele jaren elders woont en werkt. De heer Rutten was tot vijf 
jaar voor zijn dood bij een bank werkzaam. Hij kwam toen in de 
W.A.O. terecht, omdat hij zijn werk niet meer aankon. 
Mevrouw Rutten stamt uit een gezin van vijf kinderen, twee broers 
en een zus ouder dan zij en een zus jonger dan zij. Haar ouders 
zijn beide overleden, haar vader achttien jaar geleden, haar 
moeder twee maanden nadat de heer Rutten gestorven was. 
Mevrouw Rutten heeft na de lagere school de Mulo gevolgd en 
werkte daarna in de huishouding van het ouderlijk huis . Dit deed 
zij tot haar vijfentwintigste. Zij krijgt dan met haar 
toekomstige man verker ing. Twee jaar later trouwen zij en weer 
twee jaar later wordt na een moeilijke zwangerschap hun eerste en 
enige kind, een dochter, geboren. Gezien de complicaties bij deze 
zwangerschap wordt hen ten sterkste afgeraden meer kinderen te 
nemen. 
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II. Persoonsbeschrijving 

Α. Significante anderen 

De eerste belangrijke ander die wij willen noemen, is de moeder 
van mevrouw Rutten: "Mijn moeder die was erg dominerend. Ze was 
ook wel lief, ook wel hartelijk; ja, ik weet niet in welke cate
gorie ik die thuis moet brengen. Ik vond haar het tegenover
gestelde van mijn vader. Met moeilijkheden hoefden wij nooit mee 
naar moeder te gaan, die ging ze uit de weg. Mijn vader niet, 
daar kon je als het nodig was mee praten, dan had hij ook begrip 
voor je. Naar moeder ben ik ook nooit met moeilijkheden 
toegegaan, ook niet tijdens de ziekte van mijn man. Mijn moeder 
heeft op mij altijd een ontzettende druk uitgeoefend. Ik kan 
slecht nee zeggen, ik heb me vaak misbruikt gevoeld. Mijn man die 
is er nooit aan tekort gekomen, maar ik had toch wel erg graag 
een jaar of twee geleefd met mijn man zonder die vreselijke druk 
van moeder. Als ik wat nieuws aan had, dan zou ik dat nooit tegen 
mijn moeder durven zeggen. Dan kreeg ik commentaar, dat ik teveel 
op maakte, of te vaak wat nieuws aan had. Dan zei ik, ja, maar 
moeder, ik ben drieën vijftig, ik mag toch wel aandoen wat ik wil. 
Dan zei ze, jij bent een dure vrouw. En dan kun je wel zeggen, 
daar moet je om lachen, en dat kon ik negen keer wel, maar de 
tiende keer niet en dan zat ik vreselijk diep in de put. Want 
mijn man die vond het ontzettend leuk als ik leuk gekleed was. 
Jij bent geen duur vrouwtje, zei die dan. Mijn man zei dat ik 
veel te goed was. Doordat ik niet tegen herrie kan. Ik ben vaak 
huilend van mijn moeder naar hier gefietst. Dan had mijn moeder 
me weer zo gekrenkt. Ze kon me echt, echt krenken. Dan zei mijn 
man, nou is het afgelopen, nou zal ik morgen eens naar je moeder 
toegaan. Dan zei ik, doe het niet, niets tegen mijn moeder 
zeggen. En dan ging dat zo op zijn gemoed, dan zei die het ook 
niet. Een paar keer heeft die het ook gezegd. En dan zei mijn 
moeder altijd later tegen mij, ga maar gauw naar huis, dan kan je 
het tegen je man vertellen. Ja, alles werd uitgebuit. Ik zeg, ze 
heeft ook goede eigenschappen hoor, absoluut." 
Tijdens haar hele huwelijk blijft zij haar moeder helpen: "Die 
verzorgde ik helemaal, die deed ik in bad, ik deed de was ervoor, 
de boodschappen, alles en alles." Ook toen haar man gestorven 
was, ging mevrouw Rutten dagelijks even naar haar moeder. "Die 
kreeg er wat van dat mijn man er niet meer was, want die was zo 
iets heiligs voor haar. Dat was nou eenmaal haar oogappel. Als 
hij ziek was, dan voelde zij het net zo erg." 

De tweede belangrijke ander die we hier bespreken, is haar man: 
"Ik heb altijd gedacht, wij worden samen oud. Daar ben ik bang 
voor, voor oud worden; dat ik nooit de verzorging kan hebben die 
mijn man gehad heeft. Je mist alles, je mist je man als steun, 
als toeverlaat. Je krijgt nooit meer een klopje op je schouder, 
nooit meer eens over je haren gestreken, nooit meer aangehaald of 
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iets liefs tegen je gezegd. Hij wist altijd wat ik aan het doen 
was, hij had overal interesse voor. Ik was daar misschien ook wel 
vreselijk in verwend. Dat mis ik heel erg en dat klopje op de 
schouder. Ik ben heel erg gevoelig en heel erg emotioneel." "Ja, 
mijn man heeft heel rust ig geleefd altijd. Hij heeft een vrij 
moeilijke jeugd gehad. Zijn vader stierf toen hij acht was, en 
hij was de jongste thu i s . " 
Vijf jaar voor zijn overlijden komt de heer Rutten in de 
ziektewet: "Hij was overspannen. Hij was echt een perfecionist in 
alles; een betere was er niet op de bank. Hij ging soms 's avonds 
nog eens terug naar de bank om te kijken of de kas klopte. Als 
hij dan terug kwam, was hij opgelucht. Hij ging erg in zijn werk 
op ." 
Gevraagd naar iets wat ze minder in haar man waardeerde, zegt 
mevrouw Rutten: "Nou, eigenlijk niets; hij durfde niet gauw 
risico's te nemen, wat ik wel eerder zou doen. Maar voor de rest 
heb ik mijn man altijd op een heel erg hoog standbeeld geplaatst. 
Dat wou hij wel nooit, maar in mijn gedachten was dat zo. Nee, 
onhebbelijkheden, nee. Wel, hij wou altijd precies op tijd eten, 
dat had hij wel." 
Over haar huwelijk: "Alles deden we samen. We wandelden veel, 
speelden veel, je kunt eigenlijk niks opnoemen wat we niet samen 
deden. We waren een twee-eenheid geloof ik, we deden altijd alles 
samen. We hadden altijd wel goed contact met alle familie van 
mijn kant, niet van zijn kant , dat klikt gewoon niet ." 
Na de dood van haar man is mevrouw Rutten in veel mensen 
teleurgesteld: "Vreselijk teleurgesteld. Bij mensen mag je maar 
heel kort verdriet hebben en dan moet je met gebogen hoofd lopen 
en met rood behuilde ogen. Na een paar weken is dat lang zat. Dan 
moet je weer verder . Dat verdriet kan bij de meeste mensen niet 
in hun straatje; dat moet een recht geplaveide straat zijn, daar 
mag niks van afwijken, dat heb ik aan de lijve ondervonden. In 
mijn ogen hadden wij een ideaal huwelijk. Niet dat we nooit 
kibbelden, dan is er geen pest aan. Maar ik vond het geweldig 
fijn zoals wij het hadden. De huisarts zei ook toen mijn man nog 
leefde, dat als je hier binnenkwam er zo'n fijne sfeer hing. Ja, 
dat zijn dan toch wel dingen die mij bijblijven, waar ik ook 
ergens wel een beetje trots op ben. Maar dat is niet alleen van 
mij, dat is net zo goed van mijn man afkomstig. Wat ik erg in 
mijn man waardeerde was zijn begrip voor mijn situatie. Ik ben 
altijd hypernerveus geweest. Dat is het gevolg van twee jaar 
achter elkaar dyfteritis met totale verlammingen. Daar heb ik hem 
vaak om bewonderd, om het geduld dat hij met me had. En 
ontzettend veel liefde die hij me kon geven op zijn manier, met 
vele kleine dingen. Als ik 's avonds bijvoorbeeld zat te naaien, 
dan zei die, kindje, zal ik nou eens een lekker kopje koffie gaan 
zetten. Dat vind ik nog veel fijner als een mooie gouden ring of 
een briljant. Omdat dat echt iets is wat van zijn eigen uitkwam. 
Ja, ik was wel schandalig verwend. Ik mocht nooit opstaan voordat 
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ik op bed mijn ontbijt gehad had. Dat kreeg ik iedere morgen, 
vijfentwintig jaar lang. Hij straalde altijd rust uit . En ik heb 
altijd erg in hem bewonderd dat hij met iedereen kon praten. Ik 
kan dat niet, ik kan niet gauw met iemand contacten leggen. Dat 
kon hij wel." 
De derde significante ander is haar dochter . Over deze vertelt 
mevrouw Rutten: Ze heeft het ook nog niet verwerkt . Ze heeft erg 
veel moeite met naar het ouderlijk huis te komen. Dat heeft ze 
ook heel bewust ontweken en daar heb ik ook levensgroot verdriet 
over gehad. Ze woont samen, ze heeft een fantastisch fijne 
jongen. Ze was een resuskindje, met acht maanden geboren, met als 
gevolg allerlei ziektes en problemen; maar ze is er ontzettend 
rustig en kalm onder, ze aanvaardt alles. Daar ben ik zo jaloers 
op. Dat is hetzelfde type als mijn man. Ik raak gauwer in paniek. 
Ze is geen huichelaar. Als ze het ergens niet mee eens was, of ik 
het nou deed, of haar vriend of mijn man, dan zei ze het ook. Ja, 
zij zal wel vinden dat ik te lang in de put blijf zitten, en dat 
het leven doorgaat; maar ze is ergens ook ontzettend trots op me. 
Ze had diep ontzag toen ik mijn man op het eind zo verzorgde. We 
hebben altijd een fantastische band gehad, we waren net twee 
vriendinnen. We waren ook twee vriendinnen, ja. Totdat mijn man 
gestorven is , toen is ze heel erg veranderd. We hebben toch ook 
wel veel samen gepraat . Maar of we er nu helemaal uit zijn, ík 
weet het soms niet. Toen zei ze een keer dat ze me bezitterig 
vond. Ik kan het niet goed volgen. Dat heb ik misschien in het 
begin ook wel gedaan, toen mijn man pas dood was. Maar dan wel 
onbewust, want ik heb het bewust niet gewild. Want je moet je 
kind toch afgeven, bij de bevalling al. Dat weet ik ook wel. En 
dan zou ik het liefste tegen haar zeggen, dat is ook nooit de 
wens van je vader geweest, dat je nou op dit moment zo doet. Maar 
dat wil ik niet, dan ben ik bang dat ik schuldgevoelens bij haar 
wakker roep. Want ze doet niet verkeerd . Ik weet niet hoe ik het 
zeggen moet. Ik weet het ook n i e t . . . zij denkt dat ik het slecht 
doe, dat verdriet moet slijten. Ze wil me niet missen, ze kan me 
niet missen. Ja , daar heb ik toch maar veel verdriet van. Maar ik 
heb altijd gezegd, ook tegen mijn man, nooit geen druk op onze 
dochter uitoefenen. Die druk die mijn moeder op mij uitgeoefend 
heeft, dat zou ik niet willen. Natuurlijk in het begin doet je 
dat wel iets , als ik me beroerd voelde of erg verdrietig was." 
Iemand anders die voor haar belangrijk i s , is haar oudste zus: 
"Ik noemde haar altijd onze koningin; met haar was alles koek en 
ei, bij ons vroeger thuis . Toch heb ik die nooit gezegd wat mijn 
man had dat ene jaar . Dat heeft ze me wel eens gevraagd. Pas op 
het laatst, toen ik hem thuis heb gehaald, toen heb ik het mijn 
broers en zusters pas gezegd. Toen was het natuurlijk, had je dit 
of had je dat maar gezegd. Een half jaar geleden is haar man 
plotseling aan een hartinfarct gestorven. Toen heeft ze ook 
gebeld of ik kwam, omdat ik het zelf meegemaakt had. Ik bedoel, 
dat heb ik gedaan, hoe moeilijk ik het ook vond, maar ik heb het 
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toch gedaan. Ja, ik sta toch wel open voor anderen." 
Twee mensen die met name rond het sterven en de dood van haar man 
erg belangrijk werden voor mevrouw Rutten waren haar huisarts en 
een wijkzuster: "Nee, buiten de huisarts en de wijkzuster heb ik 
van niemand steun gehad, kan ik niet zeggen. Met mijn moeder kon 
ik er niet over praten. Misschien een paar vriendinnen waar je 
eens wat meer aan hebt; maar toch niet wat je zegt, als ik die 
niet had dan rooide ik het niet. Als je man ziek wordt en hij 
gestorven is dari heb je geen vriendinnen meer, dan blijven er 
maar heel weinig over . Ik had een heel goeie vriendin, die heb ik 
letterlijk alles geleerd van naaien, breien en handwerken en zo. 
Maar als ik haar nu eens in de drie maanden zie dan kan ik heel 
blij zijn. Vroeger was ze iedere week hier . Nee, buiten de dokter 
en de wijkzuster en mijn dochter was er niemand. De dokter kwam 
in het begin hier . Later ben ik daar geweest. Altijd iedere 
veertien dagen, soms tien dagen, soms drie weken." 

B . Belangrijke gebeurtenissen 

De gebeurtenis die tot vandaag de dag haar leven vult, is het 
ziekteproces en het sterven van haar man. In het interview gaat 
mevrouw Rutten hier zeer gedetailleerd op in. Ze beschrijft 
precies het hele proces vanaf het moment dat haar man, vanwege 
zijn overspannen zijn, in de W.A.O. terecht kwam tot aan zijn 
overlijden. "Heel erg overspannen was hij . Ik heb toen echt het 
huishouden het huishouden gelaten. We hebben veel gewandeld, veel 
gefietst; alles gedaan waar hij behoefte aan had. Hij was 
anderhalf jaar thuis . Ik zal het nooit vergeten. Toen kwam de 
afrekening van het salaris en hij moest heel vaak naar het 
toilet. Toen zei hij, we krijgen nog maar tachtig procent 
salaris ." 
Als haar man enige tijd later op de fiets weggaat en een ongeluk 
krijgt, is het eerste wat ze denkt: "Als hij maar geen schuld 
heeft. Niet dat we daar niet overheen gekomen waren, maar ik ken 
mijn man zo ontzettend goed, die voelde zich schuldig dat we maar 
tachtig procent kregen van het salaris en dat was natuurlijk in 
zijn gedachten geweest. Daarna is hij lichamelijk nooit meer 
helemaal de oude geweest. Nooit meer, nooit meer." 
Ruim een jaar voor zijn dood krijgt de heer Rutten erge 
koortsaanvallen. De huisar ts stond voor een raadsel: "Toen zijn 
we zelf naar een internist gegaan. Toen heeft hij de eerste zware 
operatie gehad, waar hij heel erg tegenop zag. Na zeven dagen 
wist hij wat hij had, want dat hebben ze hem nooit gezegd. Ze 
hebben hem gezegd, het was een poliep, maar die was ook 
kwaadaardig. Toen bleef die koorts weg en kwam hij acht kilo bi j . 
Dus ik dacht, we hebben het gewonnen. Ondertussen was ik onder de 
uitslag komen te zitten van de nervositeit. Toen was mijn man al 
uit het ziekenhuis. Ik zat helemaal vol; het was monsterlijk. 
Maar ik wilde niet naar onze eigen huisar ts , daar had ik geen 
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vertrouwen in. Via een vriendin kwam ik bij mijn huidige 
huisar t s . Dat eerste bezoek heeft een ontzettend diepe indruk om 
me gemaakt. Dat klinkt stom, maar hoe hij je behandelt en 
benadert , dat vond ik ontzettend pre t t ig . Dat had ik nooit gehad. 
Er werd met je gepraat . Hij zei, u zit ontzettend vol spanningen. 
Toen is hij nog met mijn man kennis gaan maken en toen we 
terugfietsten naar huis zei ik tegen mijn man, voor mij staat het 
vast dat dit onze huisarts wordt." 
"Ik wist een jaar wat mijn man had, maar ik heb het niemand 
gezegd, alleen mijn dochter en haar verloofde wisten het . Hij 
zelf wist het ook niet. Hij is tot op het laatste moment ervan 
overtuigd geweest dat hij beter zou worden. In dat jaar draaide 
ik het wel zo, dat ik een half uurtje langer beneden was. Dan 
belde ik mijn dochter op en dan kon ik vrij praten; want ik kon 
ook niet bij anderen bellen want ik had niemand wat gezegd, zelfs 
mijn broers en zusters niet. Mijn man die leefde graag, hij 
leefde blij, hij was een gelukkig mens. Hij had zo'n ontzettende 
wil, die zou nooit bij de pakken neerzit ten. Dat heeft die nooit 
gedaan. Anderhalve maand voor zijn dood werd hij weer opgenomen. 
Ik was helemaal over mijn toeren, en dat hij me niet kende die 
avond. Hij was nog onder narcose, ik was daar kapot van. Toen 
ging hij niet meer vooruit. Toen zegt hij, die avonden hier, dat 
is een ramp en jij zit alleen thuis en ik zit hier ." 
De specialist wilde haar man inlichten over zijn toestand: "Dat 
wüde ik niet hebben. Toen zei die specialist, dat maakt u niet 
uit, maar dat maak ik uit. Ik zeg, dat is niet waar, want dat is 
mijn man en als het mijn man gezegd wordt, als dat nodig is , dan 
in het bijzijn van mijn dochter en haar verloofde en van mij; 
want wij hebben een ontzettend s terke gezinsband, altijd gehad. 
Ik zeg, en dan zou mijn man die klap alleen moeten verwerken, 
nee. Hooguit een week gaf die mijn man. Maar ja, wat moet ik, ik 
had daar wel een hoop heisa kunnen maken, maar je trekt aan het 
kortste eind. En toen ik 's avonds daar kwam had ik het liefst 
het hele ziekenhuis bij elkaar gekrijst, en iedereen die ik 
tegenkwam zo aan de muur geplakt." 

"Ik moest alles maar regelen, werd gezegd, het einde van mijn man 
was in zicht. Ja, daar lag ik dan, ik ben onderuit gegaan. Toen 
heb ik 's nachts thuis gelegen en gedacht, als het dan in zicht 
is, wat ik ook nog niet wou geloven, dan moet hij die laatste 
weken maar thuis komen." "De volgende ochtend heb ik eerst de 
huisarts gebeld over iets waar ik echt mee zat. We hebben elkaar 
altijd gezegd eerlijk te blijven, ook met ziektes, en dat had ik 
dit keer niet gedaan. Daar kreeg ik het ineens vreselijk benauwd 
over. De huisarts is toen hier geweest en die heeft gezegd: 
eerlijkheid gaat tot bepaalde grenzen. U doet dit en u hebt het 
gedaan in het bestwil van uw man. Toen is hij 's zaterdags naar 
huis gekomen. Ik heb een bed in de kamer gezet. Die man was zo 
gelukkig, dat zal ik nooit vergeten. Toen zegt hij, ik ben heel 
dicht bij de dood geweest, heel dicht, na die laatste operatie. 

84 



Toen ik vroeg of hij bang was, zei hij, je weet dat ik er vast 
van overtuigd ben: in het hiernamaals is het nog beter dan hier; 
hier is het allemaal maar tijdelijk, maar ik heb me zo'n zorgen 
over jou gemaakt, dat kan ik niemand vertellen. Maar dat is 
allemaal nu verleden tijd. Ik ben een kasplantje en ik moet 
opgroeien en dat duurt lang. Verder heeft hij nooit over de dood 
gepraat, ook niet willen praten; maar hij was niet bang om dood 
te gaan. Verder hebben wij er niet over gepraat, dat zijn 
allemaal dingen, misschien heb ik het achteraf fout gedaan, dat 
weet ik n i e t . . . . " 
Over de laatste drie weken thuis: "Hij wou per se gewoon slapen. 
Hij zei, zieke mensen slapen gewoon beneden, maar herstellende 
mensen slapen gewoon boven. Dat was heel wat, want hij kon niet 
lopen; maar dan deden we twintig minuten over die zestien t reden . 
En dan moest er nog van alles gebeuren. Een oog was aangetast, 
een oor was helemaal aan het zweren, de neus aan het zweren, daar 
moest zalf in, daar moest zalf op, daar druppels en dan gaf ik 
hem, dat had ik van de dokter, een half slaaptablet je, en dan 
sliep ie tot een uur of twee. Hij praatte al die tijd maar over 
beter worden; je had het nooit ergens anders over. Hij had nog 
voor alles belangstelling. Toen op een morgen toen was de 
wijkzuster hem aan het wassen, toen was er onder die wond een 
bult , die even later openbarst te . Toen was het natuurlijk de 
vraag, hoe moeten we die dicht krijgen, en daar kwam ook pus uit 
de hele tijd. Toen moesten we weer naar het ziekenhuis. Maar 
meteen daarna zijn we weer naar huis gekomen. Toen zei m'n oudste 
zusje, je moet hem hier laten in het ziekenhuis; je kunt toch 
niet meer van zo'n man houden, dat is toch een wrak. Nee, zei ik, 
toen mijn man goed was en goed verdiende toen was hij van mij, 
maar dan is hij ook nu van mij. De dokter zei tegen mijn zuster , 
ik kan u maar een compliment geven, dat u een ontzettend dappere 
en flinke zuster heeft. Ik zei daarop, nou dat ben ik niet, mijn 
man is flink. En tegen mijn zuster zei ik, nou, dan zitten we op 
een verkeerde golflengte; ik zie nog heel veel in mijn man. We 
hebben altijd lief en leed gedeeld, en dan zou ik hem nu daar op 
zo'n wit kamertje leggen, dat doe ik niet. Toen we weer naar huis 
kwamen, is hij niet meer boven gaan slapen. Toen ben ik ook hier 
beneden gaan slapen, bij hem; want ik wou niet dat hij alleen 
was. " 

Enkele dagen voor zijn sterven zegt de heer Rutten een keer 
alleen met de huisarts te willen spreken: "Ja, ik weet ook niet 
waar hij mee zat, als ik het maar wist. Maar ik zei, dat ik daar 
helemaal niet boos over was. Achteraf ben ik er wel verdrietig 
over geweest. Dat was ik ook direct, maar dat wou ik hem niet 
zeggen." 
De dag voor haar man sterft , komt haar dochter met haar vriend: 
"Dat vond hij fijn. Toen die kwamen heeft hij wel een echte 
opleving gehad, daar had hij volgens mij echt bewust op gewacht." 
Die avond komt ook de huisarts nog: "Hij zei tegen mijn dochter, 
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we laten je moeder niet vallen. Ik zeg, wat een kwazel. Met mijn 
man gebeurt niks , die blijft bij mij. Ik verzette me met hand en 
tand, terwijl ik het goed zag, maar ik wou het niet zien." In die 
nacht gaat haar man snel achteruit: "Vreselijk, in een nacht, als 
hij toen geen tien kilo afgevallen is , dan weet ik het niet. 
Vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ik heb toen gezworen 
om nooit meer te zanikken over dik zijn. Daar heb ik altijd 
vreselijk complexen over gehad, omdat ik heel veel dieeten 
gevolgd heb en er nooit mager van werd. Toen zei de huisar ts 
tegen mij en mijn dochter, uw man haalt de morgen niet, zal ik 
hem nu weg laten halen? Toen zei mijn dochter, nou blijft hij bij 
ons . Dat wou ik toen zelf ook, omdat ik niet alleen was. Toen 
hebben we hem laten bedienen. Dat heeft hij ook nog heel bewust 
meegemaakt, want het Weesgegroet heeft hij heel hard meegebeden, 
heel duidelijk, wat hij de hele dag niet gekund heeft. En toen is 
hij die nacht om vijf voor half twaalf gestorven. Die middag zei 
mijn dochter nog, wij moeten de feiten onder ogen zien. Ik zeg, 
wat bedoel je dan met de feiten? Tegen elf uur 's avonds wou ik 
weglopen. Ik dacht, als ik nou wegloop dan kunnen ze hem niet 
halen, dan gaat hij niet dood. Dat idee had ik. Mijn man zei ook 
vaker tegen me, als ik in paniek raakte om het een of ander, dan 
zei hij altijd, je kunt toch nooit weglopen van je eigen, want 
wat er gebeuren moest dat gebeurt toch. Maar die avond wou ik dat 
ook heel bewust, maar de huisarts heeft mij tegengehouden. Ook 
toen hij bij wijze van spreken de laatste keer ademde, toen wou 
ik weer weglopen. Toen wou ik mijn jas aandoen. Waar naar toe 
weet ik niet, maar ik wou weg. Toen heeft de huisarts me ook 
teruggehaald. Ik wou het niet aanvaarden, dat wil ik nog niet, ik 
kan het ook nog niet, ik ben zo opstandig als de ziekte, nog." 
"Hij heeft in mijn ogen een ontzettend fijn sterfbed gehad, wat 
je dan fijn kunt noemen aan een sterfbed, heel rus t ig . Hij had 
zijn liefsten om zich heen. Later zijn mijn zusje gekomen en mijn 
moeder. Mijn man, dat was de lieveling van mijn moeder, daar 
hield ze bij wijze van spreken nog meer van dan van mij. Die wou 
niet inzien dat hij zo ziek was." 

Andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van mevrouw Rutten 
waren de dood van haar vader en moeder. "Ik heb altijd gebeden 
dat ik niet bij het sterven van mijn vader of moeder zou zijn. 
Over het doodgaan van je partner dacht je al helemaal niet na. 
Mijn vader is achttien jaar geleden gestorven. Ik heb het wel erg 
gevonden, maar daar kan ik op dit moment niet reëel over 
nadenken. Omdat ik dat vreselijk in het niet vind vallen bij het 
sterven van mijn man. Toen mijn moeder twee maanden na mijn man 
gestorven is , heeft me dat ook veel gedaan, zeker omdat ik nog 
diep in het rouwproces van mijn man zat. Mijn moeder mis ik ook, 
net zo goed als dat ik mijn vader gemist heb, maar dat is anders 
als je man. Evengoed doet het je wat, maar anders , want je hebt 
je par tner nog. Je bent nog samen. En ik zeg, mijn man is 
weggevallen, maar er is zoveel weggevallen met mijn man, en dat 
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valt niet weg als je je vader of moeder mist. Dan vervalt er wel 
aanspraak en hartelijkheid enzovoorts. Maar als je par tner 
wegvalt dan wordt de helft van je afgescheurd; je wordt gewoon 
middendoor gescheurd en voor die wond geheeld is denk ik dat er 
toch heel wat jaren overheen gaan, tenminste dat is de indruk die 
ik heb . " 
Over de dood van haar moeder vertelt mevrouw Rutten verder : "Als 
ze ziek was belde ze nooit een dokter. Ze belde altijd mij en 
mijn man. Mijn man was een soort engelbewaarder, denk ik. Toen 
moest ze naar het ziekenhuis voor onderzoek en belde ze of ik 
haar kon brengen. Maar op dat moment kon ik het niet opbrengen om 
mee naar het ziekenhuis te gaan, ik zag het niet zitten nu mijn 
man pas dood was. Toen ze later opgenomen moest worden, heb ik 
haar wel weggebracht. Ze was er gewoon door van streek dat ik 
haar wegbracht, zo blij was ze. Toen ik op bezoekuur was, wou ze 
een cheque uitschrijven om iets bij te dragen aan de grafsteen 
van mijn man. Ik heb toen gezegd, dat doen we allemaal thuis , dat 
vind ik veel prett iger dan hier. Ik voor mij was bang dat mijn 
andere broers en zuster daar weer aanmerkingen op zouden maken. 
Het zou missschien wel niet gebeurd zijn, maar ik zit constant 
met angst . Ik denk dat ik geen minuut van de dag zonder angst 
ben. De volgende ochtend werd ik uit bed gebeld en zei men dat de 
toestand van mijn moeder zorgwekkend was. Ik zeg, dat kan niet, 
want gisteravond was ze nog het eeuwige leven. Die zat als een 
koningin in bed. Dan heeft ze een hersenbloeding. Dat kan niet 
anders . Ik zeg, er kan ook niks mee gebeuren, want ze hebben me 
pas mijn man afgenomen en nou mijn moeder, dat kan niet, hè . Toen 
zegt die a r t s , rijdt u alstublieft voorzichtig en komt u direct . 
Ik heb ook geen taxi gebeld, ik had het geduld gewoon niet. Ik 
ben vreselijk hardhuilend naar het ziekenhuis gegaan, het water 
stond me in de schoenen. Toen kwamen we bij moeder, en ze vingen 
ons op een vrij lompe manier op en zeiden dat moeder sinds enige 
tijd in coma lag en ze meteen was bediend. Toen ik pas bij moeder 
kwam, ben ik onder het bed gevallen, gewoon van de kaar t . En toen 
was moeder dood. Het tweede verlies, en die helemaal van mij 
afhankelijk was. Ik bedoel, er viel dan zoiets weg, hè . Je had 
geen doel, hè . Tien over acht was ze dood. Je had een doel, ik 
moest voor moeder zorgen; dat viel ook nog weg. Eerst 's morgens 
hier thuis werken, 's middags naar het ziekenhuis, tussen de 
bezoekuren bij moeder werken. En toen viel moeder ook nog 
w e g . . . . " 

Tot slot willen wij hier ingaan op een gebeurtenis die mevrouw 
Rutten zelf noemt als van ingrijpende betekenis voor haar leven: 
"Dat is eigenlijk heel geleidelijk aan zo gekomen. Dat zeg ik 
eigenlijk niet zo graag, dat vind ik allemaal vreselijk, zo 
persoonlijk allemaal. Bij ons thuis was heel veel gekibbelarij 
over het sexuele leven. Toen wist ik eigenlijk ook helemaal niet 
waar altijd die ongenoegens over waren. Maar toen ik dat later 
dan wel wist, kreeg ik een vreselijk slechte indruk over het 
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sexuele leven. Daar heb ik in het begin met mijn man, hebben wij 
daar, heb ik daar veel moeite mee gehad. Bij mijn ouders, vroeger 
thuis, waren daar vaker woorden over . Dan dacht ik, waarom doen 
ze dat toch? Waarom moet d a t ' Waarom kan dat niet gewoon in goede 
harmonie? Wij hebben er in ons huwelijk nooit woorden over gehad, 
nee nooit. Maar ik ga wel van het standpunt uit, sexualiteit 
hoort absoluut bij het huwelijk, maar ik vind het niet het 
voornaamste. Ik heb er in het begin van mijn huwelijk veel moeite 
mee gehad. Daar heb ik mijn man toen wel om bewonderd, dat hij 
daar zoveel geduld mee had. Ik heb er nooit met iemand over 
gesproken, nooit. De eerste is dan mijn man geweest, en na zijn 
dood is het de huisarts geweest. Daar praat ik met niemand over, 
nooit. Met de dokter heb ik het erover gehad, omdat, na zijn 
dood, heb ik gedacht, is mijn man op sexueel gebied aan mij 
tekort gekomen. Dat ik niet aan zijn verwachtingen voldaan had. 
Want na onze eerste dochter mocht ik niet meer in verwachting 
komen. Nu is dat natuurlijk heel gemakkelijk, maar vroeger had je 
de pil niet; dan moest je met periodieke onthouding leven, en 
daar heeft mijn man altijd ontzettend veel begrip voor gehad. Ik 
vind dat dat soort dingen in onderling overleg moeten gaan. Bij 
mijn ouders wist ik in het begin eigenlijk nooit precies waar het 
over ging. Maar goed, dan hoorde je meer en toen wist ik het wel. 
Toen had ik het liefst gezegd, man: laat dat, vrouw: geef toe. 
Maar ja, wie ben ik dan." 

С Zelfbeeld 

Over haar jeugd zegt mevrouw Rutten: "Mijn moeder had erg veel 
last van eczeem en dan is er altijd eentje gedoemd om de 
huishouding te doen en dat was ik. Mijn oudste zusje was 
verpleegster. Ik geloof dat de oudsten altijd meer rechten 
hebben. Ik deed veel aan bloemsierkunst, haken, breien, naaien; 
altijd bezig. Misschien ziet een ander het niet als creatief. Bij 
ons thuis deed niemand het. En dan zeiden ze, dat is niks, dat 
doet niemand, dat kun jij niet, dat hoeft ook niet. Ik heb toch 
doorgezet en ik ben altijd ontzettend veel bezig geweest, met 
creatieve dingen; en die zin is nog niet t e r u g . Ik doe wel wat, 
maar niet in verhouding met wat ik gedaan h e b . " 
Over vroeger thuis zegt ze verder : "Ik moest thuis werken, 
vroeger had je thuis niks te vertellen. Ik vind altijd dat ze de 
gulden middenweg overgeslaan zijn, met alles. Ik had dolgraag 
kinderverzorgster willen worden, maar ja, dat ging niet. Je 
oudste zus is verpleegster en moeder heeft dat . En de jongere zus 
komt niet in aanmerking, want dat was de lieveling; daar kan ik 
een boek over schrijven. Dus jij blijft thuis, dan waren we toch 
uitgepraat. Dan deed je dat toch." 

Ook voor een broer moest ze wel eens op kantoor invallen: "Ik was 
eigenlijk duivelstoejager voor anderen, altijd klaar staan voor 
alles en iedereen, dat is echt mijn jeugd geweest. Bij ons thuis 

88 



was het nooit gelijke monnikken, gelijke kappen. Er waren altijd 
een paar lievelingen. Ik kan me herinneren, dat me dat op heel 
jonge leeftijd is gaan hinderen. Als ik dan wat zei, dan zeiden 
ze altijd, jij denkt altijd dat jij wat tekort komt, maar dat 
kwam ik niet. Daar ging het niet om, tekort komen; maar je kreeg 
eigenlijk nooit waardering, je werd nooit gewaardeerd, hè . Ik heb 
me eigenlijk altijd afgeschilderd gezien als een grote nul. Mijn 
andere zussen werkten, ik niet! Ik werd absoluut niet 
gewaardeerd. Dat is iets wat mijn man wel deed. Daar had ik in 
het begin wel eens moeite mee om dat te accepteren, dat heb ík nu 
nog wel eens. Mijn huisar ts is vaak gloeiend nijdig op me, dat 
hij gewoon zegt, je moet leren een compliment te accepteren. Ik 
denk dan, daar zit wat achter, daar hebben ze een bedoeling bi j . 
Van mijn man was ik dat op het laatst gewend, dat hij het 
meende. " 
Over de redenen waarom juist zij thuis moest blijven, zegt 
mevrouw Rutten: Mijn ouder zusje die was net uit de verpleging 
gekomen. Dat is een heel ander type dan ik, die spreekt van zich 
af; en dat doet mijn jongste zusje ook. Die zijn in mijn ogen 
ergens hard, en koud. Ik kan dat niet, ik vind het vreselijk om 
iemand verdriet te doen of pijn te doen met woorden. Ik sta 
doodsangsten uit als iemand me vraagt om wat te doen, want ik 
weet bij voorbaat dat het me ontzettend veel moeite kost om nee 
te zeggen. Als ik dan een keer nee zeg, dan zijn ze misschien 
kwaad op me. Als je veel kunt , dan wordt er ook veel van je 
verlangd; en dan wordt er ook veel van je gevraagd. Wat ik thuis 
wilde, dat werd toch direct de kop ingedrukt . Ik had ook wel iets 
op handwerkgebied willen doen. Mijn man zei altijd, jouw handen 
zijn net paardentanden, nooit rus t . Ik verweerde me nooit. Als er 
bij een broer of zus een baby kwam, moest ik daar uit gaan 
helpen. Dat was de gewoonste zaak van de wereld." 
Ze zegt verder over thuis: "Ik heb vaak, toen ik ouder werd, 
vreselijke haatgevoelens tegenover thuis gehad. Dat ik ook heel 
vaak gebeden heb dat er maar heel gauw eentje dood mocht gaan. En 
nou denk ik wel eens van, wat heb je toen eigenlijk gedaan. Maar 
ik kan er tot op vandaag niet van zeggen dat ik er spijt van heb. 
Mijn vader of moeder, dat maakte niet veel verschil . Ik vond dat 
ze teveel kibbelden. Dat vond ik niet nodig, daar kan ik niet 
tegen. Er waren vaak spanningen. Dat zei mijn vader, die vertelde 
het zo; en een uur later hoorde ik van mijn moeder zo. En ik wou 
vrede houden met mijn vader en met mijn moeder. Dat vond ik vaak 
een moeilijke positie. Ik zat er tussenin. Mijn vader was een 
ontzettend lieve rust ige man, maar kon goed, als hij kwaad was, 
een week zijn mond houden. Dat zijn dingen die ik helemaal niet 
op zou kunnen brengen, die ik ook helemaal niet gewaardeerd heb 
in hem. Want waar gekibbeld wordt, waar er twee kijven, hebben er 
meestal twee schuld. Dan sprak hij wel tegen mijn moeder, maar 
via mij. Dan zei hij, vraag eens aan je moeder zus of zo. Op zo'n 
moment dan dacht ik, verdomme, dan vond ik mijn vader maar 
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veeleisend. Dan dacht ik, ja, waarom geeft moeder niet toe. De 
kans dat er een baby bijkwam was er niet meer. Maar ja, wie ben 
ik om dat mijn ouders voor te houden? Dat vond ik tenminste 
toen." "Ik kon dat bij niemand kwijt, bij niemand, nee. Mijn man 
is de eerste waarbij ik het kwijt kon. Mijn oudste zus merkte er 
nooit wat van. Mijn broers waren veel weg. Als die thuiskwamen 
was er nooit een vuiltje aan de lucht . Als ze dan weg waren, 
begonnen de spanningen weer. Dan zat ik ermee. Ik denk dat ik een 
dankbaar object ben geweest. Ik voelde me er heel nauw bij 
betrokken. Aan de ene kant vond ik het erg voor mijn vader en ik 
vond het erg voor mijn moeder. Ja , ik vind het allemaal erg 
moeilijk.. . ." 
Wat over haar schooltijd vooral is bijgebleven: "Ja, ook altijd 
angst . Mijn moeder zei altijd als we 's morgens naar school 
gingen, ja kind, of ik er om twaalf uur nog ben, dat weet ik 
niet; ik denk dat ik dit of dat doe, of in de Maas spr ing. Dan 
wist ik het wel zo te verzinnnen, dat ik als de donder naar huis 
ging kijken onder het speelkwartier of mijn moeder er nog was. 
Dat zou ik toch wel verschrikkelijk hebben gevonden, als ze op 
die manie r . . . . Dus ik zat eigenlijk altijd met angst . Als ik dat 
tegen mijn zus zei, zei ze, ben je mal, dat doet moeder niet. Ja, 
op de Mulo ook, dan ging ik met het hoofd op de bank liggen, dan 
mocht ik naar huis . Ik denk, dan kan ik haar tegenhouden. Ik 
geloof dat ze toch wist, dat ze op mij meer vat had." 
Ze brengt het in verband met haar huwelijk: "Dat zijn voor mij 
toch wel fantastische jaren geweest, dat ik geaccepteerd werd 
door mijn man zoals ik was. Dat ik gewaardeerd werd. Ieder mens 
heeft zijn eigen capaciteiten. Ik ben liever met mijn handen 
creatief bezig. Dan zeg ik wel, ieder mens heeft wel zijn eigen 
dingen, dan hoeft hij daar nog niet in uit te blinken. Ja, dat 
heb ik de laatste vijfentwintig jaar gehad. Toen ben ik weer wel 
gewaardeerd. Na de dood van mijn man wordt je weer gekleineerd, 
want je hebt in hun ogen teveel verdriet , je moet flinker zijn, 
volgens je zus . Dan zeggen ze, dat ik agressief word, maar dat 
bedoel ik niet zo, maar misschien dat dat zo overkomt, dat kan 
best . Omdat, ik wil ergens gewaardeerd worden, en ik wil ergens 
meetellen, en ik vind dat dat ook wel kan. Wat ik voor mijn man 
gedaan heb, had ik ook nooit voor mogelijk gehouden, omdat ik 
ergens toch wel altijd door hem verwend ben. Het was een 
ontzettend zware opgave, die ik achteraf zelf gewild heb. Waar ik 
echt geen seconde spijt van heb, maar ik had echt wel 
vierentwintig uur dienst hoor, dag en nacht." 
Pratend over zichzelf zegt mevrouw Hutten: "Ik was thuis, 
daardoor is mijn karakter gevormd. Het onderdanige, het niks 
kunnen, het niks betekenen, ik denk dat dat een ontzettende 
invloed op mij heeft uitgeoefend. Ik ben ontzettend emotioneel. 
Door mijn zenuwen ontzettend paniekerig. Ik sta wel voor iedereen 
open; als ik kan helpen, doe ik het . Ik vind me eigen hartelijk 
voor anderen. Ik sta eigenlijk dag en nacht klaar als ze me nodig 
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hebben. Ja, dat doe ik nu nog. Maar ik vind het dan wel fijn, dat 
het dan ook gewaardeerd wordt. Dat ze dan laten merken dat vind 
ik wel fijn. Niet direct dat je op een troon geplaatst moet 
worden, maar dat je weer gewaardeerd moet worden. Dat ziet 
iedereen toch graag. Later in mijn huwelijk toen mijn vader ziek 
was, verhuisde ons hele gezin naar mijn moeders huis . Dat was de 
normaalste zaak van de wereld. Het ouderlijk huis, dat is altijd 
bij mij, ook toen mijn vader ziek was of toen mijn moeder ziek 
was, alles kwam bij mij." 
"Ik pas me heel moeilijk aan, ik durf niks alleen. Ik durf niks . 
Van een vereniging zou ik nooit lid durven worden, durf ik gewoon 
niet. Ik heb gewoon een minderwaardigheidsgevoel. Het veiligste 
voel ik me hier in mijn eigen huis. Liefst in bed dan ook nog. 
Net of ik me daar geborgen voel." 
Elders zegt mevrouw Rutten: "Ja, ik heb angst met alles. Dat is 
angst om dit, angst om dat; kunt u zich helemaal niet 
voorstellen, zoals ik altijd angst heb gehad. Altijd, en nou ik 
mijn man niet meer heb, nou helemaal, nou ben ik mijn hele steun 
en toeverlaat kwijt." 
Op de vraag hoe haar ouders haar zagen, zegt mevrouw Rutten: "Ik 
denk als een lastpost, dat weet ik niet. Vroeger deugde je 
zogezegd nergens voor. Ik weet nog dat mijn vader zijn eerste 
hartaanval kreeg, dan belde ze geen dokter, dan komen ze mij 
ophalen. Dat was altijd zo geweest, mijn moeder kwam bij mij in 
huis. Ik had het wel gewaardeerd, het ergens wel verwacht, dat er 
later iets van gezegd was door mijn broers of zussen. Toen zeiden 
ze, jij was in de beste gelegenheid. Jij kon met jouw man alle 
kanten uit. Dat zeiden ze dan, dan ben ik ook uitgepraat . Mijn 
man was ook veel te goed voor deze wereld, zeg ik altijd. Ik 
voelde me gebruikt, en op een verschrikkelijke manier dan." 
Verder denkend over hoe haar vader en moeder haar zagen, zegt ze: 
"Ik ervaarde mezelf eigenlijk als een l a s tpos t . . . ja, heel gek is 
dat . Daar ben ik nooit uitgekomen, daar ben ik nooit 
achtergekomen en ik ben er nog niet ui t . Waarom hebben ze me 
eerst zo gekleineerd en ergens zo in een hoek getrapt; en daarna 
word je er weer uitgehaald, je werd nooit erkend. Nadat mijn 
moeder gestorven is , dacht ik: zou nou niemand zeggen, wat heb je 
al die jaren dag en nacht voor moeder klaargestaan?" "Mijn oudere 
broer, die ziet me echt als een verlengstuk van mijn moeder. Daar 
doe ik de was voor, dat vind ik niet zo e rg . Een paar weken 
geleden belde hij me op of ik zijn flat wilde poetsen. Dat zijn 
allemaal maar kleinigheden, maar die mij dan weer vreselijk 
agressief maken. Ik heb altijd voor moeder klaargestaan, en nou 
weer voor hem. Hij kan vreselijk kwaad worden. Dan ben ik geneigd 
om te zeggen, ik doe het wel. Dus ik dacht, hoe moet ik het nou 
doen' Net die dag moest ik naar de huisarts en die zei, je moet 
'nee' zeggen. Ik zei, ik durf het niet. Hij zei, je moet het . Ik 
heb toen 'nee' gezegd. Ik trilde van de zenuwen, met als gevolg 
drie dagen zware migraine. Ik voelde me oersterk, verschrikkelijk 
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s terk; wel met wat harde woorden, maar ik heb toch wel voet bij 
stuk gehouden. Dat is echt mijn eerste overwinning die ik na de 
dood van mijn man gehaald heb. Ik voelde me op dat moment 
verschrikkelijk glorieus. De stemming dat ik dat bereikt had. Wel 
de eerste weken met angst en beven of ik hem tegen zou k o men . . . . " 
Op de vraag hoe ze zou wülen zijn, zegt mevrouw Rutten: "O, ik 
heb vrede met me eigen. Het enigste wat ik graag zou willen, dat 
zou zijn dat ik een beetje vrijer een ander tegemoet kon t reden . 
Ik bedoel, ik ben constant gespannen, alles is hard van spanning; 
maar om naar een yoga te gaan, dat zou ik niet durven." 
Napratend over het interview zegt mevrouw Rutten: "Ik hoop dat ik 
het vertrouwen kan hebben, want anders zou ik door de muur 
vliegen. Ik heb niks verkeerds gezegd; ik heb wel verschillende 
dingen gezegd, zoals over de sexualiteit thuis en dergelijke, 
waar ik nooit met iemand over praat . Wel met de huisar ts , heb ik 
er over gepraat, maar daar heb ik het ook erg moeilijk mee gehad. 
Ik zie hem niet direct als een vreemde, maar om je dan helemaal 
bloot te geven, dat heeft toch heel wat gekost, daar heb ik wel 
dikke tranen over gehuild." 
Over hoe het haarzelf in haar rouwproces verging, vertelt mevrouw 
Rutten: "De dagen na de dood heb ik erg veel steun aan mijn 
dochter en aan haar vriend gehad. Dan is het een komen en gaan 
van mensen. Je leeft ergens , ja, je leeft niet . Je wordt 
geleefd." 
"Als je man een maand dood is , dan vindt men dat er lang genoeg 
verdriet geweest i s , dan kun je dat goed vergeten zijn." "Toen 
hij dood was zeiden ze, had maar iets gezegd. Maar dat zie ik 
niet zitten. Het moet altijd kunnen. Als iemand een beroep op mij 
doet, dan doe ik het of dan doe ik het niet. Maar niet alleen als 
je denkt, nu is de dood in het spel. Dat wil ik niet. Dat 
accepteer ik nu nog van niemand. Ik wil niet uit medelijden 
benaderd worden. De dood van je man is totaal nergens mee te 
vergelijken. Toen mijn zusje en haar man hier waren heb ik twee 
keer gevraagd of ze naar huis wilden gaan. Ik was op van de 
zenuwen. Nu moest ik flink zijn, het leven gaat door, je moet 
openstaan voor anderen, en je moet dit en je moet dat, je moet 
dan zovee l . . . . " "Wij hadden een geweldig huwelijk, een 
fantastische band. Dat is niet een paar oude schoenen dat je 
weggooit. Je wordt eigenlijk doormidden gescheurd. De anderen 
redeneerden daar in mijn ogen veel te licht over. Ja , het leven 
gaat door, dat weet ik ook wel, maar voor mij niet. Voor mij 
heeft het leven nog niet zoveel waarde meer, tot op vandaag nog 
niet. Maar nu ook de man van mijn oudste zus overleden is , nou 
moet ik voor heel veel dingen begrip hebben. Dat is ook wel 
moeilijk wat ze van je verlangen." 

Op de vraag hoe ze in de tijd na de dood van haar man haar dagen 
vulde, zegt mevrouw Rutten: Ja , de eerste maanden had ik mijn 
moeder nog. ledere dag naar het ziekenhuis, veel verzorging. Wat 
heb ik eigenlijk allemaal gedaan, niet veel. Ik lag grotendeels, 
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lag ik op bed. Koken deed ik niet, dat doe ik nog niet, alleen 
als ik bezoek heb, anders niet. Ik zie niet zitten waarom. 
Waarom? Omdat ik 's morgens wakker word, maar waarom, waarom? 
Nee, en dan kun je wel zeggen, je hebt een dochter, en daar ben 
ik heel erg blij mee, daar voel ik me ook schatrijk mee." 
"Ik doe niets liever als over mijn man praten. Ik doe niet anders 
als het beleven, dat is echt nog niet minder geworden." "Ik zou 
ook geen nieuwe levenspartner wensen. Ik zou niemand naast mijn 
man willen dulden. Hier mag niemand uit zijn kopjes drinken, 
alleen mijn dochter, haar vriend en ik. Anders niemand. Dat zijn 
allemaal maar hele kleine futiliteiten, waar ik heel erg in ben . 
Misschien overdreven, misschien ziekelijk, dat weet ik niet. Dat 
kan ik niet hebben." 
Hoe zij nu haar dagen doorbrengt?: "Gewoon, met de dagelijkse 
bezigheden. Je gaat eens effe eruit . Ik naai weer wat, ben weer 
wat aan het handwerken, niet veel, maar toch wat. Ik heb een mooi 
tafelkleed voor mijn dochter gehaakt, dat wil ik per se 
afhebben. " 

D. Toekomst en zinbeleving 

Over de toekomst: "Die is er niet, nee, die is er niet. Ik zie 
geen toekomst. Dat zie ik ook helemaal niet. Wat is er dan? Nee, 
nee ." 
Wensen of idealen? "Nee, nee. Dat mijn dochter erg gelukkig mag 
blijven, en dat ik gauw een kleinkind mag krijgen. Dat zou een 
wens van me zijn, maar voor de rest voor mij, nee ." 
Op de vraag of ze wel eens nadenkt over de zin van haar leven 
zegt mevrouw Rutten: "Ja, die zin heb ik natuurlijk altijd wel 
gezien toen we samen waren. Toen dacht ik, dat is niet kapot te 
krijgen. Iedere dag voor ons tweeën was een feestdag. Dat is 
natuurlijk overdreven, maar jawel, ik was blij met iedere dag . 
Toen mijn man me afgenomen werd tot op vandaag zie ik de zin van 
het leven niet meer zi t ten. Nee, die zie ik helemaal niet meer." 
Andere zaken die haar leven zin geven: "Nee, nee, nee. Die zie ik 
helemaal niet meer. Misschien treurig, maar die heb ik niet. Ja 
goed, mijn dochter, als je nou echt zegt dat het dat, nee ." 
Iets waar ze steun uit put : "Ja, ons fijne huwelijksleven, daar 
teer ik nog op. Nou s t e u n . . . . Ik heb vlak nadat mijn man 
gestorven is een paar keer op het punt gestaan er absoluut een 
einde aan te maken, absoluut. Heel eerlijk. Dan denk ik: mijn man 
zou zijn hoofd schudden, hij zou zeggen, kindje, kindje, kindje. 
Toen heb ik het met de huisarts over gehad. Die zei, wat zou je 
man daarvan zeggen? Ik zeg, mijn man heeft me ook niet gevraagd 
wat ik ervan zou vinden als hij stiekem doodging. Dat heeft hij 
mij ook niet gevraagd. Zegt hij, maar dat heeft hij niet gewild. 
Nee, dat weet ik wel. Dit heb ik ook nooit gewild, wat ik nou wel 
wou. Ja , ik heb er absoluut echt een punt achter willen zetten. 
Die neiging die komt nog wel eens bij me boven. Ja, ik vind het 
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leven absoluut geen waarde meer hebben. Dat weet ik wel, dat zeg 
ik dan, dat hoor ik mijn man ook zeggen, dat mag je niet doen 
tegenover je dochter . Misschien dat dat me weerhoudt, maar voor 
de rest weerhoudt me niks. Misschien gelooft u het niet, maar het 
is wel echt waar, het leven heeft voor mij totaal geen zin meer. 
Alles waar ik aan hecht en waar ik wat aan had, dat is me 
afgenomen. Ik hecht ook nergens geen waarde meer aan." 
Op de vraag of er in haar leven nog iets van belang is , zegt 
mevrouw Rutten: "Mijn dochter, dat is eigenlijk het enigste wat 
ik nog heb . Dat is echt wat helemaal van ons i s . Ja goed, ik heb 
haar af moeten geven aan haar vriend natuurlijk. Echt iets van 
ons samen, na haar mochten we geen kinderen meer krijgen. Ik ben 
wel ontzettend blij dat we haar hebben, natuurlijk. In mijn 
gedachten heb ik me natuurlijk vreselijk aan haar vastgeklampt. 
Want dat is alles wat ik nog heb, wat van mij en mijn man i s . Het 
is een heerlijke schat van een meid. Heel erg hartelijk, heel erg 
en ik weet niet hoe ik het voel, ik weet ook niet hoe ik het 
zeggen m o e t . . . . " 
Naar aanleiding van de vraag over haar dierbaarste wens zegt 
mevrouw Rutten: "Ja, iets wat nooit kan, mijn man t e rug . En dan 
vind ik het ontiegelijk moeilijk... daar zou ik niet direct op 
kunnen antwoorden. Ik zou best bij mijn man willen zijn, het 
leven beangstigt me. Alles, alles. Ik zou mijn doch t e r . . . ik weet 
n i e t . . . ik heb zo'n idee dat ik met mijn man tegelijk ook mijn 
dochter verloren ben. Als ik haar dat zeg wordt ze heel 
verdriet ig. Misschien voel ik het verkeerd. Daar kan ik met 
niemand over praten, want met wie? Omdat ik totaal niks kan 
zeggen van ze doet dit verkeerd of dat , dat mag ik ook niet want 
dat is niet zo. Daarom vind ik aan het leven geen donder meer 
aan. Niks meer, helemaal niks meer. Dat zal wel komen omdat ik 
aanhankelijk ben. Dat ben ik altijd geweest. Misschien verwacht 
ik dat van mijn dochter dat is iets wat niet kan, hè . Dat ik ook 
heel goed weet dat dat niet kan, maar dat in mijn achterste zou 
ik dat wel willen. Want ik heb geen klagen over haar . Met niemand 
praat ik daarover, dat is iets tussen mij en mijn dochter . Zij 
zegt dat het goed is , maar misschien heb ik te hoge verwachtingen 
van haar . Twee keer in de week belt ze altijd op, dat is ergens 
ook wel genoeg. Dat zal ook wel meer mijn karakter zijn, dat ik 
een erg aanhankelijk iemand ben ." 

Of er iets is waaraan zij vaak te rugdenkt ' "Ja, aan ons fijne 
leven denk ik te rug , maar ja, dat is voorbij. Dat komt nooit meer 
te rug , nooit meer. Dan denk ik, de eenzaamheid die kan me wel 
eens beangstigen. Je hebt wel aanloop, ik ga ook wel eens weg, 
maar niet gauw. Ik voel me hier ergens veilig. Het meest 
geborgen." 
Als antwoord op de vraag naar een spreuk die haar aansprak, zegt 
mevrouw Rutten: "Ik heb er altijd een gehad, maar dat is ook niet 
waar: 'Wie goed doet goed ontmoet'. Maar dat is niet waar. Ik heb 
altijd voor mijn ouders klaar gestaan, en dan dit, dat je man zo 
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vlug, zo vroeg weggenomen wordt. Ga toch weg! Lariekoek! Nee!" 

III . Traditionele Religiositeit 

A. Religieuze voorgeschiedenis 

Mevrouw Rutten is katholiek opgevoed. Ze vertelt dat er een 
verschil was tussen de godsdienstigheid van haar vader en moeder: 
"Dat was bij mijn moeder niet zo groot. Vader was ook erg , dat 
was mijn man ook, die was heel erg gelovig." 
Over het bidden: "Zo voor het eten en na het e ten. Met elkaar en 
ook alleen. Ik vond toendertijd dat dat iets was wat erbij 
hoorde, dat was het gewone ritueel. Kerstfeest heeft altijd op 
mij een hele diepe indruk gemaakt. Dat vind ik altijd het mooiste 
feest van het jaar . Het mooiste kerkelijke feest, misschien ook 
door de sfeer in hu i s . " 
Over de kerkgang: "Ik ben nooit met tegenzin naar de kerk gegaan. 
Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat je 's zondags naar de kerk ging, 
dat was toendertijd vanzelfsprekend. Dat was nooit echt onder 
dwang. Dat is bij ons nooit geweest. Je ging wel, anders was het 
doodzonde. Dat moest je biechten, als je 's zondags niet naar de 
kerk ging." 
Op de vraag wat ze toen in de kerk beleefde zegt mevrouw Rutten: 
"Ja, niks. Gewoon wachten tot de kerk uit was. Soms, soms deed 
het je wel wat, maar daar kan ik echt niks specifieks van zeggen, 
van dat deed me dat . Als kind moest je iedere dag. Als je op 
school kwam en je kon je vinger niet opsteken dan kwam dat 
allemaal op het rapport te s taan." 
Naar aanleiding van een heeroom die ernstig ziek was, herinnert 
mevrouw Rutten zich: "Dan zei ik altijd, ik begrijp dat niet, 
heeroom, dat je zo bang bent dat je dood gaat. Dat vond ik altijd 
heel r aa r . Ik denk, god, die mensen zitten toch goed. Ook een 
tante, die zat in het klooster, die werd bediend. Die zei, ik zal 
toch wel niet doodgaan. Ik weet dat ik toen gezegd heb, maar 
tante, u bent toch met Onze Lieve Heer getrouwd. Dat kreeg je 
toch altijd te horen, maar ze ging dan toch niet graag dood. Ja, 
evengoed is ze doodgegaan, dat is het enigste rechtvaardige in de 
wereld, denk ik soms. Hoewel het nog niet rechtvaardig is dat de 
een zo jong gaat en de ander zo oud wordt." 

B. Godsdienstbeleving tijdens het huwelijk 

De heer en mevrouw Rutten waren voor de kerk getrouwd: "Ja, dat 
kerkelijk trouwen dat zag je gewoon als een bestempeling van 
iets. Dat heeft toen ook wel indruk op me gemaakt, dat kerkelijk 
huwelijk." 
Hun hele huwelijk bleven zij trouw naar de kerk gaan: "Altijd, 
jawel. Mijn man ging zaterdagavond om zeven uur of 's 
zondagssmorgens om half acht. Of we gingen naar een kapelletje of 
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in een andere kerk of waar net een mooie mis gezongen werd." 
"Mijn man had een vreselijk godsvertrouwen altijd. Hij was in en 
in gelovig, maar hij was totaal geen kwezel. Maar hij was heel 
overtuigd gelovig. Mijn man zei weleens, als ik meer 
godsvertrouwen had, of meer rust van binnen kon vinden, dat dan 
de nervositeit minder zou worden. Hij dacht dat dat meer 
psychisch was bij mij, maar dat geloof ik toch niet. Ik geloof, 
de hoofdoorzaak is dan toen die ziekte geweest, maar toch ook wel 
de hele ervaring van mijn jeugd, jawel." 
Op de vraag of er over godsdienstige zaken gepraat werd tijdens 
hun huwelijk zegt mevrouw Rutten: "Jazeker, jazeker, dat is nooit 
een taboe geweest hier. Hier was niks taboe. Over zoveel dingen, 
als er wat was, als er hier in de kerk zo wat was, noem maar op. 
Ja, daar praat je over het geloof, over zoveel dingen. Ik ben het 
met verschillende dingen van de kerk eens, maar met heel veel ook 
niet. Dan had ik het er met mijn man over, er werd hier heel vaak 
over gepraat. Dat zei mijn dochter ook. Die zei, ik ben zo trots 
op mijn ouders, ik heb zo'n fijne jeugd gehad; ik heb over alles 
thuis kunnen praten, over het geloof, over sex. Op een avond 
kwamen we er niet meer uit, toen zeg ik, morgenavond is de 
kapelaan hier. De avond daarop was hij hier. Toen hebben we een 
heel gezellige boom opgezet. Toen zegt hij, ik wou dat meer 
gezinnen dat deden. Ik zeg, nou we kwamen er niet uit; hij kwam 
er trouwens zelf ook niet uit." 

Naar aanleiding van het feit dat haar dochter op een gegeven 
moment niet meer naar de kerk ging, zegt mevrouw Rutten: "Dat 
vond mijn man heel erg. Niet dat ik het toegejuicht heb. Mijn man 
heeft gezegd, dat heb ik ook altijd gedacht, ze heeft een goeie 
ondergrond, ze heeft een goed voorbeeld gehad, dus dat komt wel 
goed." "Naar aanleiding van de veranderingen in de kerk zei mijn 
man, daar moet je niet voor uit de kerk blijven." 
In de tijd dat haar man zo ernstig ziek is, kost de kerkgang haar 
wel moeite: "Ik ben wel eens uit de kerk gebleven toen ik zo 
opstandig was. Toen mijn man zo ziek was. Tussendoor dan knapte 
hij op en ging hij wel naar de kerk, maar ik kon ook dan vaak 
niet. Ik denk, ga me toch gauw. Dan zei mijn man altijd, dat is 
niet de kerk, dat is ook in Rome waar ze fouten maken. Niet de 
kerk, niet Onze Lieve Heer. Ja, mijn man had een ontzettend 
godsvertrouwen. Daar ben ik inderdaad vreselijk jaloers op 
geweest, ja, dat ben ik nog." 

С Religiositeit na de dood van de partner 

1. Rol van de religie rondom de dood van de partner 

Over de rol van de pastoor rondom de dood van haar man vertelt 
mevrouw Rutten: "Toen de pastoor mijn man kwam bedienen zei hij, 
dat hij mijn man iedere zondag in de Hoogmis zag. Terwijl mijn 
man iedere zaterdagavond ging. Die kende mijn man helemaal niet. 
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Ga nou toch gauw, kom! Die was ook nog nooit van zijn leven hier 
geweest. Ook tijdens de ziekte, toen mijn man twee keer gevraagd 
heeft om de communie thuis te ontvangen. Hij zei, ik moet over 
tien minuten ergens anders zijn. Dan kwamen zijn afspraken in de 
war. Dan vraag ik me toch af, waar is dan een geestelijke voor. 
Met ons praten? Daar zijn die mensen toch veel te werelds voor. 
Ga toch gauw, die hadden daar toch geen tijd voor." 
Met de kapelaan had de heer Rutten wel contact: "Omdat hij 
meehielp met dat missiewerk en ze wisten dat hij niet meer op 
kantoor zat. Toen heb ik de kapelaan, die was ook erg begrijpend 
of meelevend, gevraagd of hij kon beloven dat hij de 
begrafenismis zou doen. Mijn dochter, haar vriend en de kapelaan 
hebben ook het bidprentje gemaakt, 's Zaterdags is hij begraven. 
Hij is echt zo begraven in de trant waarin hij geleefd had. Mijn 
man was altijd heel eenvoudig. Nooit op de voorgrond t reden. Mijn 
man is begraven zoals hij geleefd heeft." 
Over de begrafenis herinnert zij zich: "Dat ik het liefst de kist 
opengekrabd had en dat ik mijn man het liefst er zo weer 
uitgehaald had. Hij had onmenselijk veel bloemen. De kerk was tot 
op de laatste plek abnormaal afgeladen vol. Dat heb ik zelf niet 
gezien, dat heeft de kapelaan, die is een paar keer hier geweest, 
me gezegd. Hij was zo geliefd, zo populair, echt. Het zegt je wel 
wat voor goeie man je gehad hebt ." 
Over het grafbezoek: "In het begin ging ik heel vaak. Een keer in 
de week ga ik altijd bloemen verversen. Dat doe ik altijd iedere 
week. Bidden doe ik nooit, dan praat ik gewoon met hem. Dan kan 
ik ook meestal niet de moed opbrengen om naar het graf van mijn 
moeder of vader te gaan. Die liggen vlakbij en dan denk ik, dat 
hoeft niet. Als ik dan eerst naar mijn vader en moeder ga, dan 
heb ik toch niet de rus t , dan wil ik naar mijn mans graf toe. 
Altijd ben ik met mijn man bezig, dag en nacht. Als ik 's morgens 
hier iets aan het doen ben en ik wil naar het kerkhof, dan laat 
ik alles in de steek, dan ga ik naar het kerkhof. Vroeger zei ik 
wel eens tegen mijn man, wat zoeken die mensen toch eigenlijk op 
het kerkhof. Dan zei hij , daar kun je pas over oordelen als je er 
zelf iemand hebt l iggen. En daar moet ik hem achteraf gelijk in 
geven. Mijn man wou absoluut niet gecremeerd worden. Hij was in 
en in gelovig, totaal geen kwezel, maar was heel overtuigd 
gelovig." 
Na de dood van haar man ontvangt mevrouw Rutten van een oude 
schoolvriend van haar man, een missionaris, een aantal brieven: 
"Daar heb ik erg mooie brieven van gehad, die ik nou nog vaker 
overlees. Maar ik heb nog niet de moeite bijelkaar kunnen 
schrapen om hem terug te schrijven. Dan moet ik tien keer opnieuw 
beginnen, want dan zijn er weer zoveel tranen op gevallen dat het 
onleesbaar i s . Dat is een missionaris, die kwam ook veel hier . 
Dat vond ik zalig als die man er was, die kon je ook bij wijze 
van spreken iets zeggen. Als een pastoor of een kapelaan dat 
tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen, man vlieg op. Als hij dat 
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zou zeggen, die kon het zo vertellen dat je het aannam. Jawel, 
daar heb ik ook een ontzag voor, voor die man. Voor het werk wat 
die man verzet , dat spreekt me wel aan ." 
Op de vraag of zij steun had aan haar godsdienst na de dood van 
haar man zegt mevrouw Rutten: "Nee, nee, nee, niks, nee. Bidden 
doe ik ook niet. Ik ben nooit op iemand jaloers geweest, maar 
zoals mijn man zijn ziekte beleefd heeft of gedragen heeft, daar 
ben ik verschrikkelijk jaloers op. Hij had een ontzettend 
godsvertrouwen. Met alles. Ik heb nu een grenzeloos vertrouwen in 
de hu isar t s . Mijn man heeft zijn ziekte ook nooit als een lijden 
ervaren. Nee, wat kwam dat aanvaardde hij . Dat staat ook mooi op 
het bidprentje, ja ." 
Elders zegt ze: "Als je jong bent dan beleef je het bidden gewoon 
als een plicht. Ik ben op het geloof eigenlijk dieper ingegaan 
met mijn man. Toen mijn man gestorven is , toen heb ik het geloof 
aan de kant gezet. Dat klinkt eigenlijk grof, want ik bid nog 
wel, maar anders . Ik vind, als er een Onze Lieve Heer zou zijn, 
dan is Hij onrechtvaardig. Dus Hij is onrechtvaardig, dus Hij is 
er niet, anders kwam dat allemaal niet zo, nee, dat kan niet. Als 
er een Onze Lieve Heer was dan hield een heleboel gedoe op. 
Tierelantijn en poppekast en die Paus daar in Rome, dat vind ik 
schandalig; als Onze Lieve Heer er was, die zou dat niet willen. 
Dat kan niet ." "Ik vind als ik Onze Lieve Heer zie, dat doet me 
niks meer. Onze Lieve Heer bestaat niet, want als die bestond dan 
gebeurde zowat niet . Ik wou het niet aanvaarden, dat wil ik nog 
niet, ik kan dat ook nog niet, ik ben opstandig als de ziekte 
nog." 

2. Visie op het leven na de dood 

"Leven na de dood? Kan ik met niet voorstellen dat het er i s . Dat 
is juist iets dat me vaak zo benauwt. De dood is zo iets 
mysterieus, zo iets onherroepelijks, er is nooit een weg te rug . 
Er zijn zoveel dingen waar geen weg terug voor is , maar daar heb 
je op een gegeven moment vrede mee." 
"Leven na de dood? Nee, dan had mijn man wel eens een teken 
moeten geven of wat. Daar kom ik met me eigen niet in het reine. 
Daar kom ik niet mee klaar. Ja, ik had zo graag een tastbaar 
iets, dat is he t . " 
Toch heeft mevrouw Rutten nog contact met haar man: "Heel vaak 
meen ik mijn man te horen. Ik meen zelfs dat hij mij een tip 
geeft, zo als ik ergens mee zit. Dan denk ik wel eens, hoe zou ik 
dat toch doen. Pappa, hoe zou jij dat gedaan hebben. Dan denk ik 
wel eens, ik zal het maar zo doen. Zo zou mijn man het ook doen 
volgens mij. Ik handel helemaal in de geest van mijn man dus , dat 
hadden wij ook afgesproken." 
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3. De "waarom-ik" vraag 

Op de vraag of ze zich wel eens heeft afgevraagd waarom juist 
haar dit moest overkomen, zegt mevrouw Rutten: "Ja, dat vraag ik 
me nog af. Daarom ben ik ook zo opstandig als de pes t . Daarom 
blijf ik ook volhouden dat er geen Lieve Heer i s . Er zijn 
huwelijken waar ze elkaar halfdood slaan, die blijven leven. En 
wij hadden de hemel op aarde, tenminste in onze ogen, en dan 
wordt die man, die altijd zo goed geleefd heeft, die wordt 
weggehaald. We hebben altijd sober geleefd, nooit brasparti jen, 
ik geef er niks om. Ja, daar ben ik vreselijk opstandig onder, o 
jee ja, o jee ja. Ik denk dat het hier te goed ging, dat het te 
goed ging. Dat we het te fijn hadden. Dat heb ik me wel eens 
afgevraagd. Dat ik dacht dat we het te fijn hebben samen, ik vind 
ook niet dat mijn man dat verdiend heeft. Dan kun je natuurlijk 
wel zeggen: dat is ergens egoïstisch, want als mijn man was 
blijven leven dan had ik hem ook nog gehad, m a a r . . . . " 
Over schuldgevoelens zegt ze: "Ik heb natuurlijk ook de schuld 
aan die eerste huisarts gegeven. Dan denk ik, hadden we maar, 
hadden we maar. Maar ja, als hadden komt is hebben te laat. Ja , o 
jawel!" 

4. Godsbeeld 

Naar aanleiding van de vraag hoe God er voor haar uitziet, zegt 
mevrouw Rutten: "Ja, dat is moeilijk. Dat weet ik niet. In mijn 
ogen is het een vreselijk onhebbelijke kerel . Omdat ie me dat 
gedaan heeft. Ik zeg wel eens tegen de huisar ts , ik heb, zo voel 
ik dat voor me eigen, het gevoel dat ik voor een dorpel sta waar 
ik overheen moet. Dan ben ik vast zover dat ik het aanvaard heb, 
dat heb ik nog steeds niet. Ik kom die dorpel niet over en met 
zijn hulp kom ik daar ook niet over. De hulp van de huisar t s . Ik 
vind de huisarts veel beter dan Onze Lieve Heer, in mijn ogen 
wel. Dat klinkt misschien stom, maar . . . zo voel ik het absoluut. 
Ik heb diep ontzag voor de huisar ts . Of ontzag, ik waardeer hem 
heel erg , verschrikkelijk e rg . Ja , dat doe ik wel." 
Elders zegt mevrouw Rutten pratend over haar gevoel van 
opstandigheid na de dood van haar man: "Daarin blijf ik ook 
volhouden, dat er geen Lieve Heer i s . Nee, misschien is dat wat 
egoïstisch, dat weet ik niet ." 

5. Huidige religiositeit 

Over haar kerkgang nu: "Als er een mis voor mijn man is , ga ik. 
Ergens idioot, want ik ben de hele dag met mijn man bezig. Ik heb 
me wel eens afgevraagd waarom ik het deed. Of ik het voor de 
buitenwereld doe, maar daar doe ik het toch niet voor. Ik geloof 
dat ik het eigenlijk doe, omdat ik in de geest van mijn man wil 
handelen. Maar dan betrap ik me er ook weer op, dat als ik in de 
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geest van mijn man zou handelen, ik dan iedere week zou gaan. Dat 
kan ik niet opbrengen. Niet alleen voor het bidden, maar ook voor 
de mensen om me heen. Dat benauwt me op het moment. Wat ik wel 
eens doe is dat ik zo overdag de kerk eens binnenloop als ik in 
de stad ben. Of ik fiets eens even naar het kapelletje." 
Op de vraag wat ze daar ervaart, zegt mevrouw Rutten: "Dat weet 
ik niet. Dan word ik altijd een beetje rus t iger . Dat heb ik dan 
tien minuten, dan is het weer over . " Of ze dan bidt : "Bidden' 
Nou, niet altijd, nee. Ik denk dat ik er een beetje om te klagen 
heenging. Klagen naar hierboven. Als er hierboven een God is . Dat 
ze me een lelijke poets gebakken hebben. Zo ervaar ik het ook nog 
altijd." 
Soms gaat ze toch naar de kerk: "Dat heb ik dan toch nog wel 
eens. Maar ik ga niet iedere zondag, lang niet. Soms kunnen 
preken me boeien, dat ik denk, jasses, ik wou dat je nog een uur 
doorging." 
Over de veranderingen die zich in de katholieke kerk hebben 
voorgedaan, zegt mevrouw Rutten: "Ik vind het niet allemaal even 
prett ig . Dat is met de godsdienst en dat is met veel dingen, dat 
ze van het ene uiterste in het andere uiterste zijn gevallen. Dat 
ze de gulden middenweg hebben overgeslagen. Ja, zo zie ik het . 
Vroeger mocht niks en kon niks. En nou mag alles en kan alles. Ik 
vond het wel vaak storend, dat het allemaal volkszang was en 
alles samen. Dat je nooit echt voor je eigen iets kon bidden uit 
je missaal of kerkboek. Dat kan bijna niet als de hele kerk 
meezingt of meepraat of wat dan ook. Nee, daar ben ik niet altijd 
weg van geweest." 

4.3 Het resultaat van de interpretaties naar aanleiding van het 
geanalyseerde interview-materiaal 

In deze paragraaf zijn opgenomen de 25 "Samenvattende 
Interpretat ies" (de categorie IV), geordend naar a. Persoon, 
b . Rouw, с Religie, d. Relatie rouw-religie. 
Ter introductie van iedere casus hebben wij de categorie I 
"Biografische Gegevens" toegevoegd. 

4.3.1 Casus mevrouw Aarts 

I. Biografische Gegevens 

Mevrouw Aarts is 55 jaar. Ze heeft drie jaar geleden haar man 
verloren. Deze was toen 54 jaar, was reeds eerder getrouwd 
geweest en had kinderen uit dit huwelijk. Ze zijn 5 jaar getrouwd 
geweest, onderbroken door een scheiding van enkele maanden. Er 
waren geen kinderen. De heer Aarts is overleden aan de gevolgen 
van zijn alcoholisme. 
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Mevrouw Aarts stamt uit een gezin van acht kinderen, waarvan zij 
de oudste i s . Haar moeder leeft nog; haar vader is een jaar 
geleden overleden. Tot enige jaren na de Tweede Wereldoorlog 
hadden haar ouders een klein winkelbedrijf je. 
Als kind, op zeventienjarige leeftijd, had mevrouw Aarts 
tuberculose. In verband met besmettingsgevaar bracht zij vele 
jaren alleen door op een zolderkamer. Op drieè'ntwintigjarige 
leeftijd wordt zij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, 
waar zij gedurende acht jaar verblijft. Na haar terugkeer gaat 
zij weer bij haar ouders wonen, en komt op een kantoor te werken. 
Dit blijft zij gedurende twintig jaar doen. Nadat haar ouders 
naar een bejaardenhuis zijn gegaan blijft zij, vijfenveertig jaar 
oud, alleen in het ouderlijk huis wonen. Na twee jaar komt zij in 
contact met haar man, met wie zij enkele maanden later trouwt. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Kijken we naar mevrouw Aarts , dan valt op de eerste plaats op 
haar sociaal geïsoleerd staan in de wereld. Door haar jarenlange 
afzondering is zij niet in staat geweest zich, via contact met 
leeftijdgenoten, sociaal vaardig te ontwikkelen. 
Als zorgenkindje van jongsafaan, ontwikkelde zij een negatief 
zelfbeeld, hetgeen nog vers terkt werd door haar verblijf in een 
psychiatrische inrichting. In haar hele leven valt een gebrek aan 
daadwerkelijk handelen in de wereld op. Zij laat zich voorname
lijk leiden door haar omgeving. Het is ook typerend dat zij pas 
nadat haar ouders naar een bejaardenhuis gaan, "toevallig aan een 
man komt". 

B. Rouw 

Hoe is nu vanuit de hiervoor geschetste achtergrond de rouw
verwerking van mevrouw Aarts te begrijpen? Het is verbazing
wekkend dat een vrouw met deze voorgeschiedenis na de dood van 
haar par tner niet volledig instort . Hoewel zij door de huisarts 
gepercipieerd werd als pathologisch rouwend, zouden wij dit beeld 
wülen nuanceren. Ondanks alles wat haar overkomen is , maakt zij 
geen vastgelopen indruk. We zijn van mening dat mevrouw Aarts 
ondanks het feit dat zij door haar beperkte sociale mogelijkheden 
nogal problematisch in het leven staat, zich met deze beperkte 
mogelijkheden redelijk door het verlies van haar man heeft 
heengewerkt. Een zekere mate van aanvaarding van het gebeurde 
heeft plaatsgevonden, als zij zegt: "Voor mijn man is dit het 
beste geweest, die zag voor zichzelf geen uitkomst meer". Echter 
ook klinkt een passief verzet door: "Ik zou toch graag iets 
moeten. Nu zit ik thuis , voor niks en niemand meer nodig". Zoals 
alle crises in haar leven, verwerkt ze ook deze crisis niet echt 
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volledig en speelt de schuldvraag haar soms nog par ten. Toch kan 
men stellen dat haar leven in deze hernieuwde eenzaamheid, niet 
leger en zinlozer is geworden, dan dat het voor de ontmoeting met 
haar man al was. Zij blijft dan wel niet steken in haar 
rouwproces, maar haar ontwikkeling maakt pas op de plaats, 
respectievelijk valt terug naar het niveau van voor de ontmoeting 
met haar man. 

C. Religie 

Met betrekking tot haar religiositeit kan men zeggen dat deze 
wordt gekenmerkt door een rijke ervaringsdimensie. Men zou kunnen 
stellen dat zij haar min of meer gedwongen stagnatie in 
psychosociale ontwikkeling heeft ingeruild voor een verdere 
ontwikkeling op religieus gebied. Aan de ene kant is haar religie 
een vervanging van het werkelijke leven geworden, aan de andere 
kant werd het een middel tot overleving tijdens cr ises . Men denke 
in dit verband aan de wijze waarop haar engelbewaarder "Gratias" 
zowel een houding van dankbaarheid ui tdrukt , alsook een mogelijk 
substi tuut vormt voor een 'hartsvriendin' . Naast deze houding van 
dankbaarheid voor alle goeds dat God haar schenkt, zien we in 
haar religiositeit ook zo nu en dan een probleemgebied ontstaan 
als het gaat om de meer kerkelijke, autoritaire normen, die ze 
vanuit haar opvoeding heeft meegekregen en die het haar moeilijk 
maken, haar religiositeit in een gemeenschap te socialiseren. Men 
zou in dit verband zelfs kunnen spreken van een ander, meer 
autoritair godsbeeld. 

D. Relatie rouw-religie 

Over de rol die de religiositeit speelt in haar rouwverwerking is 
het volgende op te merken. Mevrouw Aarts blijkt bij de begrafenis 
van haar man gevoelig voor de symboliek van het religieuze lied 
"In Paradisum". Zij ervaart dat , door de bemiddeling van dit 
religieuze lied, de ontkenning van de dood haar als het ware 
onmogelijk wordt gemaakt. Hoewel zij zegt geen hulp te hebben 
ondervonden van de godsdienst put zij er toch een bepaalde steun 
uit . Het idee van een voortbestaan na de dood, als zou haar man 
nog om haar heen zijn, helpt haar moeilijke situaties het hoofd 
te bieden. Tegelijkertijd maakt dit idee ook bijna suicidale 
gedachten vri j : "Ik zou het niet erg vinden om dood te gaan, dan 
was ik fijn weer bij mijn man". Haar relatie met God is van 
persoonlijke aard . Als zodanig heeft zij in God een 
gesprekspartner naar wie zij haar gevoelens van kwaadheid kan 
ventileren. Zij maakt de haar 'straffende' God verwijten: "Dat 
Hij het raar bekijkt en of Hij het bekijkt". In deze zin is God 
haar tot s teun . 
Het is onze indruk dat mevrouw Aarts zich in het leven staande 
heeft weten te houden, ook na de dood van haar man, mede dankzij 
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de houding van dankbaarheid, die in haar religiositeit zo 
nadrukkelijk tot uiting komt. Zij is in staat gebleken op een, 
voor de wereld open staande wijze, te blijven genieten van de 
kleine dingen om haar heen. Dat dit een wankel evenwicht is en 
waarschijnlijk zal blijven zal uit het voorgaande wel duidelijk 
zijn. 

4.3.2 Casus mevrouw Bos 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Bos is 55 jaar . Zij verloor twee jaar geleden haar man. 
De heer en mevrouw Bos zijn 26 jaar getrouwd geweest. Mevrouw Bos 
heeft twee zonen. De oudste is getrouwd, de jongste woont nog 
thuis . De heer Bos is na een ziekteproces van anderhalf jaar, op 
54-jarige leeftijd, aan kanker overleden. Van beroep was hij 
bank werker. 
Mevrouw Bos komt uit een gezin van vier kinderen, waarvan zij de 
oudste was. Haar ouders leven beiden nog. Na de lagere school 
gaat zij halve dagen werken. Als de oorlog uitbreekt zegt ze haar 
betrekking op. Zij houdt zich thuis dan bezig met naaiwerk. Tot 
haar huwelijk gaat zij hiermee door. 
Voor de bevrijding verhuist het gezin, waarna mevrouw Bos in 1946 
haar man ontmoet. Vijf jaar later treden zij in het huwelijk. Na 
anderhalf jaar wordt haar eerste zoon geboren. Twee jaar later de 
tweede. Het grootste deel van haar tijd besteedt mevrouw Bos aan 
het huishouden. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat bij mevrouw Bos het meeste opvalt is haar angst , haar 
verlegenheid en haar schuchterheid. Zij ervaart de wereld als 
bedreigend en beangstigend. Ze zegt herhaaldelijk: "Ik ben een 
bange wezel". Veel dingen zijn "vreemd" en "raar" voor haar . 
Mogelijk heeft dit te maken met de traumatische "primal 
scene"-ervaring uit haar jeugd. Het sexuele is in haar leven een 
probleem geladen gebied. In haar relatie tot haar man zien we, dat 
zij met zijn sexuele gedragingen geen raad weet. Sexualiteit 
roept bij haar grote angsten en verwarring op. Ook met agressie, 
ruzies en conflicten, heeft mevrouw Bos grote moeite. Een 
conflict roept schuldgevoelens op omdat zij niet in staat is om 
haar gevoelens van agressie adequaat te uiten. 
In het gezinsleven vond mevrouw Bos een tamelijk veilige 
beschutt ing. Haar man en kinderen bepalen de gezichtseinder van 
haar leven, hoewel de sexualiteitsdreiging uitgaande van haar man 
deze veiligheid wat twijfelachtig maakte. Haar angst voor de 
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bedreigende buitenwereld heeft haar, als het ware, ervan 
weerhouden de wereld en het leven te ontdekken. Haar angst 
verdichtte haar leven tot man en kinderen "Daar leefde je voor". 
Haar identiteit werd geheel ingevuld door anderen, zelf heeft ze 
er nauwelijks aandeel in gehad. Ze liet "alles maar lopen, dat je 
ouder werd". 

B. Rouw 

Naar onze mening is het rouwproces van mevrouw Bos gestagneerd. 
Ze is niet in staat haar gevoelens van schuld, kwaadheid en 
verdriet te uiten. Ze blijft er in verstrikt. Haar schuldge
voelens en de verwijten naar haar man ten aanzien van diens 
sexualiteit in haar huwelijk zijn niet tot een oplossing gekomen 
en zullen ook slechts moeilijk tot een oplossing kunnen komen, 
gezien haar voorgeschiedenis rondom dit thema. 
Hoewel mevrouw Bos aangeeft niet meer zozeer als voorheen met 
haar overleden man bezig te zijn, is het niet zo dat zij nieuwe 
wegen is gaan beproeven om haar leven zin te geven. Een leven dat 
zo versmald is door angst tot zelfs in de gezinskring, geeft 
weinig mogelijkheden tot rouwverwerking. Haar belangstelling voor 
zwemmen en fietsen duiden wij dan ook eerder als vormen van 
identificatie met de overledene, dan dat er sprake zou zijn van 
een poging een nieuw leven te beginnen. Ook haar toekomstbeeld is 
uiterst somber: "Je bent alleen, je blijft alleen". 

C. Religie 

Mevrouw Bos is niet opgevoed binnen een bepaald geloof. Er zijn 
zelfs aanwijzingen om te stellen dat, in het ouderlijk gezin, een 
sfeer heerste waarin niet-gelovig zijn hoger werd aangeslagen dan 
gelovig zijn. Een sfeer waar men zich zelfs tegen het gelovig 
zijn afzette. Men denke in dit verband aan de uitspraak van haar 
vader: "Het vlees is beter dan de benen". Het afzetten en de 
weerstand tegen de godsdienst zonder duidelijk te weten waarom, 
blijkt bij mevrouw Bos ook nu nog uit de moeite die ze heeft met 
het accepteren van de katholieke vriendin van haar jongste zoon. 
Het godsdienstige is voor mevrouw Bos, net als het sexuele 
beangstigend en bedreigend. Aanwezigheid in een kerk roept bij 
haar angstige en bedreigende gevoelens op. Ze spreekt van 
"kolossaal". Het katholieke en het sexuele gaan voor haar 
samenvallen onder de noemer "slecht en vies". 

D. Relatie rouw-religie 

De religie die slechts in "negatieve" zin, dat wil zeggen, iets 
waarvan je je moet zien verre te houden, aanwezig is , is mevrouw 
Bos uiteraard niet tot steun. Opvallend is wel dat het niet-
traditioneel-christelijke ritueel van de asstrooiing bij de 
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"neurotisch-geprivatiseerde" buitenkerkelijkheid van mevrouw Bos 
lijkt aan te sluiten. Het ritueel blijkt in staat haar zelfs het 
gevoel op te leveren van het goed gedaan te hebben, op deze 
wijze. 
Mevrouw Bos heeft met de dood van haar man het belangrijkste 
oriëntatiepunt in haar leven verloren. Alleen haar kinderen 
blijven in zekere zin nog steun voor haar betekenen. Ontdaan van 
de veilige kaders die het gezin haar bood, vindt mevrouw Bos geen 
wegen een nieuwe zin aan het leven te geven. 
De religie is er voor haar slechts als een gevaar; andere 
zingevingsbronnen kent zij niet. Haar rouwproces zal dan ook 
moeilijk tot een afronding kunnen komen. 

4.3.3 Casus de heer Cox 

I. Biografische Gegevens 

De heer Cox is 60 jaar. Negentien jaar geleden heeft hij zijn 
vrouw verloren. Deze was toen 35 jaar en overleed, na een 
ziekteproces van enkele maanden, aan kanker. Zij zijn 15 jaar 
getrouwd geweest en hadden zeven kinderen. 
De heer Cox stamt uit een gezin van vijf kinderen, hij is de 
derde in de rij. Zijn beide ouders zijn overleden. Zijn vader 
tien jaar geleden, zijn moeder negen jaar geleden. 
De heer Cox is geboren in Indonesië, zijn vader was beroeps
militair. Het gezin moet vanwege vaders werk vaak verhuizen. Op 
veertienjarige leeftijd komt de heer Cox met zijn ouders naar 
Nederland. Hij gaat naar de Mulo, maakt die echter niet af. Hij 
heeft daarna diverse baantjes. Tijdens de oorlog heeft de heer 
Cox met het verzet te maken. In 1943 ontmoet hij zijn toekomstige 
vrouw, met wie hij in 1945 trouwt. Na de oorlog gaat de heer Cox 
werken op een kantoor. In 1957 vertrekt hij met zijn gezin naar 
de Verenigde Staten; hij werkt als assistent-manager. Zijn vrouw 
sterft drie jaar na de emigratie. Anderhalf jaar na haar dood 
keert de heer Cox met zijn kinderen terug naar Nederland. Hij 
wordt ziek en wordt gedurende een jaar in een ziekenhuis 
opgenomen. De heer Cox gaat daarna binnen W.S.W. verband 
gedurende een vijftal jaren in een museum werken. Sindsdien heeft 
hij geen functie meer vervuld en krijgt hij een W.A.O.-uitkering. 
Op het moment van het interview woont geen van zijn kinderen nog 
bij hem in huis. 
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IV. Samenvattende Interpretatie 

Α. Persoon 

De heer Cox is iemand die ons inziens gekenmerkt wordt door een 
fundamentele bestaansonzekerheid. Zijn hele leven lang doet hij 
pogingen de wereld weer in zijn macht te krijgen. 
Dit leidt ertoe dat hij van de ene kant blijft zoeken naar een 
vaste basis, een ankerpunt, een thuis; men zou kunnen spreken van 
een terugverlangen naar de geborgenheid van een alom beschermende 
moeder. Van de andere kant zien we hoe hij deze onzekerheid 
maskeert in een poging anderen te imponeren. Op deze manier zijn 
gevoelens van minderwaardigheid onderdrukkend, compenserend. 
Zijn bestaansonzekerheid lijkt ons samen te hangen met het feit 
dat hij in zijn jeugd herhaaldelijk afscheid heeft moeten nemen 
van zijn vertrouwde omgeving. Ook de tegenstelling tussen zijn 
westerse opvoeding en de inlandse kuituren zal niet hebben 
bijgedragen tot een stabiele identiteitsvorming. Terug in 
Nederland kan hij zich dan ook slechts moeilijk aanpassen, 
getuige zijn mislukkingen op school. Hij kan als het ware niet 
aarden. 
Met de ontmoeting met zijn vrouw lijkt zijn leven een wat 
steviger fundament te krijgen en komt aan zijn rusteloos zoeken 
naar geborgenheid een voorlopig einde. Opvallend is ook hier bij 
de beschrijving van de ontmoeting met zijn vrouw zijn neiging te 
imponeren. Nadat ze elkaar een week kennen, geeft hij haar: "drie 
serviezen en glaswerk en alles". Dat hij in Nederland met zijn 
vrouw niet een echt thuis vindt blijkt als hij naar de V .S . 
ver t rekt , op zoek naar een betere toekomst voor de kinderen. Wat 
in zijn beschrijving van die tijd opvalt is de nadruk op zijn 
toenmalige materiële welvaart. Alles lijkt voorspoedig te 
verlopen. Echter, na het overlijden van zijn vrouw stort zijn 
wereld ineen en blijkt hoezeer zij de basis vormde van zijn 
leven. De heer Cox begint dan vertwijfeld te zoeken naar nieuwe 
ankerpunten en probeert zijn onmacht te overwinnen door het 
ontwikkelen van almachtafantasieè'n. 

Zijn voortdurend zoeken naar geborgenheid bij moederfiguren zien 
we ook nu nog gesymboliseerd in zijn belangstelling voor zwangere 
vrouwenbeeldjes. 

B. Rouw 

De heer Cox is niet in staat gebleken afscheid te nemen van zijn 
vrouw. Zijn leven wordt nog steeds beheerst door zijn vrouw, zijn 
rouwproces is volledig vastgelopen. Hij ontkent in feite nog 
steeds haar dood en hij idealiseert haar volkomen; zij is de 
volmaakte moeder, de volmaakte vrouw. Schuldgevoelens spelen hier 
waarschijnlijk een grote rol. 
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C. Religie 

In de religie van de heer Cox zien we het zoeken naar een vaste 
basis , de ideale godsdienst, terugkomen. Hij maakt op een 
magische wijze gebruik van zijn religie, hij geeft zich niet 
vertrouwensvol over aan God, maar probeert de genezing van zijn 
vrouw af te dwingen bij God, als zou hijzelf de macht over leven 
en dood hebben. Als dit niet lukt verandert God in een 
ongenaakbare macht die zich niet met hem bezig houdt. 
De heer Cox begint dan een privé-religie te ontwikkelen, die aan 
zijn behoeften voldoet. In deze religie gaat zijn vrouw een 
centrale plaats innemen. Zij wordt als het ware vergoddelijkt en 
zo bewerkstelligt de heer Cox dat zijn vrouw, via deze religie, 
aan zijn behoefte aan veiligheid kan blijven voldoen. 

D. Relatie rouw-religie 

Wat betreft de relatie tussen de rouw en de religie kunnen wij 
stellen dat beide in hoge mate met elkaar verstrengeld zijn 
geraakt. Toen zijn vrouw gestorven was verloor de heer Cox alle 
houvast. Met zijn vrouw verloor hij de zin van zijn leven, en hij 
raakt verstr ikt in zijn rouwproces. Hij kan de dood van zijn 
vrouw niet verwerken, maar hij probeert via zijn religie een 
manier te vinden er mee om te gaan. De heer Cox ontwikkelt een 
eigen religie, waarin zijn overleden vrouw een hoofdrol krijgt 
toebedeeld. Hierdoor blijft zij voor hem degene die hem houvast 
biedt en die in belangrijke mate zijn leven s t ruc tureer t . De 
religie heeft hem zo niet vrijgemaakt van zijn vrouw, maar heeft 
hem nog sterker aan zijn vrouw gebonden. 
De religie van de heer Cox is in functie komen te staan van zijn 
neurotische behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Zijn vrouw 
wordt als het ware zijn God, hijzelf een soort martelaar die het 
lijden op zich heeft genomen, c .q . gekregen. 
Dat deze religie de kloof tussen werkelijkheid en zijn verlangen 
naar de geborgenheid bij zijn vrouw, niet kan overbruggen blijkt 
uit zijn wanhoop en herhaalde zelfmoordpogingen. Zijn religie is 
dan ook te karakteriseren als een neurotisch mechanisme, waarmee 
de heer Cox tracht de dood van zijn vrouw ongedaan te maken. 

4.3.4 Casus mevrouw Derks 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Derks is 57 jaar. Zij verloor haar man vier jaar geleden. 
Zij zijn 20 jaar getrouwd geweest, er waren geen kinderen. De 
heer Derks was eerder getrouwd geweest en had twee kinderen uit 
dit huwelijk. Met deze kinderen waren gedurende het huwelijk 
nauwelijks contacten. 
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De heer Derks is overleden aan kanker, na een ziekteproces van 
ongeveer een jaar. Van beroep was de heer Derks constructie
tekenaar. 
Mevrouw Derks was de jongste uit een gezin van zes kinderen. Voor 
haar geboorte woonde het gezin in Indonesië. Zij zelf is in 
Nederland geboren en opgegroeid. Haar vader is vlak voor haar 
geboorte, zonder zijn gezin, naar Indonesië teruggekeerd. 
Sindsdien leefden haar ouders gescheiden. Haar vader is gestorven 
toen mevrouw Derks vijftien jaar was. 
Na de lagere school gaat mevrouw Derks naar de middelbare 
tuinbouwschool, en werkt op diverse kwekerijen. Op 
vijfentwintigjarige leeftijd leert zij een acht jaar oudere man 
kennen, met wie zij zes jaar later trouwt. Zij nam haar 
hulpbehoevende moeder in huis, die vier jaar later naar een 
bejaardentehuis gaat. Nu tien jaar geleden is haar moeder 
overleden. Reeds een aantal jaren voor de dood van haar man werkt 
mevrouw Derks part-time bij de gezinszorg. Dit is zij, met een 
onderbreking rondom de ziekte en dood van haar man, blijven doen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat opvalt bij mevrouw Derks is haar in feite nooit tot oplossing 
gekomen problematische relatie met haar vader. Dit blijft haar 
verdere leven beïnvloeden. Haar problematische verhouding tot 
mannen in het algemeen is waarschijnlijk hiertoe te herleiden. In 
deze context is het feit dat zij überhaupt trouwde een vreemd 
gegeven. Binnen die context past wel dat zij na de dood van haar 
man zegt: "Ik zou hem niet terug willen hebben, beslist niet". 
Ook haar "progressieve" idee: "Als het niet lukt gaan we gewoon 
uiteen", duiden wij als een beveiligingsmechanisme binnen het 
kader van de angst voor mannen. Zij weet dat het eigenlijk met 
mannen, dus ook met haar reeds eerder gescheiden man, niet goed 
hoeft te gaan. 
In haar wat stoere mannelijke houding, ook tot uitdrukking komend 
in haar staccato-achtige manier van praten, zien wij een poging 
het gemis aan de vader, het gevoel door hem in de steek gelaten 
te zijn, te compenseren. Zij wil dan ook geen "treurende weduwe" 
zijn, zij wil zich groot houden en flink overkomen. 
Deze stoere houding kan nog versterkt zijn door een identificatie 
met moeder, die het ook alleen moest klaar spelen, en die mevrouw 
Derks stimuleerde emoties in de hand te houden. 
Men zou kunnen stellen dat mevrouw Derks op bovenstaande wijze is 
beïnvloed door haar gezin van oorsprong en daaruit een houding 
heeft ontwikkeld die te omschrijven valt met: "Ik zal het 
verdomme wel alleen doen". 
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B. Rouw 

Haar rouwproces heeft mevrouw Derks min of meer goed afgesloten 
met de ervaring in Australië ongeveer acht maanden na haar mans 
dood, waar zij zich realiseert te willen doorleven. Zij be
schrijft dit zelf als de omslag in haar rouw. Zij kan weer 
hernieuwd openstaan voor de wereld om haar heen: "De moerbei
bomen in bloei". 
Een belangrijk aspect in het afwikkelen van haar rouwproces lijkt 
ons het feit dat mevrouw Derks voor het overlijden van haar man 
uitgebreid met hem over de naderende dood en hun gezamenlijk 
verleden heeft kunnen praten. Ook de steun van haar zus na het 
overlijden is van grote betekenis. Hoewel de aanvankelijke 
afwezigheid van een graf, problematisch was, houdt zij zich ook 
hier flink als zij zegt: "Zoals alles zette je dat ook van je 
af". 
Toch moeten wij enige kanttekeningen maken bij onze stelling "min 
of meer goed afgesloten rouwproces". Kijken we naar het 
toekomstbeeld van mevrouw Derks dan ziet dit er niet verwach
tingsvol u i t . Ook in het nu vindt zij weinig echt plezier. 
Als eindconclusie zouden wij toch willen stellen dat mevrouw 
Derks haar rouw redelijk verwerkt heeft, zij het op de haar 
eigen, wat stoere, gevoelens tekort doende, wijze. 

C. Religie 

In de religiositeit van mevrouw Derks lijkt vanaf het begin een 
verzet aanwezig tegen de christelijke verwachtingspatronen. Bij 
de aannemingscatechisatie zegt zij tot tweemaal toe: "Ik laat me 
niet aannemen, want ik geloof het niet". Het is niet onwaar
schijnlijk dat dit verzet iets te maken heeft met haar verzet 
tegen de vaderfiguur. Haar Godsbeeld vertoont veel overeenkomst 
met het beeld van haar eigen vader; beiden bemoeien zich niet met 
haar, laten haar in de steek. Zij spreekt van God als van een 
hogere macht: "Iemand die zich niet met mij persoonlijk bemoeit". 
Mevrouw Derks mist wel het gevoel van geborgenheid die de religie 
vroeger bood, een gemis dat weer associaties oproept aan de 
afwezige vader van vroeger . 
Naast deze stagnerende godsdienstigheid heeft mevrouw Derks wel 
van jongs af aan troost gevonden in de na tuur . Men zou misschien 
kunnen spreken van een natuurlijke religiositeit met een bijna 
oosterse levensfilosofie. In deze filosofie krijgt het leven zin 
door de "eeuwig draaiende cirkel van geboren worden, kinderen 
krijgen en s terven" . Deze visie stelt haar in staat te zeggen: 
"Het is goed zoals het i s " . 
Vanuit deze optiek is voor haar de wisseling van de jaargetijden 
met de altijd weer terugkerende "bloeiende wilgenkatjes" een zeer 
met betekenis gevuld beeld. Toch is ook in haar houding tot de 
natuur iets afstandelijke te bespeuren waar zij sprekend over de 
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wisseling der jaargetijden zegt: "Niet in de zin dat het jou 
betreft". Mogelijk houdt dit verband met het feit dat zij zelf 
geen kinderen heeft en zo geen direkte plaats heeft in dat 
grotere geheel. 

D. Relatie rouw-religie 

Het zal niet verbazen dat de traditionele godsdienstigheid 
mevrouw Derks geen hulp heeft kunnen bieden bij de verwerking van 
de dood van haar man. Ze zegt deze ook niet nodig gehad te 
hebben. 
Mevrouw Derks heeft een materialistische, zakelijke visie op de 
reden waarom haar man moest s terven: "Z'n body deed het gewoon 
niet meer". Zij gelooft ook niet dat God iets met haar mans dood 
te maken heeft; dood en religie zijn voor haar twee verschillende 
categorieën. 
Waar zij ons inziens bij de verwerking van haar rouw wel steun 
uit put , is haar verhouding met de na tuur . Deze vormt voor haar 
een bron van zinbeleving. Haar ervaring bij het stoplicht en de 
beleving van de moerbeibomen daarna, vormden de stimulans om de 
draad van haar leven weer op te nemen. Reeds eerder vermeldden 
wij dat deze verbondenheid met de natuur een bredere dimensie 
raakt dan gewoon genieten van de na tuur . Het belang ervan blijkt 
waar zij zegt: "Als je dat kan meemaken ieder jaar, die katjes, 
dan ben je nooit echt ongelukkig". 

4.3.5 Casus mevrouw Evers 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Evers is 48 jaar. Zij heeft ruim anderhalf jaar geleden 
haar man verloren. Deze was toen 53 jaar en overleed aan een 
hartaanval. Haar man werkte voorheen op een kantoor. Zij zijn 25 
jaar getrouwd geweest. Mevrouw Evers heeft vier kinderen waarvan 
er drie nog in huis wonen. 
Zelf stamt mevrouw Evers uit een groot gezin van zeven kinderen, 
waarvan zij de op een na jongste was. Ze groeide op in een dorp 
op het platteland. Haar ouders zijn beiden overleden. Vader was 
tuinder van beroep. 
Na de lagere school gaat mevrouw Evers naar de huishoudschool. 
Daarna gaat zij werken als hulp in de huishouding. 
Op twintigjarige leeftijd ontmoet zij haar man, met wie zij drie 
jaar later trouwt. Weer drie jaar later wordt het eerste kind 
geboren. 
Mevrouw Evers werkte reeds voor de dood van haar man twee 
ochtenden in de week als werkster . Zij is dit na de dood van haar 
man blijven doen. 
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IV. Samenvattende Interpretat ie 

Α. Persoon 

Mevrouw Evers is nogal beschermd opgegroeid in een d o r p . Zij 
geeft aan weinig kans te hebben gehad om zichzelf te ontwikkelen, 
en zegt dat zij weinig bijzondere dingen heeft meegemaakt. Ze 
heeft weinig zelfvertrouwen en kijkt nogal op tegen mensen die 
gestudeerd hebben of die goed kunnen pra ten. Ze onderneemt vanuit 
zichzelf weinig en is geneigd af te wachten. Anderen moeten haar 
stimuleren. Haar man, "die goed kon praten", kwam tegemoet aan 
deze behoefte, en verschafte haar de s t ructuur die ze nodig had 
in haar leven. Aan de andere kant vormde haar man ook wel een 
belemmering zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Na 
de dood van haar man zien we dan ook dat ze zelf wat meer 
initiatieven gaat ontplooien. Haar "terughoudende" houding blijft 
haar echter ook nu nog parten spelen. "Ik zou er zelf niet op 
afgaan." 

B. Rouw 

Mevrouw Evers is ons inziens goed door haar rouwproces 
heengekomen. Ze heeft haar verdriet om het verlies van haar man 
verwerkt, en ze kan zeggen: "Ik leef wel graag". Mevrouw Evers 
kijkt zonder wrok of idealisering terug op haar huwelijk. Zelfs 
is het zo dat ze kan zeggen dat het goed was dat haar man de 
ongewenste zwangerschap van hun dochter niet heeft meegemaakt. Ze 
kan zijn dood ervaren als een stukje bevrijding, daar haar man 
een nogal dominerende rol in het gezin vervulde. Hoewel ze zich 
ook zorgen maakt om haar toekomst, vooral vanwege het perspectief 
dat haar kinderen over enige tijd het huis uit zullen gaan, gaat 
ze daar toch op realistische wijze mee om en zoekt zij naar 
nieuwe manieren om bezig te zijn. De hulp van de buurvrouw is 
haar tot steun geweest bij het verwerken van haar rouwproces. Ook 
wijst zij op het belang van de kinderen. 

С Religie 

De religiositeit van mevrouw Evers wordt vanuit haar jeugd 
beïnvloed door een grote mate van plichtsbetrachting. Van ander 
religieus beleven is dan weinig sprake. Tijdens haar huwelijk 
weet ze, mede onder invloed van haar man, zich enigszins aan deze 
dwang te onttrekken: ze hoeft niet meer elke week naar de kerk . 
Aan haar huidige religiositeit zijn twee kanten te onderscheiden. 
Aan de ene kant lijkt haar religie slechts te bestaan uit 
gewoontes, waarbij zij weinig schijnt te ervaren; het religieuze 
lijkt dan te voldoen aan haar behoefte aan orde en s t ruc tuur . Aan 
de andere kant zou men ook kunnen stellen dat zij met 
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traditionele christelijke middelen iets van het transcendente 
ervaart, loskomt van zichzelf; bijvoorbeeld daar waar zij zegt 
met het opsteken van een kaars gebeden te hebben. Deze beide 
kanten komen tot uiting waar zij zegt: "Je doet het van 
binnenuit, omdat het zo hoort". 

D. Relatie rouw-religie 

Mevrouw Evers heeft steun gehad aan bepaalde traditionele 
religieuze rituelen bij de verwerking van de dood van haar man. 
Ze helpen haar structuur te vinden en los te komen van haar 
directe problematiek. Duidelijk is dat ze met het geloof in het 
hiernamaals de dood van haar man niet als een definitief afscheid 
hoeft te ervaren, en daarmee zijn dood ook gemakkelijker kan 
accepteren. 

4 .3 .8 Casus mevrouw Faber 

I. Biografische Gegevens 

Mevrouw Faber is 58 jaar. Ruim twee jaar geleden heeft zij haar 
man verloren. Deze was toen 62 jaar, en overleed plotseling aan 
een hersenbloeding. Ze zijn 34 jaar getrouwd geweest. Ze hadden 
vier kinderen, alleen de oudste zoon woont nog thuis. De heer 
Faber was chauffeur van beroep. Tot vier jaar voor zijn dood 
heeft hij dit beroep uitgeoefend; hij kwam toen in de W.A.O. 
terecht. 
Mevrouw Faber stamt uit een gezin van dertien kinderen, waarvan 
er vijf al op vrij jonge leeftijd gestorven zijn. Zelf was ze de 
jongste van het gezin, haar moeder was achtenveertig jaar toen 
zij geboren werd. Haar ouders zijn beiden overleden, haar moeder 
vijfenderig jaar geleden op eenenzeventigjarige leeftijd, haar 
vader twintig jaar geleden op achtentachtigjarige leeftijd. 
Momenteel leven nog een broer en een zus van mevrouw Faber. 
Mevrouw Faber is na de lagere school als hulp in de huishouding 
gaan werken. Als zij trouwt stopt zij met dit werk en wijdt zich 
helemaal aan haar eigen gezin. Een half jaar nadat haar man in de 
W.A.O. komt gaat mevrouw Faber voor halve dagen uit werken. Sinds 
enkele maanden is zij hier echter mee gestopt. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat bij mevrouw Faber als eerste opvalt is haar optimistische 
levenshouding: "Het komt weer goed". 
Als nakomertje van een al ouder echtpaar groeit zij op in een 
beschermd milieu. Vader en moeder ziet zij echter niet als echt 
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nabij, ze omschrijft ze als "oude mensjes"; "degelijk en ouder
wets". Al vroeg neemt zij zich voor het anders te doen, met name 
wat betreft het openlijk praten. Vanuit deze instelling 
ontwikkelt mevrouw Faber zich tot iemand die, als haar iets 
overkomt, het positieve probeert te zien, iemand die niet door 
tegenslag meteen onderuit gaat. Bij gemis aan direkt gevoels-
kontakt (praten!) met haar ouders wendt zij zich tot anderen die 
aan deze behoefte beantwoorden (een kinderloos echtpaar, een 
onderwijzeres). 
Zo leert zij open te staan voor de ander en diens problemen te 
bespreken. Zij is in staat ook later in haar huwelijk en na haar 
mans dood hechte banden te smeden (met een nicht en haar eigen 
kinderen). 
Iets anders wat opvalt in het levensverhaal van mevrouw Faber is 
de wijze waarop leven en dood, geboorte en sterven een rol 
spelen. Met het leven en de dood, geboorte en sterven gaat zij op 
een bijna natuurlijke, vanzelfsprekende wijze om. Zij zijn geen 
"Fremdkörper", maar mevrouw Faber heeft ze geïntegreerd in haar 
levensfilosofie. 

B. Rouw 

Haar rouwproces rond de dood van haar man heeft mevrouw Faber met 
de eerder omschreven houding van: a) over gevoelens en problemen 
moet je met anderen praten en b) de dood is iets vanzelf
sprekende, goed verwerkt. 
Een belangrijke factor in de verwerking van haar rouw is ons 
inziens de dood van een schoonzoon, snel na haar mans dood. Zij 
neemt dan de zorg voor deze dochter en diens kinderen op zich. 
Het stelt haar in staat haar eigen verdriet te relativeren. Na 
zes weken gaat zij dan ook weer aan het werk in haar part-time 
baan. 
Over het feit dat een andere dochter kort na haar mans dood uit 
huis gaat en trouwt, zegt mevrouw Faber, dat dit haar ertoe dwong 
wat meer zelfstandig te worden. Met andere woorden zij gaat niet 
bij de pakken neerzitten, maar grijpt situaties aan om haar weg 
alleen te leren gaan. 
Momenteel is zij gestopt met werken, niet omdat zij hier niet 
meer tegen opgewassen zou zijn, maar om tijd vrij te maken voor 
andere, voor haar belangrijkere zaken. Vervelen doet zij zich 
niet! 
Met het wegvallen van haar man zegt mevrouw Faber minder zin in 
het leven te zijn gaan zien, maar haar positieve levensinstelling 
komt naar voren waar zij herhaaldelijk zegt: "Het komt toch weer 
goed". 
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C. Religie 

De traditionele godsdienstigheid is in de loop der jaren bij 
mevrouw Faber naar zij zelf zegt "zachtjes aan afgezwakt". Haar 
man, met wie ze over godsdienstige zaken niet praatte en de 
seculariserende cultuur zijn hier debet aan. 
Toch blijft mevrouw Faber geloven in een God, een verhevenheid, 
wiens bestaan zij legitimeert met de verwijzing naar het voor 
haar boekdelen sprekende mysterie van de geboorte. Als er nieuw 
leven kan zijn dan bestaat God, dat wil zeggen haar religiositeit 
is beïnvloed door wat wezenlijk voor haar leven is: de 
fundamentele positieve kijk op het leven; het steeds weer nieuwe 
leven. Een herinnering die hier nauw bij aansluit is waar zij 
vertelt over de noveen die zij hield ten behoeve van de wens een 
kind te krijgen. Wanneer haar eigen moeder dan sterft leidt dit 
niet tot vragen met betrekking tot de functie van de noveen, maar 
tot de conclusie: "Op de dag dat moeder stierf ontstond nieuw 
leven". "Het een sterft af, het ander wordt geboren." 
Ook hieruit blijkt de mate waarin mevrouw Faber het positieve 
ziet en zoekt in de dingen die haar overkomen. Zij is in staat 
zin te geven aan de dood van haar moeder, middels het nieuwe 
leven dat ontstond. 

D. Relatie rouw-religie 

Van de rol die de religie rondom de dood van haar man speelt 
herinnert mevrouw Faber zich niet meer dan het bezoek van de 
vroegere pastoor. Andere zaken als de begrafenismis en dergelijke, 
lijken haar erg ver weg. 
Belangrijker dan het traditionele godsdienstige aanbod aan onder 
andere rituelen achten wij in het rouwproces van mevrouw Faber, 
haar levensfilosofie met daarin de continue cyclus van leven en 
dood. 
In haar rouw blijkt mevrouw Faber steun te vinden in de gedachte 
dat het leven niet ophoudt bij iemands dood. De Geest blijft 
doorgaan. Het zin toekennen aan haar moeders dood ontleent ze aan 
de geboorte van haar oudste kind; zo ook brengt zij haar mans 
dood in verband met de rol die zij heeft te spelen in het leven 
van haar kinderen en kleinkinderen. Haar rouwverwerking hangt 
nauw samen met de gedachte aan continuïteit. Na iemands dood gaat 
het leven van anderen verder . 
Nu, na haar mans dood ontleent mevrouw Faber steun aan deze 
gedachte van continuïteit waar zij zegt: "Mijn leven was niet 
nutteloos, omdat wij gelukkig waren en ook mijn kinderen weer 
gelukkig zijn". In die zin werkt haar individuele zingeving door 
in haar rouwverwerking. 

114 



4.3.7 Casus mevrouw Geurts 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Geurts is 49 jaar . Zij heeft haar man bijna anderhalf 
jaar geleden verloren. Deze is vrij plotseling aan een 
hersenbloeding overleden. Zij zijn bijna 24 jaar getrouwd 
geweest. De heer Geurts was vertegenwoordiger bij verschillende 
bedrijven. Er zijn vijf kinderen, waarvan de jongste nog thuis 
i s . 
Mevrouw Geurts heeft een tien jaar oudere zus ter . Haar beide 
ouders zijn overleden. 
Mevrouw Geurts heeft na de lagere school twee jaar middelbaar 
onderwijs gevolgd, daarna een jaar vormingsklas. Zij heeft twee 
jaar op een kantoor gewerkt, daarna is zij in de verpleging 
gegaan. Zij trouwt op drieëntwintigjarige leeftijd en stopt met 
werken. Vanwege de diverse banen van de heer Geurts is het gezin 
nogal vaak verhuisd. Wanneer zij in Y. wonen wordt de heer Geurts 
ontslagen maar vindt een nieuwe baan in Z. Het gezin verhuist 
naar Z. Een jaar daarna sterft de heer Geurts . Mevrouw Geurts 
verhuist na de dood van haar man terug naar Y. Zij gaat dan 
solliciteren en krijgt na enkele maanden een baan als hoofd van 
de verpleging in een verpleegtehuis. In deze periode sterft haar 
moeder en enige tijd daarna wordt mevrouw Geurts overspannen en 
gaat met ziekteverlof. Ten tijde van het interview, bijna een 
jaar later, is zij nog steeds niet gaan werken. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt bij mevrouw Geurts is de slechte verhouding 
met haar moeder. Zij kan het in haar moeders ogen niet goed doen, 
ze kreeg altijd verwijten. Zo ontwikkelt mevrouw Geurts een 
gevoel van tekortschieten, dat zij tracht te compenseren door 
extra hoge eisen aan zichzelf te stellen. Dit teveel eisen 
verklaart haar gevoel van "achterstand hebben". Het lukt haar 
nooit echt aan moeders, en haar eigen "super-ego" eisen te 
voldoen. Zij holt als het ware steeds achter de gebeurtenissen 
aan. 
Aan haar behoefte aan bevestiging, "een aai over m'n hoofd" komt 
niemand tegenmoet. Haar moeder niet, haar man evenmin, hoezeer 
zij ook haar best er voor doet. 
Mevrouw Geurts probeert zich aan alle situaties die zij tegenkomt 
aan te passen, respectievelijk ze probeert ze aan te kunnen. 
Immers het niet-aankunnen van een situatie beleeft zij als een 
tekortschieten. Men denke in dit verband aan de verhuizingen die 
zij zonder protesteren volbrengt en haar jongste zoon die zij ten 
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koste van veel energie er doorheen sleept. 
Later op een Medisch Opvoedkundig Bureau wordt mevrouw Geurts 
zich bewust van dit alles, echter zonder dat dit al meteen tot 
gedragsveranderingen leidt. 

B. Rouw 

Ook na de dood van haar man geeft mevrouw Geurts zich nauwelijks 
de tijd om te rouwen. Zij stort zich in allerlei activiteiten die 
haar volledig opeisen. Zij verhuist en gaat werken. Op frappante 
wijze geeft zij in haar rouwproces in deze tijd uitdrukking aan 
haar wens het ook nu na haar mans dood allemaal aan te kunnen, 
waar zij spreekt over het electrisch vermogen in haar nieuwe 
keuken: "Ik heb meer vermogen dan wie ook, alles moet aankunnen". 
Een variant op haar eigen levensthema: "Ik moet het allemaal 
aankunnen, tegelijk". Zelf spreekt zij over het "werken met de 
veranderde omstandigheden". Het geheel doet echter nogal 
geforceerd aan. Men zou kunnen stellen dat de dood van haar 
moeder de druppel is die de emmer doet overlopen. De dood van 
haar moeder roept oude, nooit opgeloste, tegenstrijdige gevoelens 
op. Dan blijkt dat zij teveel van zichzelf heeft geëist en zij 
stort in. Zij krijgt dan (gedwongen) de tijd om haar verleden te 
verwerken en er mee in het reine te komen. Haar rouwproces lijkt 
zich nu redelijk te ontwikkelen. Zij heeft afstand van haar man 
genomen en heeft vrede met zijn dood. Zij ziet het leven, haar 
toekomst weer met enig vertrouwen tegemoet. Zij kan weer genieten 
van allerlei dingen om haar heen. Het blijft echter moeilijk een 
oordeel over de uitkomst van dit rouwproces te geven. 

С Religie 

Mevrouw Geurts is in de katholieke sfeer opgegroeid. Zij noemt 
zichzelf in haar jeugd erg godsdienstig. In X. is het gezin van 
mevrouw Geurts een echt "parochiegezin". De entourage tijdens de 
diensten (onder andere de gregoriaanse gezangen) en de 
betrokkenheid bij de praktische uitvoering spelen een belangrijke 
rol in haar religiositeit. Te Y., waar dit alles ontbreekt, zien 
we dat mevrouw Geurts het kerkgebonden gedrag laat varen. Haar 
huidige religiositeit, is geheel geprivatiseerd en bestaat vooral 
nog uit de fundamentele overtuiging dat alles wat er met haar 
gebeurt een zin heeft, ergens goed voor is . Haar bidden sluit 
hierbij aan. Bidden is voor haar dankbaar zijn voor alles wat zij 
heeft. 

Zij heeft de zekerheid dat iets haar persoonlijk leidt, zij 
spreekt van "een soort vaderfiguur", die parallellen vertoont met 
haar eigen vader, die "dol" op haar was. Haar godsbeeld is niet 
eenduidig. Enerzijds spreekt zij van die aardige oude man met die 
baard, anderzijds van iets dat wij nooit zullen weten, iets 
omvattende, het eeuwige zijn; een vaagheid die eveneens het 
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kenmerk is van de relatie met haar eigen vader . 

D. Relatie rouw-religie 

Voorzover mevrouw Geurts de dood van haar man heeft kunnen 
verwerken is dit mede vanuit het besef dat ook dit een zin heeft 
en ergens goed voor zal zijn. Deze overtuiging die zij zegt te 
putten uit haar godsdienst geeft haar de moed om verder te gaan. 
Haar neiging van zichzelf te eisen in alle situaties staande te 
blijven helpt haar daarbi j . Overigens zien wij rond de crematie 
de privatisering van de godsdienst t e rug . Er is geen begrafenis-
mis, slechts weinigen zijn bij de crematie aanwezig. Mevrouw 
Geurts spreekt van een "intiem gebeuren", waarbij slechts een 
bevriend priester tijdens de crematie enkele woorden gesproken 
heeft. 

4 .3.8 Casus mevrouw Hendriks 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Hendriks is 58 jaar . Twee jaar geleden heeft zij haar man 
verloren. Zij zijn 36 jaar getrouwd geweest. Haar man was zestien 
jaar ouder dan zij, en stierf op 72-jarige leeftijd na een derde 
hartinfarct. Mevrouw Hendriks heeft zes dochters en een zoon, 
waarvan alleen de zoon nog thuis woont. Een dochter is vier jaar 
geleden aan maagkanker overleden. 
Mevrouw Hendriks' ouders zijn beiden op hoge leeftijd gestorven. 
Zij stamt uit een boerengezin van eveneens zeven kinderen, 
waarvan zij de op een na oudste is. Na de lagere school gaat zij 
naar de M.M.S. Daarna gaat zij werken op een kantoor, alwaar zij 
haar toekomstige man, tevens haar directe baas , ontmoet, met wie 
zij twee jaar later trouwt. Na haar huwelijk krijgt zij vrij snel 
achter elkaar zeven kinderen en houdt zij dit drukke huishouden 
gaande. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt bij mevrouw Hendriks is de wijze waarop zij 
zich in het leven staande weet te houden. De basis van deze 
houding van redzaamheid was reeds in haar jeugd gelegd. Als kind 
was zij, zoals zij zelf zegt, eerzuchtig en op eigen belang uit . 
Daarnaast is haar vanuit de godsdienst (waarover verderop meer) 
een houding van offervaardighed bijgebracht. Door het zichzelf 
ontzien voelde zij zichzelf meer waard. Aan tegenslag groeit zij 
slechts: "Een offer levert je dan genoegdoening". Deze houding 
van offervaardigheid heeft het haar mogelijk gemaakt haar 
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huwelijk met "deze moeilijke man" tot een "goed" einde te 
brengen. Zij kan met voldoening terugkijken op haar huwelijk: ook 
deze zware opgave heeft zij volbracht. Haar houding ten opzichte 
van haar man wordt duidelijk rond zijn s te rven. In zijn komende 
dood kent zij hem niet. Wat goed is , ook voor hem, maakt zij uit. 
In hoeverre haar huwelijk met deze man bij aanvang al als een 
opgave door haar werd gezien, is niet duidelijk. Wel valt de 
parallel op van haar jeugdige liefde ten opzichte van de, haar 
offerzin stimulerende, heeroom en haar huwelijk met een oudere 
man, die bovendien zeer godsdienstig bleek te zijn. 
Opvallend is wat mevrouw Hendriks over zichzelf zegt: "Ik zou 
mezelf niet zo sympathiek vinden". Deze zelfkennis krijgt hier en 
daar het karakter van zelfgenoegzaamheid. Het lijkt alsof niets 
of niemand haar uit haar evenwicht kri jgt . Haar gevoel van 
eigenwaarde en zin ontleent zij voor een groot deel aan het 
gevoel dat anderen haar nodig hebben. Typerend is dan ook dat 
zij zegt haar man het meest te missen in de toewijding die zij 
hem kon geven. 

B . Rouw 

Met de verwerking van de dood van haar man was mevrouw Hendriks 
eigenlijk reeds tevoren bezig: "Ik nam iedere dag al afscheid van 
hem". Haar rouwproces is goed verlopen, temeer daar zij niet zo'n 
nauwe band meer met haar man voelde. Zij kon zelfs spreken van 
verlossing en opluchting, daarmee aangevend hoezeer zij haar 
huwelijk als een opgave heeft e rvaren . 
Met de dood van haar dochter had zij meer moeite. Die beschouwde 
zij, meer dan haar man, als iemand waar ze aan "vast" zat; bij 
haar dood stierf iets van haar zelf. Echter ook de dood van haar 
dochter heeft zij verwerkt: "Zij zou toch niet gelukkig geworden 
zijn". Een antwoord dat zij ook toepast op de dood van haar zus, 
en in zekere zin ook bij de dood van haar man gebruikt: "Heerlijk 
dat je er van af bent , hij kon het leven toch niet meer aan op 
deze manier". 

C. Religie 

Mevrouw Hendriks zegt over haar religie: "Het is niet zozeer de 
godsdienst die invulling geeft, maar meer het besef van goed en 
kwaad". Toch is de religie de bron waar de offervaardigheid, die 
zich in het leven van mevrouw Hendriks zo duidelijk manifesteert, 
aan ontleend i s . Haar religiositeit is echter nogal abstract , en 
weinig doorleefd. Zij is kerks gebleven, vanuit een gevoel van 
loyaliteit, "je hoort bij de club", en vanuit haar offerzin. Aan 
de ontwikkeling van deze laatste offerzin, zoals reeds eerder ge
zegd, heeft haar heerom in belangrijke mate bijgedragen. Het is 
niet verwonderlijk vanuit deze achtergrond, dat mevrouw Hendriks 
meer de nadruk legt op een ethiek waarin goed en kwaad worden 
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afgewogen. Door goed je best te doen en je te ontzien, weet 
mevrouw Hendriks dat de balans van goed en kwaad in haar voor
deel zal uitvallen. Aldus krijgt zij iets onwankelbaars. 

D. Relatie rouw-religie 

De relatie tussen haar rouwproces en de religie weet mevrouw 
Hendriks zelf goed onder woorden te brengen, waar zij zegt, dat 
mensen die zo goed mogelijk leven goed terecht komen. Uit haar 
offerbereidheid put zij de voldoening: "Het is volbracht." De 
wetenschap dat zich ontzien ertoe leidt dat de balans van goed en 
kwaad in haar voordeel uitvalt, geeft haar de kracht alle crises 
het hoofd te bieden. Het leven is voor haar na de dood ook niet 
afgelopen: "Het is niet afgelopen met dit leven; ik hoop dat we 
naar iets toegaan waar het goed toeven i s , door je hier eens af 
en toe goed te ontzien". 

4.3.S Casus mevrouw van Ingen 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw van Ingen is 48 jaar. Zij heeft drie jaar geleden haar 
man verloren. Zij zijn 17 jaar getrouwd geweest. Er waren geen 
kinderen. Haar man is mijnwerker geweest, heeft daarna in een 
fabriek gewerkt en is op 46-jarige leeftijd overleden aan de 
gevolgen van stof longen. 
Mevrouw van Ingen stamt uit een gezin van vier kinderen, waar
van zij de oudste was. Haar vader is overleden, haar moeder leeft 
nog. 
Mevrouw van Ingen volgde slechts drie jaar lagere school, en 
heeft tot haar huwelijk verschillende baantjes gehad. Op 
zeventienjarige leeftijd ontmoet zij haar toekomstige man en 
raakt een jaar later van hem in verwachting. Haar moeder 
bewerkstelligt een abor tus . Als mevrouw van Ingen drieëntwintig 
jaar is gaat zij uit het ouderlijk huis naar een pension. Enige 
jaren later volgt zij haar man, die intussen elders werkt. Op 
zevenentwintigjarige leeftijd trouwt zij met hem. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

De persoonlijkheid van mevrouw van Ingen wordt grotendeels 
bepaald door haar negatieve relatie met haar moeder. Opvallend is 
de rol die het "moederlijke" speelt in haar hele levensloop. De 
ongetwijfeld traumatische door haar moeder bedreven abortus 
maakte het haar onmogelijk zelf nog ooit moeder te worden. Het 
gebrek aan moederliefde heeft tot gevolg dat ze niet kan 
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uitgroeien tot een autonoom functionerend volwassen individu. Ze 
zoekt naar moedersubstituten. Met haar gedrag roept ze als het 
ware bemoedering op. Ze stelt zich afhankelijk op en brengt naar 
voren hoe moeilijk ze het leven alleen aan kan. Diverse hulp
verleners bekommeren zich om haar. Ook een buurvrouw, die ze 
letterlijk een moeder noemt, is hier een voorbeeld van. Alles 
gaat goed zo lang men haar als een kind behandelt. Opstandig, 
naar de maatschappelijk werkster, wordt ze als haar de verant
woordelijkheid voor eigen doen en laten in eigen handen wordt 
gelegd. 
Naast het zoeken naar moederfiguren zien we ook een verlangen 
zelf te bemoederen. Haar vaak zieke man gaf haar de gelegenheid 
beide verlangens te bevredigen. Enerzijds kon ze haar moederlijke 
gevoelens bij hem kwijt, maar anderzijds werd zij door hem naar 
eigen zeggen erg verwend. Ook haar sexuele contacten met vrouwen 
zijn te verduidelijken binnen de optiek van de moeder-kind 
relatie. Ze wenst een jongere vriendin, waarover ze "de overhand 
kan hebben, en die haar kan helpen met koken". Typerend is ook 
dat ze verliefd wordt op een gezinshulp. 

B. Rouw 

De rouw van mevrouw van Ingen valt te karakteriseren als een niet 
willen loslaten van de band met de overleden partner. Letterlijk 
zegt ze dit absoluut niet te willen. Haar onverwerkte rouw 
gebruikt zij als een middel om haar verloren man te vervangen 
door nieuwe moederfiguren. Zo blijft zij door de binding aan 
haar, zelfs na zijn dood nog steun gevende, man verzekerd van 
"altijddurende aandacht". Zoals zij heel haar leven gezocht heeft 
naar moederfiguren, doet zij dit ook na de dood van haar man. 
Toch lijkt het ons dat mevrouw van Ingen zich redelijk in het 
leven staande kan houden, ondanks de breed uitgemeten ellende en 
onmacht. Haar behoefte aan aandacht weet zij te bevredigen. Ook 
heeft zij nog voldoende verwachtingen en wensen ten aanzien van 
het leven. Echt opgeven zal ze niet. 

C. Religie 

De religiositeit van mevrouw van Ingen is vooral gekleurd door 
haar relatie met Maria. Maria noemt zij de moeder van alle mensen 
en de Moeder van Altijddurende Bijstand. Reeds in haar jeugd zien 
we hoe zij haar toevlucht zoekt bij deze ideale moeder. Zij noemt 
zichzelf dan ook een "Onze Lieve Vrouwe-kind". Haar gehele leven 
door blijft Maria een moeder waar zij steun en troost kan vinden. 
Men zou kunnen zeggen dat mevrouw van Ingen vanuit een gemis aan 
moederlijke liefde de ideale moeder projecteert. Dit moederbeeld 
is nogal eenzijdig, het bevredigt slechts haar kinderlijke ver
langens, maar confronteert haar niet met haar onvermogen tot 
zelfstandig handelen. 
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D. Relatie rouw-religie 

Mevrouw van Ingen zegt steun gehad te hebben aan de religie; Onze 
Lieve Vrouw staat haar bij, geeft haar ondersteuning. Ze zegt dat 
als deze er niet geweest was voor haar, zij al een einde aan haar 
leven gemaakt zou hebben. Toch leidt deze steun er niet toe dat 
zij zich autonoom in het leven leert opstellen. Haar geloof in 
een hiernamaals stelt haar in staat zich daar twee steunende 
figuren, Maria en haar man, voor te stellen. Deze kunnen haar 
niet teleurstellen, beiden beantwoorden aan haar behoeften. 

4.3.10 Casus mevrouw de Jong 

I. Biografische Gegevens 

Mevrouw de Jong is 48 jaar. Twee jaar geleden heeft zij haar man 
verloren. Deze was toen 56 jaar, en overleed plotseling aan een 
tweede hartinfarct. Zij zijn 23 jaar getrouwd geweest; kinderen 
waren er niet. De heer de Jong heeft vanaf zijn middelbare school 
in het fotografische vak gewerkt. Eerst in loondienst, later, 
samen met zijn vrouw, in een eigen fotozaak. 
Mevrouw de Jong stamt uit een gezin van vier kinderen, waarvan 
zij de op een na oudste i s . Haar ouders leven nog. Met haar twee 
broers en een zus heeft ze niet veel contact. 
Mevrouw de Jong heeft na de lagere school de M.M.S. gevolgd, 
heeft vervolgens korte tijd als kinderjuffrouw gewerkt en daarna 
in een boekhandel. Haar ouders waren intussen met de andere 
kinderen naar elders verhuisd. Zij besluit in haar geboorteplaats 
te blijven en gaat op kamers wonen. Op drieëntwintigjarige 
leeftijd ontmoet ze haar man, met wie ze anderhalf jaar later 
trouwt. Vrij snel daarna openen zij hun eigen fotozaak. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat bij mevrouw de Jong het meeste opvalt is de wijze waarop zij 
zichzelf bevoorrecht, boven de ander op een voetstuk geplaatst 
weet. In haar hele leven loopt alles op rolletjes, ze wordt 
"luxe" opgevoed, en is het oogappeltje van iedereen, de koningin 
van het gezin. 
Vrienden en vriendinnen heeft ze velen, maar geen speciale. 
Vanuit haar hoge voetstuk neerkijkend is het moeilijk onder
scheiden in de diepte. 
Zij kan zichzelf, als degene die altijd een streepje voor heeft, 
niet toestaan afhankelijk of zwak te zijn. Zij moet koste wat 
kost haar onafhankelijkheid handhaven, een bijna "zakelijke" 
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houding ten opzichte van haar gevoelsleven tekent haar dan ook. 
Het feit dat zij door anderen opgevangen wordt na de dood van 
haar man en haar ambivalente gevoelens hierover, moeten in dit 
licht gezien worden. Ze had ook dit liever alleen en onaf
hankelijk gedaan. Zij spreekt herhaaldelijk van een "te goede 
opvang". In het gezin waar zij degene is die opgevangen moet 
worden neemt zij de rol van "de man in huia" op zich en komt niet 
aan haar eigen gevoelens toe; ze toont ze niet. Zich laten gaan 
kan ze moeilijk. Huilen kan ze niet bij de begrafenis, wat ze 
zichzelf wel kwalijk neemt. Ook niet daarna, dat maakt de "te 
goede opvang" haar dan onmogelijk. Met het feit, dat ze er na 
haar mans dood zo goed uitziet, er niet zichtbaar onderdoor gaat, 
weet ze niet goed raad. Het strookt niet met de verwachting van 
de omgeving met betrekking tot het gedrag van een treurende 
weduwe. 
Mevrouw de Jongs relatie met haar man wordt in het begin 
gekenmerkt door haar onafhankelijk willen zijn en blijven. Het 
aanpassen aan die ander kost haar veel moeite. Ook in hun relatie 
voert zij de boventoon, zoals ook in allerlei andere situaties. 
In het sexuele vlak laat zij zich niet gaan, daar kon ze "heel 
goed buiten". "We waren broer en zus", zo behield ze op alle 
terreinen haar onafhankelijkheid, ook in de gezamenlijke zaak, 
waar ieder zijn eigen afdeling had. 

B. Rouw 

Ondanks het feit dat mevrouw de Jong bepaalde gevoelens niet kan 
toelaten, heeft ze toch met succes het verlies van haar man 
verwerkt . Het initiatief zich een jaar na haar mans dood aan de 
"te goede opvang" te onttrekken, door iets te zoeken, (de hond) 
om haar zorg aan te wijden, geeft dit aan. 
De zaak is een andere zeer belangrijke factor in haar verwer
kingsproces. De zaak die het mogelijk voor haar maakte meteen aan 
de slag te kunnen (en moeten!) gaan, hielpen haar over de eerste 
schok van het verlies heen. Hoewel deze toch wel erg snelle start 
ook tot gevolg had dat gevoelens van verdriet niet of nauwelijks 
aan bod konden komen. 
De haar toegestane manier emotioneel te worden is de kwaadheid en 
het "lopen, lopen". Beide zijn uitingen van haar neiging de 
anderen op afstand te houden. Mevrouw de Jong zou best hebben 
willen kunnen huilen, ze neemt het zich kwalijk niet te beant
woorden aan het beeld van de t reurende weduwe. Ze kan dit echter 
niet omdat ze zich niet afhankelijk wil opstellen. Het feit dat 
de agressie in haar rouw zo kenmerkend is , is niet vreemd bij een 
vrouw die er zoveel moeite mee heeft zich zwak of afhankelijk op 
te stellen. 
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C. Religie 

De godsdienst is bij mevrouw de Jong, zoals zij zelf zegt "niet 
de s terkste zijde". Zij beleeft aan oude kerken wel iets van 
mystiek en sfeer. Maar het geheel is in de loop der jaren wat 
verwaterd. Vanuit haar jeugd heeft ze weinig meegekregen. 
Haar levensvisie komt vooral tot uiting waar zij zegt dat het 
leven als het ware gepland, uitgestippeld i s . Een zaak, waar je 
als mens slechts tot op zekere hoogte invloed op hebt . Ze spreekt 
in dit verband niet over God. God en hiernamaals zeggen haar 
niets. Daar heeft ze zich nooit geen voorstelling van gemaakt. 
Tegen een God praten, dat heeft geen zin, die geeft toch geen 
antwoord, stelt ze zakelijk. Tegen iemand schelden, dan krijg je 
antwoord, maar tegen God, vindt ze zinloos. Ook aan bidden zegt 
mevrouw de Jong niets te beleven. Wel gelooft ze in iets boven
natuurlijks, maar heeft hier ook geen voorstelling bij . Ook in 
haar religie valt haar zakelijke, onafhankelijke beschrijving van 
de stand van zaken op. 

D. Relatie rouw-religie 

De religie speelt in de rouwverwerking van mevrouw de Jong 
nauwelijks een rol. Wel vond mevrouw de Jong in de kerk een 
plaats waar zij kon ontsnappen aan de druk van de "te goede 
opvang". Hier kon ze rust ig overdenken wat er nu eigenlijk 
gebeurd was, en kon ze afstand nemen van het directe gebeuren. 
Op deze wijze bood het kerkgebouw haar een plaats, waar ze zich 
niet goed hoefde te houden en ze even niet zakelijk hoefde te 
zijn. 
Ook het graf fungeert als een middel voor mevrouw de Jong om haar 
gevoelens te ordenen. Ze gaat er dagelijks naar toe, maar ontkent 
er emotioneel aan gebonden te zijn. Zakelijk zegt ze: "Het moet 
er netjes uitzien, het moet honderd procent verzorgd zijn". 
Steun ondervindt mevrouw de Jong meer vanuit het idee de zaak in 
de geest van haar man zo goed mogelijk voort te zetten. Deze taak 
en verantwoordelijkheid maakt voor haar het leven zinvol. Deze 
zaak maakt het haar mogelijk te zeggen dat haar man niet voor 
niets geleefd heeft. Toch zegt ze van de andere kant , het leven 
privé staat stil, is dood geworden, hiermee aangevend dat deze 
zingeving wat schraal i s . 

4.3.11 Casus mevrouw Kuipers 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Kuipers is 45 jaar . Drie jaar geleden heeft zij haar man 
verloren. Deze was toen SO jaar en overleed plotseling aan een 
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hartziekte. De heer Kuipers was sinds vier jaar weduwnaar, voor 
hij voor de tweede maal, nu met mevrouw Kuipers, trouwde. Uit 
zijn eerste huwelijk stammen vier kinderen. De jongste hiervan 
woont nog bij mevrouw Kuipers De heer Kuipers was bouwvakker van 
beroep, maar sinds enige tijd in de W.A.O. De heer en mevrouw 
Kuipers zijn drie jaar getrouwd geweest, uit dit huwelijk stamt 
ook een kind, dat enkele weken oud was toen de vader stierf. 
Mevrouw Kuipers stamt uit een boerengezin van zeven meisjes, 
waarvan zij de op een na jongste i s . Haar ouders zijn beiden 
overleden. Haar moeder toen zij dertien jaar oud was, haar vader, 
nu zes jaar geleden. 
Mevrouw Kuipers heeft na de lagere school de huishoudschool 
doorlopen. Na de dood van haar moeder was zij tot haar 
eenentwintigste thuis in de huishouding werkzaam. Op haar 
eenentwintigste verlaat zij het ouderlijk huis en gaat een 
opleiding voor verpleegster volgen. Tot haar huwelijk, achttien 
jaar later, blijft ze dit werk doen, en brengt het tot afdelings
hoofd. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt bij mevrouw Kuipers is de nadruk die zij 
legt op het bewust doen en meemaken van dingen. Het leven is voor 
haar een opdracht. Iets waar je bewust werk van moet maken, wat 
je zo goed mogelijk moet doen. Alles wat ze doet doet ze welover
wogen, ze noemt zichzelf punctueel. Ze eist veel van zichzelf en 
haar omgeving, ze laat de dingen niet op hun beloop. Ook haar 
huwelijk heeft iets van een verstandshuwelijk. Ze wilde nog een 
kind dat er ondanks de bezwaren van haar man komt. Haar man wordt 
intellectueel door haar overvleugeld, en moet zich dan ook meer 
aanpassen dan zij. 
Deze neiging boven anderen uit te steken, niet in de massa op te 
gaan, vindt zijn oorsprong al vroeg in haar leven. In een zich 
afzetten en identificeren met haar vader ontwikkelt zij zich tot 
een assertieve, zelfbewuste vrouw, die echter aan gevoelens 
weinig aandacht heeft leren besteden. In het ouderlijk gezin is 
hiervoor nauwelijks ruimte, het cognitieve, rationele staat dan 
ook bij mevrouw Kuipers voorop. 
Zoals gezegd, in haar zich afzetten tegen vader, ontwikkelt zij 
zich tot een bijna hyper-assertieve vrouw, die niet in de massa 
van de zeven dochters wil opgaan, ze wil anders; ze wil uit
blinken, maar moet wachten tot haar eenentwintigste. Dan pas laat 
vader haar los en gaat ze in de verpleging. Daar kan ze door de 
hoge eisen die ze aan zichzelf stelt opklimmen tot hoofd. 
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B. Rouw 

Haar rouw heeft mevrouw Kuipers goed verwerkt . Haar levens
strategie, "alles bewust meemaken", "alles zelf regelen", en 
"vooruitleven", helpt haar goed door het rouwproces heen te 
komen. Emoties zijn er weinig expliciet, maar blijken toch zelfs 
in het interview voor te komen. Echter ook deze worden snel onder 
een cognitieve noemer gebracht . 
Ook het feit dat zij een vijf weken oud kind had toen haar man 
stierf, dwingt haar "verder vooruit" te gaan, dit wü zeggen de 
oude lijn van het doorzetten, tegen alles in, niet bij de pakken 
neerzitten, voort te zet ten. 
Ze heeft nu ook vertrouwen in de toekomst, een vertrouwen dat 
schijnbaar nooit geschokt is geweest. Ze is tevreden met haar 
huidige situatie en weet haar man op de achtergrond aanwezig. 

C. Religie 

Mevrouw Kuipers is iemand die nauw betrokken is op het 
kerkelijk-godsdienstige. De kerk als instituut en haar bedienaars 
zijn haar van oudsher, richtingwijzers. Geestelijke leidsmannen 
die haar een schouderklop gaven, een godsdienstleraar aan wie ze 
het antwoord op vele vragen tot op de dag van vandaag ontleent, 
en de pastoor nu die voor haar een "vast punt" in de kerk i s . Wat 
ze precies beleeft in de kerk en aan de godsdienst wordt, ondanks 
haar breedsprakigheid -die overigens haar hele betoog tekent-
niet geheel duidelijk. Het lijkt ons vooral een "denk-ratio-
religie". Net als haar sfeertekening van hoe het vroeger thuis 
was, niet echt warm, maar haar een vast vertrouwd, ordelijk 
patroon leverend. 
Gevolg is dat haar godsdienst erg verbaal en bewust i s , en hier 
en daar iets "hautains-aanmatigends" krijgt. Met name als ze zich 
zelf, met betrekking tot de godsdienst, vergelijkt met anderen, 
inclusief haar man. Ook hier lopen peraoonlijkheidsgegevens in de 
religie door. 
Haar verhouding tot God bergt in zich de verhouding ten opzichte 
van haar eigen vader . Hij is iemand die het goed wil, maar 
daarvoor niet echt alles in het werk stelt (vergelijk de God die 
de hongersnood toelaat met de vader die haar kortwiekt). Beide 
vaders nopen haar er toe bepaalde zaken zelf bewust aan te 
pakken. Je moet er zelf wat aan doen (aan de hongersnood en je 
eigen toekomst). Op God, op je vader wachten om het voor jou te 
doen, heeft geen zin. 

D. Relatie rouw-religie 

Mevrouw Kuipers zegt vanuit haar geloof te hebben kunnen berusten 
in haar mans dood. Vooral het antwoord op de waarom-vraag speelt 
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hier een belangrijke rol: "Was het niet op zijn beste moment?". 
Opvallend is hierbij de vooral cognitieve invalshoek die ook 
vanuit de religie, haar tot steun i s . Toch doet ze het met dit 
beperkte arsenaal erg goed; met de emotionele sfeer van de 
godsdienst kan ze vanuit haar persoonlijke voorgeschiedenis 
waarschijnlijk weinig. Haar ideeön van "het heeft zo moeten zijn" 
aangevuld met "het was op zijn beste moment", waarbij zij "beste 
moment" koppelt aan een gesprek dat haar man aan de vooravond van 
zijn dood had met de pastoor, maken dat zij de dood accepteert, 
zonder "emotionele toestanden". 
Rondom de dood regelt zij alles bewust, wenst zij alles bewust 
zelf mee te maken, en neemt zij bewust afscheid. Haar "bewuste", 
dit wil zeggen rationele manier van in de wereld staan, doet haar 
van de religieuze rituelen ook de cognitieve aspecten kiezen. 
Spreuken, lezingen en dergelijke kan zij beamen; het emotionele 
ervaren lijkt wat onderontwikkeld te blijven maar wij moeten ons 
afvragen of zij er met haar mogelijkheden toch niet het beste van 
gemaakt heeft. 

4.3.12 Casus mevrouw Leenders 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Leenders Is 47 jaar. Ruim twee jaar geleden verloor zij 
haar man. Deze was toen 48 jaar en overleed in het ziekenhuis 
waar hij geopereerd werd in verband met een maagzweer. De heer 
Leenders was administrateur bij de P . T . T . Zij zijn 20 jaar 
getrouwd geweest en hadden vier kinderen. Twee wonen nog thuis . 
Mevrouw Leenders komt ook uit een gezin van vier kinderen, 
waarvan zij de oudste is . Haar ouders zijn beiden overleden. Haar 
moeder toen zij dertien was, haar vader toen zij negentien was. 
Na de dood van haar moeder trouwt haar vader voor de tweede maal 
met een vrouw die slechts drie jaar ouder was dan mevrouw 
Leenders toendertijd. Uit dit huwelijk wordt nog een meisje 
geboren. 
Op haar negentiende, na het overlijden van haar vader, komt 
mevrouw Leenders bij een tante te wonen, tegelijkertijd gaat ze 
in betrekking als hulp in de huishouding. Op haar eenentwintigste 
ontmoet ze haar toekomstige man, met wie ze vier jaar later 
trouwt. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meest opvalt bij mevrouw Leenders is eigenlijk haar 
onopvallendheid. Anders gezegd: haar subassertiviteit , die ertoe 
leidt dat zij haar wereld verengt tot het resterend gezin en haar 
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familie. 
Echter achter deze neiging niet over de drempel te komen zit een 
flinke dosis stijfkoppige stevigheid. Deze stevigheid 
(steniciteit) ontwikkelde zich al vroeg toen zij in de periode 
dat haar moeder ziek te bed lag de verantwoording te dragen had, 
als oudste, voor de overige kinderen. In dit proces 
identificeerde zij zich vooral met vader . Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat als vader na moeders dood hertrouwt met iemand 
die slechts drie jaar ouder is dan zij, dit voor mevrouw Leenders 
een schok betekent . De "oedipale" verhouding met vader raakt 
verstoord, echter dit heeft geen drastischer gevolgen dan dat zij 
uit een zelf herkende "jaloersigheid" tegen de draad ingaat. Dit 
tegendraadse (het "strijen") neemt ze mee in haar huwelijk en is 
iets dat haar feitelijk tot doordenken stimuleert. Het "strijen" 
was een manier van betrokken raken op dingen door uitgedaagd te 
worden. Als ze uitgedaagd wordt dingen te doen, dan kan ze ze. 
Het is juist het gebrek aan uitdaging dat ze nu mist na haar mans 
dood. 

B. Rouw 

Mevrouw Leenders heeft het rouwproces met betrekking tot haar man 
goed verwerkt. Haar vorige verwerkte rouwprocessen (bij moeders 
en vaders dood) zijn haar in deze tot leidraad geweest. Ze is 
ondanks alles tevreden met hoe het leven is geweest en ze 
vertrouwt er op dat het in de toekomst ook goed zal gaan. Ze 
lijkt te beschikken over een onverwoestbaar levensoptimisme. Om 
echter op eigen kracht een nieuw leven in te richten mist zij de 
vaardigheid en de assertiviteit . Een kleine duw in de rug , of een 
uitdaging zal ons inziens al voldoende zijn om mevrouw Leenders 
uit de kleine gezins- en familiesfeer te halen en haar leven wat 
meer kleur te geven. 

C. Religie 

De zaken die mevrouw Leenders vermeldt over haar religie zijn in 
hun eenvoud wijs, persoonlijk doordacht, en heel functioneel en 
vruchtbaar . Het lijkt erop dat zij behoort tot de laatste 
generatie die is opgevoed in het "rijke roomse leven", maar dan 
zonder de dwang die daarvan altijd wordt naverteld. Bij die 
laatste generatie "rijke roomse leven" hoort een tante , die 
moeder overste i s , en drie heerooms, van wie een de trouwmis 
deed, wat die mis nog extra belangrijk maakte. 
Haar godsdienstigheid en die van haar man hebben elkaar 
vers terkt , maar ook gemilderd. Hun kinderen zijn in deze traditie 
opgevoed en haar dochter is ook weer getrouwd met een jongen bij 
wie ze thuis "ook erg katholiek waren". Haar godsdienstigheid 
overleeft de secularisatie; over de veranderingen sinds de jaren 
zestig heeft ze het genuanceerde standpunt van een 
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niet-intellectuele gelovige, die niet als voortrekker geopereerd 
heeft bij de veranderingen en aan wie de veranderingen overkomen 
zijn. Zij prijst het verdwijnen van zinloos geworden zaken, zij 
laakt de snelheid en de massaliteit van veranderingen. 
Haar huidige kerkgang is meer routinematig, dan uit overtuiging. 
Ze is, zegt ze, "losser van de kerk" gekomen. 

D. Relatie rouw-religie 

Mevrouw Leenders zegt vanuit het geloof steun te hebben 
ondervonden in haar rouw. "Door je geloof leer je aanvaarden". 
Religie bloeit op de bodem van de "basic trust"; een warm rijk 
rooms leven, met heel persoonlijke tinten. Betekenisvol is als 
zij bij de dood van haar moeder zegt "Als het Uw wil is aanvaard 
ik het". Een andere levensvisie komt tot uiting in haar idee: het 
leven gekregen, te leen te hebben. Ook deze uitspraak, zegt ze, 
helpt haar "af te geven", maakt het rouwen gemakkelijker. Met 
andere woorden dat wat er is aan geloofsuitspraken, is en blijft 
werkzaam als hulp in de crisis van de dood. 

Met name de antwoorden op het waarom troosten haar. Ze is ervan 
overtuigd door diverse crises gerijpt te zijn en in staat te zijn 
geraakt tegenslagen beter te verwerken. Het idee dat het zo heeft 
moeten zijn is haar een rustpunt. Haar overtuiging dat tegenslag 
wordt goedgemaakt is in dit verband van belang: de Voorzienigheid 
die de zaak als het ware in balans brengt en houdt. Haar vage 
besef van een hiernamaals ligt in het verlengde hiervan. 
Tot slot helpt ook de begrafenismis haar de dood als feit onder 
ogen te zien en is Maria als rouwende om haar zoon voor haar als 
identifikatiemodel van belang. Hoewel ook dit beeld lijdt onder 
de overrompeling van de vernieuwingen in de kerk. 

4.3. ІЗ Casus de heer Meyer 

1. Biografische Gegevens 

De heer Meyer is 58 jaar. Hij heeft drie jaar geleden zijn vrouw 

vrij plotseling verloren. Deze was toen 52 jaar. Ze stierf enkele 
dagen na een hersenbloeding. De heer en mevrouw Meyer zijn 25 
jaar getrouwd geweest en hadden vier kinderen. 
Enkele dagen na de dood van zijn vrouw liet de heer Meyer zich 
opnemen, omdat hij dacht het verlies van zijn vrouw niet meer aan 
te kunnen. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verlaten de 
kinderen vrij snel achter elkaar het ouderlijk huis. 
De heer Meyer stamt uit een groot gezin van twaalf kinderen. Hij 
was de vierde in de rij. Zijn ouders zijn beiden overleden; vader 
achttien jaar geleden, moeder twintig jaar. Vader was werkzaam 
bij de spoorwegen. 
Na de lagere school komt de heer Meyer al spoedig te werken bij 
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een plantsoenen-dienst. Hij volgde op latere leeftijd, na zijn 
huwelijk, nog een opleiding voor tuinman. Dit beroep is hij 
steeds blijven uitoefenen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Het meest kenmerkend voor de heer Meyer is zijn fundamentele 
bestaansonzekerheid, resulterend in wat hij noemt: "een heilige 
angst voor alles". "De drijfveer van mijn leven: B a n g . . . . " 
Deze fundamentele basisonzekerheid is ons inziens ontstaan vanuit 
de vader-zoon relatie. De heer Meyer leert niet op zijn eigen 
kunnen te vertrouwen. Hij twijfelt bij alles wat hij doet. Zijn 
vrouw nam de twijfels vaak voor hem weg, door hem te domineren. 
Zijn vrouw nam het dusdanig van hem over, dat zijn speelruimte 
steeds kleiner werd. Hij ging voor haar steeds minder betekenen 
feitelijk, de kinderen en anderen waren in zijn beleving voor 
haar belangrijker. Hij voelt zich wat achtergesteld. Ook na zijn 
vrouws dood blijft de heer Meyer een "hannes", een "sympathieke 
slappeling", die geen vlieg kwaad zal doen. Tegen te hoge 
verwachtingen is hij niet opgewassen. Vanuit zijn onzekerheid 
zoekt hij naar autoriteiten, waar hij zich dan ook aan hecht. Men 
denke in dit verband aan zijn "vriend", een direkteur , die wel 
eens met hem praat te . Men zou kunnen stellen dat hij zoekt naar 
vadersubst i tuten. 
Ondanks de onzekere sfeer, die zijn jeugd moet hebben getekend, 
gelooft de heer Meyer in het positieve van alle mensen. Dit menen 
wij in verband te moeten brengen met een basisvertrouwen dat 
ontwikkeld moet zijn vanuit de moeder/kind-relatie. De dood van 
zijn moeder noemt de heer Meyer de meest belangrijke gebeurtenis 
in zijn leven. Toch zegt hij er verder weinig over . 

B. Rouw 

De heer Meyer meent zichzelf goed te kennen: preventief laat hij 
zich na zijn vrouws dood opnemen. Hij dacht het niet aan te 
kunnen. Tot zijn eigen verbazing blijkt hij het ook zonder zijn 
vrouw aan te kunnen. Zij het dat zijn oude twijfel en 
onzekerheid, met betrekking tot de vraag of wat hij doet, goed 
is , weer de kop opsteekt. 
Zijn twijfel om met zijn nieuwe vriendin samen te gaan wonen is 
tekenend voor hem: als hij het zou doen loopt hij het risiko, 
zijn identiteit vanuit zijn onzekerheid weer te moeten inleveren. 
En zo in een herhaling te vervallen van de relatie met zijn 
overleden vrouw. wHl hij kunnen blijven doen waar hij zin in 
heeft dan kan hij er niet toe overgaan zich te binden aan iemand 
bij wie hij het risiko loopt gedomineerd te worden. In feite is 
zijn uitstellen van de beslissing omtrent samenwonen, de enige 
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manier om met de twijfel te leven. Met de dood van zijn vrouw 
heeft de heer Meyer weer een stukje eigenheid, inclusief de 
twijfel die daarbij hoort terug gewonnen. Hij ziet dit hier en 
daar en schrikt dan zelf van deze ontdekking als hij zegt: "Het 
lijkt wel of ik blij ben dat ze dood i s " . Een eenduidig oordeel 
over zijn rouwverwerking blijft dan ook moeilijk te geven. 

C. Religie 

Ook zijn religiositeit is getekend door angst voor twijfel en 
onzekerheid. Zijn motto vroeger was: niet over godsdienstige 
zaken denken, want anders ben je misschien een ket ter . De kerk 
zou hij niet kunnen missen zegt de heer Meyer. Hij gaat iedere 
week. De kerk is voor hem een euand van rust waar niks moet en 
waar hij soms aan een woord genoeg heeft. Ook het bidden zegt hij 
niet te kunnen missen, maar aan tafel met zijn vriendin doet hij 
het niet ronduit , wel inwendig. Ook hier speelt weer zijn oude 
angst om te doen wat hij zelf wil, een rol. 
God is ongenaakbaar voor de heer Meyer zoals ook zijn vrouw dat 
feitelijk (in meerdere betekenissen) voor hem was. Ook zijn vrouw 
stond op onbereikbare hoogte en hij zet haar op een lijn met de 
paus en Kennedy. Pratend over God, die hij als onpersoonlijk 
ziet, brengt hij haar liefde direct in verband met Gods liefde. 
God is oneindig lief in het onbereikbare, zoals ook zijn vrouw 
liefde was op een voor hem onbereikbare manier. 

D. Relatie rouw-religie 

De begrafenismis ervaarde de heer Meyer als troostend. Daar 
realiseerde hij zich dat zijn vrouw dood was. Van de andere kant 
zegt hij: "De godsdienst was niet zo tot steun, de kerkdiensten 
wel. Het godsdienstige heeft voor de heer Meyer blijkbaar een 
abstracter karakter , waarschijnlijk vanuit zijn Godsbeeld. Met 
God (die onbereikbaar is net als zijn vrouw), kan hij weinig. Met 
kerkdiensten kan hij meer. 
Saillant voor de ambivalente houding ten opzichte van zijn vrouw 
is de uitspraak op het prentje "Wat hier had moeten staan is met 
geen pen te beschrijven." Een uitspraak die men zowel in 
positieve als ook in zeer negatieve zin zou kunnen uitleggen. Zo 
goed en zo onmogelijk om mee te leven tegelijkertijd. 

4.3.14 Casus mevrouw Nijsse 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Nijsse is 51 jaar en heeft vier jaar geleden haar man 
verloren. Haar man was toen 54 jaar oud en overleed na een 
ziekteproces van een aantal maanden aan kanker . Zij zijn 21 jaar 
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getrouwd geweest en hadden vier kinderen; twee jongens en een 
meisje wonen momenteel e lders . De jongste zoon van twintig woont 
nog thuis. De heer Nijsse was werkzaam als loodgieter. 
Mevrouw Nijsse stamt uit een gezin van tien kinderen, waarvan zij 
de jongste was. Ze groeide op in een Duits grensstadje. Mevrouw 
Nijsse werd geboren toen haar moeder vierenveertig jaar oud was. 
Haar ouders zijn beiden overleden, haar vader vijfentwintig jaar 
geleden, haar moeder twintig jaar geleden. Met haar nog in leven 
zijnde zes broers en zussen heeft ze nog regelmatig contact. 
Mevrouw Nijsse heeft na de lagere school in Duitsland een 
opleiding tot verkoopster gevolgd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het gezin geëvacueerd en verblijft zij eerst alleen, later 
met haar ouders samen, gedurende een jaar e lders . Na terugkomst 
in het geboortestadje wordt ze filiaalleidster. 
Op een van haar bezoeken aan familie in Nederland ontmoet ze haar 
toekomstige man in een dancing. Ze raakt zwanger van hem en 
trouwt enige tijd daarna. De heer en mevrouw Nijsse gaan inwonen 
bij haar moeder, na twee jaar verhuist het echtpaar, met intussen 
twee kinderen, naar Nederland en gaan in een dorp wonen. Tot 
enige tijd voor de verhuizing was mevrouw Nijsse blijven werken. 
Na de verhuizing raakt zij overspannen en wordt enkele weken lang 
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het gezin verhuist 
daarna naar de stad, waar ook twee zussen van mevrouw Nijsse 
wonen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat bij mevrouw Nijsse opvalt is de mate waarin zij slachtoffer 
is in een reeks ("belangrijke") gebeurtenissen, zonder dat zij 
enerzijds door een van deze gebeurtenissen speciaal getroffen 
lijkt te worden en anderzijds zonder dat zij veel in het werk 
stelt veranderingen in deze situaties aan te brengen. 
Als de situatie haar te bedreigend wordt raakt zij overspannen en 
wordt opgenomen, vroeger bij een verkering, later na de 
"emigratie"; weg bij moeder, weer later in haar huwelijk vijf 
jaar voor haar mans dood. Geen van deze opnames krijgt echter 
kleur, het precieze hoe en waarom blijft in het vage. Mevrouw 
Nijsse lijkt een vrouw met geringe spankracht en vaak grote 
draaglast, iemand die dan ook herhaaldelijk instort . 
Haar relatie als jongste dochter van een vierenveertigjarige 
moeder lijkt in dit verband van belang: deze had mevrouw Nijsse 
voorbestemd bij haar te blijven. Een relatie met een jongeman 
wordt vanuit de binding met moeder tot een traumatisch gegeven. 
De angst voor sexualiteit en haar verregaande naïviteit 
dienaangaande vallen op. Tot haar eigen verbazing raakt zij 
zwanger. Inwonen bij moeder maakt het huwelijk nog dragelijk; 
emigreren naar Nederland (een paar kilometer verder) doet haar al 
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snel afknappen. 
Mevrouw Nijsse staat wat naïef, onnozel in het leven. Een echte, 
eigen mening ten opzichte van wat dan ook heeft ze zich nooit 
eigen mogen/kunnen maken. Ze raakt min of meer per vergissing 
getrouwd met een dominante, egoïstische man, die net als haar 
moeder, nauwelijks met de wensen van mevrouw Nijsse rekening 
houdt. Een trend die zich nu met name dreigt voort te zetten bij 
haar jongste zoon. Mevrouw Nijsse ziet zichzelf als een pech
vogel, iemand die nauwelijks greep heeft op de dingen die haar 
overkomen. 

B. Rouw 

Hoewel mevrouw Nijsse dacht "gek" te worden na haar mans dood, is 
dat niet gebeurd. Door de hulp van vooral haar dochter, heeft ze 
zich staande weten te houden en zegt ze zelfs "er een eind 
overweg" te zijn. 
In een bepaalde zin was de dood van haar man een verlichting van 
de last die deze haar oplegde. Op zijn sterfbed ziet zij 
eindelijk kans om haar nooit tot uitdrukking gebrachte gevoelens 
van kwaadheid gestalte te geven, als zij haar man zegt dat zijn 
ziekte de vereffening van zijn schuld is , waarschijnlijk een van 
de weinige keren dat zíj echt in verzet komt. 
Troost in haar rouw en alles wat haar is overkomen vindt ze in de 
uitspraak: je bent het niet alleen en het had nog erger gekund. 
Een uitspraak die past bij haar houding van verzetloosheid ; je 
neerleggen bij bestaande situaties. Al met al moet men zeggen dat 
ze door haar rouw wel "zowat doorheen" komt. Maar in dat 
"doorheenkomen" worden geen diepere lagen ontdekt, geen nieuwe 
ontdekkingen gedaan en eigenlijk ook geen nieuwe investeringen. 
Er is eigenlijk geen toekomst. De diagnose "Unvermögen zum 
Trauern" lijkt op haar van toepassing. Goede of slechte 
rouwverwerking is daarbij nog niet aan de orde. 

C. Religie 

Ook haar religie wordt gekenmerkt door weinig diepgang en een wat 
naïeve, goedbedoelende instelling. Op de vraag of religie 
belangrijk voor haar was tijdens haar huwelijk zegt ze niet "ja" 
of "nee", maar het sociaal-wenselijke: "Toch wel". 
Verder dan rond de scharniermomenten: dood, huwelijk en doop 
reikt haar relatie met de godsdienst nauwelijks, hoewel ze zelf 
zegt dat het meer zou moeten zijn. 
Het is vanuit haar kleurloze relatie met haar eigen vader te 
begrijpen dat God voor haar geen voorstelbare persoon i s . "God 
hangt in de lucht". 
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D. Relatie rouw-religie 

Mevrouw Nijsse zegt steun gehad te hebben aan de bemoeienissen 
van de pastoor rondom de dood van haar man. Hoewel ze de 
begrafenis al te groots vond ("De zondagsmis was er niets tegen") 
en ze het zelf liever wat stiller gedaan zou hebben, zijn de 
preek bij de begrafenis, het bidprentje en de huisbezoeken van de 
pastoor haar tot troost geweest. 
Opmerkelijk is dat, hoe weinig uitbouw er ook is , mevrouw Nijsse 
steun heeft aan de kerkelijke rituelen en aan de kerkelijke 
bedienaars in ook eerdere crises, zoals bij de opname vijf jaar 
voor haar mans dood. Toen kreeg zij van een pater een bidprentje, 
dat zij nog steeds vaak leest. Een belangrijke factor in deze 
lijkt ons de probleemloze sfeer, waarin zich de religie in haar 
jeugd afspeelde. Een ander punt relevant in de context 
rouw-religie is de wijze waarop zij rond haar mans dood, God als 
vergelder gebruikt om iets van haar kwaadheid te ventileren. 
Zoals gezegd: een van de weinige momenten waarop mevrouw Nijsse 
zich iets van verzet permitteert. 

4.3.15 Casus de heer Oakes 

I . Biografische Gegevens 

De heer Oakes is 55 jaar . Hij is in 1925 geboren in Engeland. 
Ruim een jaar geleden heeft de heer Oakes zijn vrouw verloren. 
Deze was toen 55 jaar en overleed aan kanker . Zij zijn 31 jaar 
getrouwd geweest en kregen een zoon. 
De heer Oakes stamt uit een gezin van zes kinderen; hij heeft 
twee broers en drie zussen. Hij is de een na jongste van het 
gezin. Zijn ouders zijn beide overleden; zijn moeder vier jaar, 
zijn vader twee jaar geleden. 
Na de lagere school heeft de heer Oakes enkele jaren thuis in een 
klein bedrijfje gewerkt. In 1943 meldt hij zich op 
zeventienjarige leeftijd vrijwillig voor de dienstplicht. Na vele 
omzwervingen tijdens de oorlog komt hij in 1945 in Nederland zijn 
toekomstige vrouw tegen, met wie hij drie jaar later in het 
huwelijk t reedt . Na eerst een jaar in Engeland gewoond te hebben, 
besluiten beiden naar Nederland terug te keren, omdat zijn vrouw 
niet is opgewassen tegen het slechte klimaat. Terug in Nederland 
wordt hun enige zoon geboren. De heer Oakes wordt stoffeerder en 
doet dit tot op het moment waarop hij, in 1968, vanwege een 
hartkwaal in de W.A.O. terecht komt. In 1979 wordt hij hiervoor 
voor de tweede maal geopereerd. Terwijl hij herstellende is van 
deze operatie wordt bij zijn vrouw kanker geconstateerd, waaraan 
zij een half jaar later overlijdt. 
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IV. Samenvattende Interpretatie 

Α. Persoon 

Wat het meeste opvalt bij de heer Oakes is zijn gebrek aan 
zelfstandigheid. Hij is een wat sullige lege huls . Iemand die 
zijn gehele identiteit ontleende aan de identiteit die zijn vrouw 
hem gaf. Hij staat volledig in haar schaduw. Hun beider vrienden 
en kennissen waren feitelijk de vrienden en kennissen van zijn 
vrouw. Na haar dood blijft nauwelijks iemand over, behalve de 
zoon die de verzorgende rol van moeder overneemt. 
Mevrouw Oakes deed altijd alles, tot en met het schrijven van 
brieven toe. De heer Oakes komt hiermee helemaal buiten spel te 
staan. Zijn uitspraak: "Zij was ontzettend zelfstandig" geeft het 
contrast tussen beide echtelieden aan. 

Wij moeten ons de vraag stellen in hoeverre zijn hartkwaal een 
voldoende verklaring levert voor de wijze waarop de heer Oakes 
zich laat verzorgen. We hebben sterk de indruk dat dit gebrek aan 
zelfstandige daadkracht al van eerdere datum moet stammen. Wij 
wijzen in dit verband op het feit dat over zijn ouders nauwelijks 
een beeld ontstaat en de heer Oakes bij het vrij recente 
overlijden van zijn ouders nauwelijks stilstaat. 
Zo ontstaat het beeld van een man, die aan zijn ouders weinig 
identifikatiemogelijkheden opliep, een man die met een zwakke 
karakter s t ruktuur te vroeg van huis gaat en met de harde 
werkelijkheid van de oorlog wordt gekonfronteerd. Waardoor, zoals 
hij zelf zegt, zijn hele feeling in het leven veranderde: zo 
hard, als hij zegt te zijn geweest, zo boterzacht wordt hij nu . 
De heer Oakes zegt zelf niet vlug kwaad te worden. De vraag is, 
in hoeverre rond zijn hartkwaal een onderdrukte agressie, een 
ingehouden kwaadheid medebepalend is geweest. Hoewel hij aangeeft 
in zijn leven reden tot kwaadheid te hebben gehad, uit hij dit 
niet. Hij heeft pech gehad zegt hij, fouten met pech; voegt hij 
er voorzichtig aan toe, kwaad zijn op een ander ligt hem niet. 

B. Rouw 

De dood van zijn vrouw heeft de heer Oakes niet verwerkt. Dat ze 
dood ging drong niet tot hem door, nu ze dood is probeert hij het 
verleden vast te houden door in huis niets te verplaatsen. Zonder 
zijn vrouw is de heer Oakes ontredderd en voelt hij zich 
overbodig. 

Waarom zijn vrouw gestorven is en niet een overbodige, waardeloze 
figuur als hij, begrijpt hij niet. Wel verbindt hij aan deze 
ongerijmdheid de gedachte dat er voor hem misschien toch ook een 
taak is weggelegd. Overheersend is echter zijn gevoel er nooit 
overheen te komen. Zijn wekelijkse gang naar het kerkhof is tot 
een onveranderlijk patroon geworden. Nu zijn zoon de verzorgende 
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taak van moeder voor en groot deel heeft overgenomen zal de heer 
Oakes blijven funktioneren op het onzelfstandige niveau, zonder 
dat ons inziens veel verbetering of verslechtering zal optreden. 
Indikatief voor dit gebrek aan beweging is waar hij zegt tevreden 
te zijn met hoe het nu i s . 

C. Religie 

Ook in de religie van de heer Oakes valt zijn gebrek aan 
zelfstandig handelen op en het niet innemen van s tandpunten. 
Katholiek/protestant maakt niks uit. Veranderingen in de kerk 
doen hem niets . Innerlijk is hij niet veranderd . 
God heeft net als zijn ouders geen echt gezicht, "Het zou 
iedereen kunnen zijn". Zijn voornaamste beeld van God is dat van 
Onze Lieve Heer, iemand die net als zijn vrouw, die nu nog 
aanwijzingen geeft, voor hem zorgt en "over je uitkijkt". Ieder 
moet zich verantwoorden voor Onze Lieve Heer, voor het feit of 
men goed doet. Of God straft durft de heer Oakes niet te zeggen, 
dat zou al te veel van zijn eigen kwaadheid kunnen vrijmaken. God 
als vergelder past hem niet; het uiten van agressie, zelfs 
middels God is hem vreemd. 
De heer Oakes identificeert zich met Jezus' kruisweg. Dat de heer 
Oakes zich vooral hierin herkent is niet vreemd, het geeft 
uitdrukking aan zijn gevoel van je kruis te moeten dragen, zonder 
in opstand te kunnen/mogen komen. 

D. Relatie rouw-religie 

Troost zegt de heer Oakes te vinden in zijn niet door 
veranderingen in de cultuur aangetaste geloof. Zijn bidden brengt 
hem in kontakt met zijn vrouw. Zijn geloof in een hiernamaals 
(We'll meet again) lijkt in zijn wat kinderlijke vroomheid (waar 
Peerke Donders goed in past) een voorname plaats in te nemen. De 
vraag is echter of dit geloof niet grotendeels in funktie staat 
van een niet in staat zijn, van zijn vrouw afscheid te nemen. Hij 
is te zeer op zijn overleden partner georiënteerd om zich op het 
hier en nu te kunnen richten. Zijn geloof stimuleert niet tot 
verandering, maar past bij zijn passiviteit en bewegingloosheid. 

4.3.16 Casus de heer Peters 

I . Biografische Gegevens 

De heer Peters is 48 jaar . Anderhalf jaar geleden heeft hij zijn 
vrouw verloren, die toen 41 jaar was. Zij overleed na een 
ziekteproces van ongeveer een half jaar aan kanker . Ze zijn bijna 
22 jaar getrouwd geweest; kregen drie kinderen, waarvan de 
jongste, een dochter van 16 jaar, nog in huis woont. 
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De heer Peters heeft een twee jaar oudere broer . Toen hij dertien 
jaar was, stierf zijn vader, die echter al enige jaren gescheiden 
leefde van de moeder van de heer Peters . Zijn moeder hertrouwde 
en kreeg nog twee kinderen, met wie de heer Peters niet veel 
contact heeft. Zijn moeder en tweede vader leven nog. 
De heer Peters volgde na de lagere school nog twee jaren 
voortgezet lager onderwijs. Daarna ging hij gedurende een jaar 
naar de zeevaartschool. Op zijn vijftiende ging hij werken in een 
schoenfabriek, op zijn twintigste maakte hij eenmaal een zeereis, 
maar ging daarna weer werken in de fabriek. Later was hij nog 
werkzaam in de autobranche. Ongeveer tien jaar geleden kwam de 
heer Peters in de W.A.O. terecht, nadat hij diverse malen 
overspannen was geweest en een maagzweer had opgelopen. 
Snel nadat zijn vrouw is overleden gaat de heer Peters zijn eigen 
huis verbouwen, maar na vier maanden wordt het hem teveel. Hij 
besluit dan om op vacantie te gaan naar Spanje. Hij ontmoet daar 
een Spaanse vrouw, die hij ertoe beweegt met hem naar Nederland 
te gaan. Dit gaat niet lang goed. Ondanks een kind dat zij van 
hem kreeg , is zij met hun kind intussen weer teruggegaan naar 
haar geboorteland. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt is de verhouding met zijn moeder en broer . 
Het lijkt erop dat hij met zijn oudere broer vocht om de 
lievelingsrol bij moeder. Samen met zijn broer (die hij om diens 
succes benijdt) gooit hij vader van de t rap af (Oedipus!?) . Hij 
vertoont daarom, in verband met zijn broer , een soort binkerig 
(hé-man) gedrag, waar de zwakte voortdurend dreigt door te 
breken. 
Hij houdt zich met uiterste krachtsinspanning overeind in zijn 
werk en ook door werk na de dood van zijn vrouw, maar stort erna 
als altijd weer in. Hij leert echter niet uit zijn nederlagen, 
nee hij sticht steeds meer onheil, trouwt opnieuw en slaat aan 
het dr inken. 
Centraal in zijn leven staat het winnen (van zijn b roer ) , het 
overwinnen van de ander . Hij is groots in alles, ook in zijn 
ellende. Daar moeten kopstukken aan te pas komen, maar ook die 
zullen tekort schieten, want zelf moet hij het toch doen. Zijn 
ellende is zo groot, die is niet oplosbaar! 

B. Rouw 

De dood van zijn vrouw komt hem min of meer van pas om zijn door 
het lot getarte leven nog ellendiger te kunnen inkleuren. Hij kan 
zijn ellende er als het ware aan ophangen. 
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C. Religie 

Opvallend is zijn uitspraak: "Ze doen er niks fout". 
Na de dood van zijn vrouw begint religie pas weer een echte 
functie te hebben in zijn bestaan. Het lijkt voornamelijk een 
boetedoenerige aangelegenheid. Hoewel hij het formuleert als: "De 
ander doet niets fout", ligt dichter daar bij: "Daar kan ik 
tenminste ook niks fout doen". 
Men zou de hypothese kunnen formuleren dat de heer Peters in de 
religie, dat wil zeggen de kerkgang een plaats vindt waar hij 
zijn gedrevenheid om te winnen of overwonnen te worden even naast 
zich mag leggen: De kerk als rustbaken, waar niks moet en ze niks 
verkeerd doen en ik ook niet. 

D. Relatie rouw-religie 

Aan de rituelen heeft de heer Peters rondom de dood van zijn 
vrouw weinig beleefd. Toch is de dood van zijn vrouw aanleiding 
om iets in de kerk te gaan zoeken, wat precies weet hij niet te 
verwoorden. 
Na de dood van zijn vrouw en het verlies van de tweede Spaanse 
vrouw gaat de heer Peters zijn oude, kinderlijke religiositeit 
actualiseren. Het is onze indruk dat hij hiermee een soort 
boetedoening verricht, die hem ervan weerhouden moet, nog meer 
fout te doen. Religie lijkt voor hem dan een magische functie te 
gaan vervullen: het kwade te bezweren. 

4.3.17 Casus mevrouw Rutten 

I. Biografische Gegevens 

Mevrouw Rutten is 54 jaar. Anderhalf jaar geleden heeft zij haar 
man verloren. Deze was toen 61 jaar en overleed na een langdurig 
ziekteproces aan kanker. De heer en mevrouw Rutten zijn ruim 25 
jaar met elkaar getrouwd geweest. Zij hadden een dochter, die al 
enkele jaren elders woont en werkt. De heer Rutten was tot vijf 
jaar voor zijn dood bij een bank werkzaam. Hij kwam toen in de 
W.A.O. terecht, omdat hij zijn werk niet meer aankon. 
Mevrouw Rutten stamt uit een gezin van vijf kinderen, twee broers 
en een zus ouder dan zij en een zus jonger dan zij. Haar ouders 
zijn beide overleden, haar vader achttien jaar geleden, haar 
moeder twee maanden nadat de heer Rutten gestorven was. 
Mevrouw Rutten heeft na de lagere school de Mulo gevolgd en 
werkte daarna in de huishouding van het ouderlijk huis. Dit deed 
zij tot haar vijfentwintigste. Zij krijgt dan met haar 
toekomstige man verkering. Twee jaar later trouwen zij en weer 
twee jaar later wordt na een moeilijke zwangerschap hun eerste en 

137 



enige kind, een dochter, geboren. Gezien de complicaties bij deze 
zwangerschap wordt hen ten s terkste afgeraden meer kinderen te 
nemen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat bij mevrouw Rutten het meest opvalt is haar gevoel van 
onrechtvaardig behandeld te worden, vroeger en ook nu. Het meest 
duidelijk komt dat naar voren in haar relatie met haar moeder, 
die zoals ze zegt een " . . .ontzet tende druk" op haar uitoefende. 
Ze voelde zich misbruikt en uitgebuit. Haar gevoelens van 
jaloersheid op anderen die het beter afgaat, zijn ook te 
verklaren vanuit haar diepgeworteld gevoel van onrecht, haar 
aangedaan. Ze is jaloers op haar zus, die niet in de huishouding 
hoefde te werken, jaloers op haar dochter die "alles aanvaardt", 
jaloers op haar mans Godsvertrouwen. Anderen hadden altijd meer 
rechten, zij moest altijd klaar staan voor iedereen. Maar 
gewaardeerd werd ze nooit, vond en vindt ze. 
Mevrouw Rutten liep er een gevoel van voortdurende angst voor 
onveiligheid aan op. Iets wat ze alleen kon onderdrukken door aan 
moeders eisen te blijven voldoen. Dit laatste tot en met de 
periode van haar huwelijk en zelfs na haar mans dood. Pas na haar 
moeders dood, twee maanden na het sterven van haar man, houdt 
deze druk op. Maar anderen nemen moeders rol al snel over, een 
oudere broer en haar zus. 

Haar gevoelens van onrecht stammen ons inziens uit de periode, 
die voor haar het meest met angst gevuld was, namelijk de lagere 
schooltijd. In die tijd werd zij door haar moeder onder enorme 
druk gezet met haar suicide-dreigingen (chantage!) . Op deze wijze 
manipuleerde moeder haar op zeer efficiënte en gruwelijke wijze. 
In de periode van haar huwelijk heeft ze enigszins een gevoel van 
eigenwaarde, los van haar moeder weten op te bouwen; toen haar 
man wegviel, viel ze terug in het oude patroon. Na diens dood is 
er ook letterlijk niets meer, heeft het leven voor haar geen 
enkele zin meer. 

B. Rouw 

Haar rouwproces is niet afgesloten. Het zal haar nog zeer veel 
moeite kosten, dit enigszins bevredigend te doen. Ze is aan haar 
eerste rouw niet toegekomen, toen de tweede (rond de dood van 
haar moeder) het toch al moeilijke proces volledig verstoorde. 
De ambivalente moeder-dochter relatie maakt ook de rouw om haar 
man tot een moeilijke opgave. De stagnatie wordt ook zichtbaar in 
haar blijven protesteren. Er komt geen aanvaarding. 
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C. Religie 

Ook haar religiositeit van kindsaf is gekenmerkt door een gevoel 
van "Het moet rechtvaardig zijn". (Dat een heeroom en een tante 
in het klooster ondanks hun geloof toch doodgaan vindt ze het 
enige rechtvaardige) . 
Op haar mans Godsvertrouwen is ze jaloers. God is voor haar een 
onrechtvaardige God, als zodanig kan ze ook niet op Hem 
vertrouwen. Vertrouwen kan ze vanuit de onveiligheid (basic 
distrust) die moeder haar aandeed, bijna niemand. Hoogstens nog 
de huisarts op dit moment. Voor een "vertrouwvol geloven" mist 
zij de psychologische onderbouw. 
De "waarom-ik" vraag beantwoordt ze met: "Het zal wel te fijn 
geweest zijn", dit wil zeggen onrechtvaardigheid als antwoord op 
de zinvraag. 
In de kerk kan ze soms tien minuten rust ig zitten klagen tegen 
die daarboven, die haar die poets gebakken hebben; ze voelt zich 
weer bedrogen. In die zin helpt de kerkgang haar iets van haar 
agressie te ventileren en te adresseren, echter tot enige 
opluchting leidt dit niet. 

D. Relatie rouw-religie 

Haar kwaadheid (verbi t ter ing) maken het haar onmogelijk iets aan 
haar religie te e rvaren . De religie wordt wel gebruikt om uiting 
te geven aan haar gevoelens van gekwetstheid en onrecht; als 
zodanig schept de religie de mogelijkheid uit te ageren, ook 
verschaft de religie een adres voor deze gevoelens. 
Behalve een manier om aan agressie en kwaadheid uiting te geven 
(iets wat ze ten aanzien van al haar relaties doet) levert de 
kerk en de religie haar geen manier om de rouw te verwerken. 
Een religie die zo geheel op onvoldoende onderbouw gefundeerd is , 
moet wel bezwijken onder de druk van het in protest stagnerende 
rouwproces. 

4.3.18 Casus de heer Sanders 

I . Biografische Gegevens 

De heer Sanders is 45 jaar . Twee jaar geleden verloor hij zijn 
vrouw. Deze was toen 43 jaar en overleed aan kanker . Ongeveer 
anderhalf jaar voor zijn vrouw stierf, was de heer Sanders op de 
hoogte van haar toestand. Vier maanden voor haar dood vertel t men 
ook haar over de ernst van haar ziekte. De heer en mevrouw 
Sanders zijn 20 jaar getrouwd geweest en hadden twee dochters , nu 
eenentwintig en veertien jaar oud. Beiden wonen nog thuis . 
Mevrouw Sanders was, tot enige tijd voor haar ziekte, in de 
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avonduren werkster op een kantoor. Tijdens haar ziekte en daarna 
nam de oudste dochter de huishouding over. 
De heer Sanders stamt uit een gezin van zes kinderen, waarvan hij 
de jongste is . Hij heeft twee broers en drie zussen. Zijn ouders 
zijn beiden overleden, zijn vader veertien jaar geleden, zijn 
moeder zes jaar geleden. 
De heer Sanders heeft na de lagere school geen verdere opleiding 
gevolgd. Hij ging werken als stoffeerder, later werd hij 
vertegenwoordiger. In dit laatste beroep ie hij nog steeds 
werkzaam. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Het meest valt op bij de heer Sanders, de mate waarin zijn vrouw 
aan zijn leven struktuur en zin leek te geven. Nu zij weg is 
lijkt alle zin uit zijn leven te zijn verdwenen. Hij voelt zich 
nu, in tegenstelling tot het "alles samen" van vroeger helemaal 
alleen staan. Niemand acht hij in staat hem steun te kunnen geven 
in zijn verdriet. "Vulling aan zijn leegte" te kunnen bieden. De 
heer Sanders lijkt niet in staat over zijn eigen functioneren nu 
en vroeger te reflecteren. Over hoe hij zichzelf ziet en anderen 
hem zien heeft hij nauwelijks een beeld. Verder dan "gewoon", 
"zoals iedereen" en "een beetje gesloten" komen zijn 
zelfbeschrijvingen niet. 
De heer Sanders heeft iets van een moederskindje (de jongste!). 
Een man die in zijn vrouw de moederfiguur zocht en vond. Na haar 
dood betreurt hij dan ook vooral het feit dat zijn ouders 
gestorven zijn en hij zijn moeder (als remplaçant) niet in huis 
kan halen. 

B. Rouw 

Anderhalf jaar is de heer Sanders op de hoogte van de ernst van 
de ziekte van zijn vrouw. Dit feit mag hij, die zegt alles met 
zijn vrouw samen te doen, niet met haar delen. Alles deden ze 
samen, maar haar doodgaan doen ze apart. Het is dan ook geen 
wonder dat de heer Sanders het liever niet geweten had, liever 
plotseling met de dood geconfronteerd was geworden. Van een 
anticiperende rouw was geen sprake, eerder van een verder 
complicerend proces van verbergen, niet delen en angstig zijn 
voor het moment waarop de dood zich zou aandienen. 
Na de dood van zijn vrouw blijft de heer Sanders in een leegte 
achter, een leegte die niemand voorlopig kan opvullen. Met zijn 
vrouw vielen ook alle andere zaken weg, die zin hadden dank zij 
het feit dat ze gezamenlijk gebeurden. Over de toekomst maakt de 
heer Sanders zich geen zorgen meer, hoe het komt, komt het. 
Zijn wensen centreren zich rond het teniet doen van de dood van 
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zijn vrouw. Hoewel hij zegt dat de inzinkingen minder zijn, is er 
niet veel dat suggereert dat hij bepaalde zaken weer aangrijpt. 
In zijn onmacht om zelf op te veren, worden zijn vooruitzichten 
door hemzelf terecht somber beoordeeld. 

С Religie 

In zijn religiositeit valt op hoe deze steeds meer een 
randverschijnsel werd, steeds "leger" werd. Als de heer Sanders 
al iets aan godsdienst doet, is het omdat anderen dat willen, 
niet uit eigen motivatie. Zelf vulling geven aan zijn godsdienst 
doet/kan hij echter niet. Als het invullen door anderen niet meer 
gebeurt, is zijn religie verdwenen (vergelijk: als zijn vrouw als 
zingevingsbron wegvalt, is hij niet in staat zelf zin te geven). 
Kerk, bidden vroeger: omdat anderen het doen. Trouwen voor de 
kerk, katholieke opvoeding van de kinderen: omdat zijn vrouw het 
wilde. Hem deed het, zegt hij, totaal n iks . Het moet, ze willen 
het zo, of je het gelooft is een tweede. 
Waar het om ging, wat te koop was (dood en eindigheid!?) wist hij 
toen niet en nu weet hij er geen raad mee, vindt hij er geen 
toegang toe. Een toegang die hij ook niet aangeboden heeft 
gekregen. 
Ook na zijn vrouws dood voelt hij zich buitengesloten, in de kou 
gezet (zie rouw-religie). 

D. Relatie rouw-religie 

Rondom de dood van zijn vrouw is vooral een gevoel van 
teleurstelling en kwaadheid, richting religie aan de orde. 
De heer Sanders gelooft niet (meer) in God, de Schepper, want 
iemand die schept maakt niet kapot. Aan de kerk en de 
geestelijkheid heeft hij een teleurstellende ervaring opgelopen 
rondom het regelen van de begrafenis. Met de andere misbezoekers 
stond hij buitengesloten voor de kerk. De sleutel was zoek. Op 
een moment dat de kerk iets kan betekenen, sluit zij 
(onopzettelijk?) een man buiten die zichzelf al langer van de 
kerk had buitengesloten. De vraag is natuurlijk of de kerk het 
überhaupt goed kan doen, vanuit Sanders' gevoel van boosheid. 
Zijn visie op het leven na de dood is geheel in overeenstemming 
met zijn onbegrip over een schepper die afbreekt. Als dat k a n . . . 
dan is er ook geen hiernamaals. Het leven is dan niets anders dan 
een blijvend cirkelen, waarbij de een komt en de ander gaat. Ook 
hier is het gebrek aan diepgang, de leegte der formuleringen, 
opvallend. 
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4.3.19 Casus mevrouw Thijssen 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Thijssen is 56 jaar. Ze heeft twee jaar geleden haar man 
verloren. Deze was toen 52 jaar oud en overleed plotseling aan 
een hersenbloeding. De heer Thijssen was zes jaar daarvoor 
arbeidsongeschikt geraakt na een hartinfarct . De heer en mevrouw 
Thijssen waren ruim 24 jaar getrouwd geweest en hadden drie 
kinderen. Van deze drie kinderen woont de oudste nu nog thuis . De 
heer Thijssen was vroeger werkzaam als vrachtwagenchauffeur, 
later, tot hij in de W.A.O. kwam, als magazijnmeester. 
Mevrouw Thijssen stamt uit een gezin van acht kinderen, vier 
jongens en vier meisjes. Zij was de vijfde in de r i j . Tijdens 
haar huwelijk had zij weinig contact met haar familie. Haar 
ouders zijn beiden overleden, haar vader zestien jaar, haar 
moeder elf jaar geleden. De vader van mevrouw Thijssen was 
postbode van beroep. 
Mevrouw Thijssen ging na de lagere school naar de huishoudschool 
en was later als stenotypiste op een kantoor werkzaam. Gedurende 
korte tijd was ze in opleiding voor verpleegster, maar kwam later 
weer op kantoor terecht , ditmaal bij een expeditiebedrijf waar ze 
haar toekomstige man ontmoette. Enige tijd later raakt zij van 
hem in verwachting en beiden treden in het huwelijk. Nadat haar 
man in de W.A.O. was gekomen, ging mevrouw Thijssen halve dagen 
als kinderoppas werken. Dit is ze ook na de dood van haar man 
blijven doen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meest opvalt bij mevrouw Thijssen is de wijze waarop zij 
haar huwelijk beleefd heeft. Vijfentwintig jaar van haar leven 
heeft zij niet geleefd, maar heeft zij zich laten leven. Terecht 
vraagt zij zich af of ze niet meer in verzet had moeten komen 
tegen deze, haar vernederende man. Voor actief verzet mist ze 
echter alle initiatief. Ze zou flinker willen zijn, zich asser-
tiever willen opstellen. 
Ook in het begin van haar huwelijk staat het passieve voorop. Ze 
kiest niet tegen moeders wil in voor een huwelijk, maar laat zich 
een kind maken. 
Van haar huwelijkstijd herinnert ze zich nauwelijks ie t s . Het is 
als in een waas aan haar voorbijgegaan. Haar huwelijk liep hoe 
langer hoe meer, mede door het drankmisbruik van haar man, op een 
desillusie uit , die zij zelf weergeeft met haar lijfspreuk: "Vijf 
minuten van onbedachtzaamheid, kan zorgen dat men jaren schrei t" . 
Wat we na haar mans dood zien is dat mevrouw Thijssen het oude 
patroon van de tijd voor haar man weer tracht op te nemen. Iets 
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wat uiteraard moeilijk gaat, daar zij slechts een wankele basis 
heeft waar ze op terug kan vallen. Een basis die enerzijds haar 
in staat gesteld heeft dit huwelijk te overleven, anderzijds haar 
er niet toe aanzette in verzet te komen tegen (vroeger haar 
moeder, later) haar man. 
Haar houding nu is er nog steeds een van: "Ik heb het maar over 
me heen laten komen en ik kijk niet verder dan mijn neus lang 
i s . " Deze houding van conflictvermijding en passief verzet heeft 
ongetwijfeld het in stand blijven van haar huwelijk bepaald. 

B. Rouw 

De dood van haar man is een opluchting; de last van haar 
ongelukkig huwelijk wordt van haar afgenomen. Toch is de 
eenzaamheid een probleem en de klacht bij uitstek is dat zij geen 
gesprekspartner vindt om haar gevoelens bij te ui ten. Zelf op 
zoek gaan naar zo'n gesprekspartner zal ze niet . Ze kan het 
moeilijk opbrengen op eigen kracht zaken te ondernemen. Passief 
hoopt ze dat het goed zal aflopen. Het gesprek met de interviewer 
suggereert dat zij, als zij de gelegenheid krijgt zich te uiten, 
dan wat in een kringetje draait en tot niet veel verdieping komt. 
Zij werkt, zij zorgt, zij is angstig, zij klaagt, maar zij 
verwerkt niet veel. 

Er is geen vordering in zelf-acceptatie, een verandering van 
perspectief, de dingen zijn en blijven zoals zij nou eenmaal 
zijn. Wij moeten dan ook spreken van een onverwerkt rouwproces. 

С Religie 

Mevrouw Thijssen lijkt een aardige, conventionele, enigszins 
traditionele, en zelfs wat onnozele katholiek. Ze herinnert zich 
met nostalgisch genoegen veel van haar religieuze opvoeding. Toch 
heeft dit niet diep gesneden; het is alles sfeer, behoren bij en 
lief zijn voor elkaar. Het geloof heeft haar niet weerbaar 
gemaakt, maar ook haar lijden niet verdiept, en daardoor de 
masochistische kleur niet weggezuiverd. 
Geloof valt voor haar samen met praten tot haar patroonheilige in 
hopeloze zaken. Judas Thaddeus. In hem heeft ze een conflictvrije 
gesprekspartner, die haar man niet kon zijn. Haar bidden tot een 
ander die het als vanzelf zal oplossen, past aldus in haar 
passieve houding. Conflictmijdend en inslikkend wacht ze tot het 
voorbij is . 

D. Relatie rouw-religie 

Naar aanleiding van de kosten voor de begrafenis wordt duidelijk 
hoe mevrouw Thijssen een gevoel van teleurstelling oploopt vanuit 
een niet-vragen om duidelijkheid. 
Haar conventionele Christendom is niet bestand tegen de 
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secularisatie, biedt geen houvast in het lijden, en speelt 
nauwelijks een rol in de rouw. Wel zegt mevrouw Thijssen veel 
steun te hebben gehad aan haar bidden tot, praten met de 
patroonheilige. In hem had en heeft ze een gesprekspartner tegen 
wie zij zich zonder gevaar kan uitspreken over "uitzichtsloze 
dingen". Eerder dan zelf tot actief verzet te komen, roept ze 
Judas Thaddeus aan, en legt haar hoop in zijn handen. Als zodanig 
is de maximale rol die de religie in de rouw speelt, dat ze 
middels het gebed tot Judas Thaddeus een adres heeft voor haar 
gevoelens. 

4.3.20 Casus mevrouw Ubeda 

1. Biografische Gegevens 

Mevrouw Ubeda is 45 jaar. Zij heeft twee jaar geleden haar man 
verloren. Deze was toen 44 jaar en stierf na een derde 
hart infarct . Zij zijn 22 jaar getrouwd geweest, en hadden vijf 
kinderen, vier jongens en een meisje. De oudste zoon is getrouwd 
en woont elders, de andere kinderen wonen nog thuis . De heer 
Ubeda was bouwvakker, maar al enige jaren in de W.A.O. 
Mevrouw Ubeda stamt uit een gezin van drie kinderen. Zij was de 
jongste. Ze heeft twee broers . Haar vader , die nog in leven is , 
werkte vroeger als fabrieksarbeider. Haar moeder is ruim een 
maand voor het interview overleden. 
Mevrouw Ubeda heeft na de lagere school geen verdere opleiding 
gevolgd. In verband met een operatie mist zij de aansluiting naar 
de huishoudschool. Ze werkt enkele jaren in een stomerij, op haar 
zeventiende ontmoet ze haar toekomstige man. Op haar twintigste 
raakt zij van hem in verwachting en trouwen ze. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt is haar gevoel van teleurstelling. Ze is 
ontevreden over de hele loop van haar leven. Beginnend met een 
gevoel van moeder-loosheid (kon ik niet mee praten; stelde geen 
belang in mij) is ze ontevreden over haar niet gedoopt zijn, haar 
huwelijk, haar kinderen en ook haar kleinkind nu. Allemaal 
tegenvallers, zegt ze. 
Aan de andere kant valt op hoe weinig zijzelf in het werk stelt 
haar situatie te veranderen: als ze maar iemand heeft bij wie ze 
haar gevoelens van ontevredenheid kan ventileren is dat genoeg; 
anderen hoeven haar geen raad te geven tot verandering van de 
situatie. Verandering erin aan brengen doet ze toch niet. 
Ook haar nieuwe vriend is niet degene die ze verhoopt had, ze 
houdt hem aan bij gebrek aan be te r . Ze heeft niets aan hem want 
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ze kan er niet veel tegen zeggen. Toch zet ze hem niet aan de 
kant, maar blijft, net als aan haar eerste man, als het ware 
plakken. 
Symbolisch voor haar levenshouding is haar wijze van naar de T.V. 
kijken: "Eigenlijk het enigste wat ik heb". Ze kijkt nooit in de 
gids (van het leven) wat er komt: "Ik wacht maar af en ik hoor 
het wel". 
Tot slot valt op hoe weinig emotionele relaties zij in haar leven 
opbouwt. Ze staat er inderdaad alleen voor, ze is niet in staat 
zich aan mensen te hechten. Echt veel voor haar betekenen doet 
eigenlijk niemand, behalve een schoonzus, die ze min of meer 
gebruikt als praatpaal en van wiens mening ze zich feitelijk 
eigenlijk weinig aantrekt. 

B. Rouw 

Van een rouwproces is eigenlijk nauwelijks sprake geweest, eerder 
van een gevoel van opluchting toen haar man dood was. Verdriet, 
zegt ze ook niet gehad te hebben om haar mans dood, net zo min 
overigens als om de recente dood van haar moeder. Mevrouw Ubeda 
lijkt nauwelijks in staat zich aan mensen te hechten. Haar gevoe
lens van verlies zijn dan ook niet zo pijnlijk. 
Over haar toekomst zit ze niet in; ze denkt er niet over na. Ze 
leeft van de ene dag in de andere, zonder dat er veel verandert. 
De dood van haar man heeft hier nauwelijks verandering in 
gebracht. Het is in het geval van mevrouw Ubeda, gezien het 
voorgaande, moeilijk te spreken van verwerkte of vastgelopen 
rouw. 

C. Religie 

Ook over haar niet-gedoopt zijn, haar nergens bijhoren, is 
mevrouw Ubeda ontevreden. Ze is "helemaal geen", "niks". Vroeger 
ging ze, tegen vaders wil, wel met een vriendin naar de kerk en 
vond het prachtig. Verder reikt haar verzet echter niet. 
Als ze trouwt met een katholieke man, moet ze om ook katholiek te 
worden enige moeite doen. Deze brengt ze op eigen kracht al niet 
meer op. Met andere woorden ook een gevoel van teleurstelling 
rondom de religie, maar ze doet er weer weinig aan om daar 
verandering in aan te brengen. Wel laat ze haar kinderen dopen, 
omdat die wel iets moeten worden en ergens bijhoren, maar ook 
daar zet ze niet door want bij de communie houdt het op. 

D. Relatie rouw-religie 

Sinds de begrafenis van haar man kan ze kerken niet meer in. In 
tegenstelling tot vroeger vindt ze het er nu verschrikkelijk, 
koud en akelig. Men zou bijna veronderstellen dat mevrouw Ubeda, 
bij de begrafenismis in de kerk, zich voor het eerst bewust wordt 

145 



van het "tremendum" van de religie, naast het "fascinans", dat ze 
zich uit haar jeugd herinnert. 
Teleurgesteld is ze in de pater die de mis deed en daarna zich, 
noch bij de crematie, noch bij een huisbezoek liet zien. 
Ontevreden is ze ook over het feit dat haar man gecremeerd is . 
Crematie is haar te definitief: maakt het haar onmogelijk om er 
naar toe te gaan, zoals naar een kerkhof, maar ook maakt crematie 
het haar onmogelijk zich een voorstelling te maken van een leven 
na de dood. Bij een begrafenis blijft nog wat over, zegt ze, bij 
een crematie is het helemaal heen. 
Om deze reden heeft ze ook zo'n moeite met het in de grond zetten 
van de kist bij de crematie; dit maakt het voor haar te 
definitief en te perspectiefloos. 
In haar rouw komt de institutionele religie haar niet te hulp 
haar een verhouding te bemiddelen ten aanzien van de dood, en ook 
de kerkelijke dienstverleners laten het afweten op momenten dat 
ze iets zouden kunnen betekenen. Het gevolg is dat haar gevoelens 
van nergens bijhoren en teleurgesteld raken, weer bekrachtigd 
worden en ze nu zelfs de kerk niet meer indurft. Iets wat ze 
ergens toch zou willen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld met 
Kerstmis. 

4.3.21 Casus mevrouw Vincent 

1. Biografische Gegevens 

Mevrouw Vincent is 54 jaar. Ruim twee jaar geleden heeft zij haar 
man verloren. Deze was toen 58 jaar en overleed na een langdurig 
ziekteproces aan kanker. De heer en mevrouw Vincent zijn 28 jaar 
getrouwd geweest en hadden twee kinderen, een jongen en een 
meisje. Beide kinderen wonen thans elders en zijn gehuwd. Na de 
oorlog was de heer Vincent eerst werkzaam als bouwvakker, later 
was hij werkzaam in de horecasector. 
Mevrouw Vincent stamt uit een gezin van vier kinderen, allen 
meisjes, waarvan zij de jongste was. Haar ouders zijn beide op 
hoge leeftijd gestorven, haar vader negen jaar geleden, haar 
moeder vijf jaar. Vader was als uitvoerder in de bouw werkzaam. 
Met haar zussen heeft mevrouw Vincent altijd veel contact gehad. 
Mevrouw Vincent heeft na de lagere school de huishoudschool 
gevolgd en ging daarna korte tijd werken als verkoopster. Toen 
haar moeder korte tijd daarna hulpbehoevend werd, bleef zij thuis 
en verzorgde haar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leert zij haar 
toekomstige man, een Engelse militair kennen. Enkele jaren na de 
oorlog trouwen zij en gaan inwonen bij de ouders van mevrouw 
Vincent. Daar blijven zij gedurende hun hele huwelijk wonen. 
Mevrouw Vincent woont er nog steeds, samen met een ongetrouwde 
oudere zus, die er ook gedurende al die tijd gewoond heeft. 
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IV. Samenvattende Interpretat ie 

Α. Persoon 

Wat het eerste opvalt bij mevrouw Vincent is de wijze waarop haar 
hele leven zich lijkt te hebben afgespeeld in het ouderlijk huis . 
Als jongste van het gezin voelt ze zich al vroeg verplicht de 
verzorging van moeder op zich te nemen en blijft zij ook na haar 
huwelijk in het ouderlijk huis wonen. Typerend is dan ook haar 
gebruik van het begrip "huis-en-tuin", om aan te geven dat in 
haar leven alles op een volgens haar doorsnee, vrij rimpelloze 
wijze is verlopen. Haar referentiekader, zou men kunnen zeggen, 
is niet breder dan de horizon van het ouderlijk huis tot en met 
tuin. Zelfs de ontmoeting met haar toekomstige man vindt plaats 
binnen deze grenzen: als militair wordt deze bij haar thuis 
ingekwartierd. Ze is zich bewust van deze grenzen waar zij met 
enig protest, naar aanleiding van het niet buitenshuis kunnen 
gaan werken door moeders ziekte zegt: "Thuis, thuis en nog eens 
thuis" . 

Mevrouw Vincent voelde zich de verzorgster van het ouderlijk 
gezin en met moeder aan het hoofd der drie generaties komt zij in 
de tussenpositie van scheidsrecher. Zij blijft echter het jongste 
kind dat nooit volwassen werd in de ogen van moeder. 

B. Rouw 

Dat een dergelijk beperkte horizon na de dood van achter
eenvolgens vader, moeder en man; als ook het uit huis gaan van 
twee kinderen na moeders dood, moest lijden tot een moeilijk 
rouwproces is begrijpelijk. Ook in haar rouwproces wreekt zich de 
beperkte horizon van haar "leven voor anderen" (ouders, man en 
kinderen). Het valt haar moeilijk zich na dit hoofdstuk een nieuw 
boek voor te stellen. Van de andere kant zijn er enige indicaties 
die erop wijzen dat mevrouw Vincent de crisis van de rouw 
enigszins teboven komt. Zo is de geboorte van een klein-kind een 
gebeurtenis waardoor zij haar eigen levenslijn gecontinueerd 
ziet. Ook het feit dat zij zelf zegt bepaalde dingen aan te 
pakken (bijvoorbeeld volksdansen) suggereert een mogelijke 
terugkeer naar wat meer daadkracht. 

Of deze openingen voldoende zullen blijken te zijn haar uit de 
(door haar verwachte) normen van haar omgeving te bevrijden, laat 
zich niet voorspellen. Tot nog toe houdt ze haar mond, en eet 
valium. De vraag naar verwerkte of onverwerkte rouw is dan ook 
moeilijk te beantwoorden. 
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Ook de religiositeit van mevrouw Vincent wordt gekenmerkt door 
een grote mate van plichtsgevoel, net zoals ze dat naar moeder 
toe voelde. Van God heeft ze geen beeld, wel van Maria, haar 
voorspreekster tot wie ze veel bidt . 
Haar religiositeit sluit aldus aan bij haar nogal matriarchaal 
geordend gezin van oorsprong. Rond de dood van haar man zegt ze: 
"ze" hebben je in de steek gelaten. Wie "ze" zijn blijft duister , 
eruit springt er maar een: Maria. Zoals ook in het ouderlijk 
gezin er eigenlijk ook slechts een uit de verf komt: Moeder. 
De religiositeit van mevrouw Vincent heeft ook iets afstande-
lijks, waar zij niet spreekt over geloof, godsdienst of religie, 
maar over abstracta als "het kerkgebeuren" en de "katholieke 
beweging". Erg betrokken op allerlei religieuze zaken is zij 
niet. Haar religie is de religie zoals die van thuis (!) uit is 
meegegeven: je moet je plichten trouw bijhouden. Tot een eigen 
positiebepaling is zij nooit hoeven/kunnen overgaan. 

D. Relatie rouw-religie 

Hoewel rond de dood van haar man mevrouw Vincent even twijfelde 
aan de zin van het tot Maria bidden pakt zij dit weer snel op als 
houvast en troost . "God verloren, alles verloren" zegt zij. 
In de eerste tijd na de dood van haar man ondervindt zij steun 
aan het bezoek van de pastoor. Verder vindt zij rust in het 
maandelijks grafbezoek en het al tot "traditie" geworden laten 
lezen van missen bij bepaalde gelegenheden zowel voor haar 
ouders , als voor haar man. In haar rouwverwerking zien we dat 
mevrouw Vincent in het voortzetten van de lijn: je plicht doen 
ten opzichte van je ouders en man, troost ("comfort") vindt in 
het rituele aanbod van de kerk en godsdienst (grafbezoek en 
missen laten lezen), maar deze godsdienstige kaders dagen haar 
niet uit tot een nieuw begin ("no challenge"). 

4.3.22 Casus mevrouw Willems 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw Willems is 48 jaar . Anderhalf jaar geleden heeft zij haar 
man verloren. Deze was toen 62 jaar . Hij overleed na een 
ziekteproces van een jaar . Beiden zijn slechts een week getrouwd 
geweest. Mevrouw Willems was reeds eerder getrouwd geweest 
gedurende tien jaar . Uit het eerste huwelijk heeft zij een 
dochter van twintig jaar, die elders studeert en woont. 
Mevrouw Willems stamt uit een gezin van acht kinderen, zij was 
het vierde kind. Haar vader is vijf jaar geleden overleden, haar 
moeder leeft nog. 
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Na de lagere school gaat mevrouw Willems naar de middelbare 
school. Daarna komt ze eerst in de winkel, later op kantoor, in 
de boekhouding te werken. Op drieëntwintigjarige leeftijd ontmoet 
ze haar eerste man, met wie ze twee jaar later trouwt. Er wordt 
een dochter geboren. Na tien jaar volgt een scheiding. 
Tijdens de moeilijkheden rondom haar scheiding wordt ze 
opgevangen door de chef van het kantoor, waar ze sinds een jaar 
ongeveer werkt, de heer Janssen. Deze laatste blijkt, na het 
overlijden van zijn vrouw aan kanker, zelf kanker te hebben. Dan 
besluit mevrouw Willems hem tot zijn dood te verzorgen. Een week 
voor zijn sterven vraagt de heer Janssen haar alsnog met hem te 
trouwen. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meest opvalt bij mevrouw Willems is haar verhouding tot 
mannen. Deze is verregaand gekleurd door die met haar vader . Haar 
vader probeerde haar kinderlijk te houden, ze "mocht haar haar 
niet afknippen." Vader maakte wel uit wat goed voor haar was, hij 
dacht voor haar . Andere mannen in het leven van mevrouw Willems 
treden in vaders voetsporen. Zij denken voor haar en ook in deze 
nieuwe relaties blijft zij kind. Mevrouw Wulems zocht, zoals zij 
zelf opmerkt, naar vaderfiguren, die haar raad geven, maar die 
(zoals het zich een vader èn een vriend betaamt) sexueel op 
afstand moeten blijven. Vanuit die angst voor de sexualiteit is 
haar relatie met mannen dan ook altijd gekleurd door wantrouwen 
met betrekking tot de bedoelingen van mannen. 
Ze houdt van mannen, (het liefst hielp ze in de winkel vroeger 
mannen) maar is er tegelijkertijd vreselijk bang voor. Haar 
uitspraak: "Ze zullen denken dat ik mannen nodig heb", geeft deze 
ambivalentie duidelijk weer. Ze kan niet zonder en niet met, als 
ze meer worden dan vriend of vader. 
De overgang vriendschapsrelatie naar sexuele relatie (zoals bij 
het trouwen) kan ze nauwelijks aan. Niet bij haar eerste huwelijk 
en niet bij haar tweede. Trouwen betekent voor haar sexuele 
bedreiging. Met haar tweede man mogelijk in de incestueuze sfeer. 
In haar verhaal valt op dat herhaaldelijk eigenschappen van de 
mannen in haar leven door elkaar lopen. Zo verspreekt ze zich bij 
het praten over Janssen en noemt hem vader . De "gebreken" van 
Janssen, zijn die van haar eerste man. Zelf lijkt ze, zegt ze, 
sprekend op haar vader . Haar eerste man was hetzelfde type als 
haar vader. Kortom, ze identificeert zich met vader en zoekt in 
andere mannen hetzelfde: identificatie met de vader. Dit roept 
angst op, een sexuele angst (Incestueuze angs t ? ) . 
Janssen zou ze ook het liefste zijn blijven zien als een broer-
vriend, in plaats van echtgenoot. Ze vat samen: ik trek de 
verkeerde mannen aan. 
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Ze is nu bang zich aan iemand te hechten. Symbolisch voor haar 
sexuele angst is de uitspraak: "Je voor iemand openstellen wu ik 
niet". 
Iets anders wat opvalt, maar dat logisch volgt uit het voorgaande 
is: vrouwen, inclusief haar eigen dochter, spelen in het leven 
van mevrouw Willems een ondergeschikte rol. Zo laat ze bijvoor
beeld Janssens belangen prevaleren boven die van haar dochter. 

B. Rouw 

De traumatische omstandigheden rond de dood van de heer Janssen 
(en eerdere gebrekkig verwerkte verliessituaties) maken het 
verwerken van het rouwproces voor mevrouw Willems tot een bijna 
onmogelijke opgave. Met name het sterfbedhuwelijk betekent voor 
mevrouw Wülems een bedreiging voor haar gehele functioneren: 
a) gehuwd (= sex!) met je vriend, je vader; b) niet voor de kerk. 
c) vertrouwen geschonden: "Hij had het moeten weten; hij kende 
me". 
Ze blijft achter met meer vragen dan ze aankan. Ze verstikken en 
verstrikken haar. Ze is en blijft in een verwarde, schijnbaar 
uitzichtsloze depressie achter. Ze blijft nog werken maar komt 
ook daar Janssen voortdurend tegen in diens notities, hetgeen 
haar verder uitput. 
Toekomst of zin ziet ze niet. Laat me maar slapen, rusten, dat is 
het enigste. Alles is door elkaar geschud. Er klopt niets meer 
van. 
Dank zij het vadersubstituut Janssen kon zij zich enigszins 
handhaven. Toen deze wegviel en het feit dat hij haar tegen haar 
feitelijke wil in huwt komt ze in een crisis, die ze niet aankan. 
Een nieuwe vaderfiguur (de kapelaan), kan mogelijk wat openingen 
bieden, tenminste als hij haar niet te dicht op de huid komt. 

C. Religie 

Ook in haar religiositeit blijkt vader voor mevrouw Willems 
normerend te zijn. De kerkgang vroeger en tijdens het begin van 
haar eerste huwelijk wordt bepaald door vaders mening over de 
kerkgang. Als ze, geografisch althans, wat onder de vleugels van 
vader vandaan komt, gaat ze niet meer naar de kerk. 
Veranderingen in de godsdienst kan ze moeilijk aan. Het feit dat 
je ook op zaterdag in plaats van zondag naar de mis kunt, komt 
haar net zo onbegrijpelijk voor als het trouwen van de ene op de 
andere dag. Wat eerst doodzonde was, is het dan ineens niet meer. 
Na haar scheiding gaat ze niet meer naar de kerk. Ook met 
Janssen, die "altijd" ging, gaat ze niet mee. Het kerkelijke is 
dan een gebied, waar ze zich, zij het vanuit een protest-houding, 
een eigen mening permitteert. 
De laatste tijd gaat ze weer wat meer naar de kerk, mede omdat 
Janssen dat fijn zou vinden. (Het vergelijk met haar vroegere 
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kerkgang onder druk van vader, dringt zich hier weer op . ) Een 
belangrijk tussenpersoon die de kerkgang mogelijk maakt is de 
kapelaan. De vraag is echter: is deze kapelaan weer een fnuikend 
vadersubsti tuut , of kan hij (vanuit zijn religieuze rol) meer 
zijn? 
Mevrouw Willems zegt nog steeds gelovig te zijn, maar op haar 
manier: in haar zoeken. Meer religiositeit lijkt gezien haar 
persoonlijkheidsconstellatie, getekend door angst en onzekerheid, 
niet mogelijk. Ze ziet in dat het vroegere moeten in de gods
dienst niet goed was, maa r . . . het bood tenminste houvast. "Je 
wist wat goed of slecht was". Iets waartussen ze met haar onzelf
standige oordeelvorming, niet in staat is te onderscheiden. 
Haar verhouding met God, tenslotte, vertoont een opvallende 
gelijkenis met de ambivalente relatie die ze met haar vader en 
andere vaderfiguren heeft. Eerst was het een goede man, maar 
langzamerhand ziet ze zijn schaduwzijden. Deze constatering 
brengt haar echter meteen in verwarring; dezelfde verwarring 
waarin ze zich bevindt ten aanzien van haar relatie met andere 
"vaders" . 

D. Relatie rouw-religie 

Zoals gezegd: In haar uitzichtsloosheid kan de kapelaan misschien 
een sleutelrol vervullen. Maar deze moet dan opboksen tegen een 
religiositeit, die met wantrouwen gekleurd i s . Het is moeilijk in 
te schatten of haar religiositeit voldoende basis kan krijgen om 
iets meer voor haar te gaan betekenen. Ik vrees van niet, tenzij 
de kapelaan kan voldoen aan wat in de pastorale psychologische 
literatuur heet: de competentie voor long-term counseling. 
Het grafbezoek maakt haar wel iets rust iger , hoewel het idee van 
een hiernamaals haar met angst voor het onzekere vervult . 
Al met al is onze indruk dat mevrouw Willems aan haar 
religiositeit niet veel steun heeft ondervonden, en het heel 
moeilijk zal zijn de gezonde elementen daarin voldoende te 
kapitaliseren. 

4.3.23 Casus mevrouw van Xanten 

I . Biografische Gegevens 

Mevrouw van Xanten is 59 jaar. Zij heeft twee jaar geleden haar 
man verloren. Deze was toen 55 jaar en overleed na een ziekte
proces van ruim een jaar aan kanker. De heer en mevrouw van 
Xanten zijn 24 jaar getrouwd geweest en hadden drie kinderen, 
twee jongens en een meisje. De twee jongens wonen nu nog bij 
mevrouw van Xanten in huis . Uit een eerder, kortdurend huwelijk 
van mevrouw van Xanten, stamt nog een dochter. Deze is gehuwd en 
woont elders . Enkele jaren na de beëindiging van haar eerste 
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huwelijk ontmoet ze de heer van Xanten. De heer van Xanten was 
eerst bij zijn ouders op het boerenbedrijf en later, tot zijn 
ziekte, bij de spoorwegen werkzaam. 
Mevrouw van Xanten stamt uit een gezin van zeven kinderen, 
waarvan zij de oudste was. Haar ouders zijn beiden overleden, 
haar moeder zeventien jaar geleden, haar vader vijf jaar. Van 
beroep was haar vader kleermaker. Met haar broers en zussen heeft 
mevrouw van Xanten niet veel contact. 
Mevrouw van Xanten is na de lagere school bij haar ouders gaan 
helpen in de huishouding en werkt daarna in diverse winkels als 
verkoopster. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontmoette zij een 
Duitse militair, met wie zij trouwde. Ze verhuisde met hem naar 
diens ouders in Berlijn. Ze raakte in verwachting en kreeg een 
dochtertje. Haar man zag ze slechts sporadisch; ze wilde graag 
terug naar Nederland. Pas na de Tweede Wereldoorlog lukte het 
haar om met haar dochtertje illegaal terug naar Nederland te 
komen. Ze trekt dan bij haar ouders in en gaat weer werken als 
verkoopster. Ze heeft het moeilijk met haar status van gescheiden 
vrouw en wordt herhaaldelijk voor enkele weken opgenomen in een 
ziekenhuis. Enkele jaren later ontmoet ze haar toekomstige man, 
met wie ze trouwt. Ze stopt dan met werken. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt in de persoon van mevrouw van Xanten is de 
mate waarin zij haar leven verdicht heeft op haar gezinssituatie. 
Net als haar moeder, die het veel zonder vader moest stellen, 
offert ze zich helemaal op, geeft ze zich helemaal voor het 
gezin. Vroeger, toen haar man nog leefde, was ze "binnen, met de 
deuren dicht". Dat wil zeggen: meer had ze niet nodig. Ook aan 
kennissen of vrienden buiten de gezinssfeer was nauwelijks 
behoefte. Nu haar man dood is richt ze haar hele zingeving op de 
twee nog in huis wonende jongens. Hierbij lijkt met name de 
jongste een slachtoffer te zijn (geworden?) van een verstikkende 
liefde. Als zestienjarige slaapt hij bij moeder in bed en noemt 
haar zijn "lekker dik olifantje". 
Een belangrijke ontstaansfactor in dit geheel van terugtrekken in 
de privé-sfeer is mogelijk het gevoel van schaamte en schande dat 
zij overhield aan de scheiding van haar eerste man. Dit leidt er 
toe dat zij zich, al voor de ontmoeting met haar tweede man, 
terugtrekt uit het hele sociale verkeer. Haar angst voor het 
sexuele in relaties versterkt dit alleen nog maar. Overigens is 
de vlucht weg van haar eerste man, terug naar haar moeder, ook 
verkleurd door een angst voor het sexuele, waar zij spreekt van 
"de ergste graad van ziekte". Haar tweede man is, wat betreft het 
sexuele, blijkbaar met haar meegegaan. Hij droeg haar op handen 
en paste zich aan haar wensen aan: "Netjes op z'n tijd"; "Liefde 
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is je vrouw sparen". 

В. Rouw 

In haar rouwproces zien we dat mevrouw van Xanten er niet toe 
komt het verlies te verwerken. Nog elke dag is ze met haar man 
bezig. Wat haar overeind houdt en, zoals ze zelf zegt, haar in 
het verleden van suicideplannen afhield, waren de kinderen. Haar 
toekomst, haar zingeving en haar wensen centreren zich nu rondom 
de kinderen. Letterlijk zegt ze: "Behalve die is er niet veel 
meer." 
Voor zover ze iets van haar verlies verwerkt heeft, heeft ze dit 
alleen moeten doen, voelde ze zich geïsoleerd. Ze is er echter 
ook niet op uitgegaan in deze gevangenis verandering te brengen. 
Ze bleef in haar, door de dood nog verder ingeperkte, gezinskring 
gevangen. Met angstige gevoelens kijkt ze dan ook uit naar de dag 
dat de kinderen ook het huis zullen verlaten. Een proces dat ze 
nu mogelijk rekt door de aandacht die ze geeft aan haar jongste 
zoon. 
Vanuit haar angst voor sexualiteit zal ze ook niet tot andere 
relaties overgaan. 

С Religie 

In de kerk, zegt mevrouw van Xanten, ziet ze niet veel, dit in 
tegenstelling tot haar man die tot het laatst in een gebedsgroep 
betrokken was. Iets waar zij zich overbodig bij voelde. Haar man 
was niet in staat haar iets van zijn religiositeit tijdens zijn 
leven te bemiddelen. Toch is het zo dat zij nu, na haar mans 
dood, wel eens in de kerk een kaars kan aansteken bij een beeld 
waar haar man dat vroeger ook deed en zich op dat moment 
betrokken kan voelen bij dit gebeuren. Echter deze bemiddeling, 
die haar man haar als het ware na zijn dood biedt, houdt niet 
lang stand. Het heeft bij haar nauwelijks een voedingsbodem. 
Haar religiositeit beperkt zich ook hier tot een strikt indivi
duele bezigheid. Ze gaat nu wel eens naar de kerk als ze zin 
heeft, om stil te zitten en voor jezelf te mijmeren. Dit kan ze 
echter geen bidden noemen, het is slechts een "door het hoofd 
laten gaan". 

Haar Godsbeeld ligt in het verlengde van haar vaderbeeld. Net als 
haar vader krijgt God geen kleur. Ze benoemt hem onpersoonlijk en 
abstract en heeft vragen met betrekking tot zijn bestaan. 

D. Relatie rouw-religie 

Met de bovenbeschreven rudimentaire religiositeit is in het rouw
proces weinig te beginnen. Er zijn nauwelijks toegangen te 
vinden. Het zegt haar allemaal weinig tot niks. De enige momenten 
zijn die bij het graf waar ze met haar man kan praten en via het 
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beeld waar ook haar man een kaars opstak. Dat wü zeggen, wil er 
iets werken, dan moet dat gaan via de zo konkreet mogelijke 
bemiddeling door haar man. Ver ging die bemiddelingsmogelijkheid 
ook tijdens het huwelijk niet. Naar de gebedsgroep ging hij 
alleen. 
De gelovigen die zij verder ontmoette, zoals de pater van de 
gebedsgroep, staat mijlenver van haar eigen beleving. Daar kan ze 
hoogstens haar petje voor afnemen en konstateren dat zij het zo 
niet kan. De uitspraak van dezelfde pater over Onze Lieve Heer 
die geen verwelkte bloemen wenst is niet een antwoord op de 
waarom-vraag, waar ze iets mee kan! 

4.3.24 Casus de heer Yzinga 

I . Biografische Gegevens 

De heer Yzinga is 52 jaar en heeft een jaar geleden zijn vrouw 
plotseling verloren. Mevrouw Yzinga overleed aan een derde fatale 
hartinfarct, de eerdere twee vonden twee weken daarvoor plaats. 
Mevrouw Yzinga was 51 jaar. De heer en mevrouw Yzinga zijn 26 
jaar getrouwd geweest en hadden twee kinderen, een spastische 
zoon en een aangenomen kind. Beide kinderen wonen elders. 
De heer Yzinga stamt uit een gezin van drie kinderen, waarvan hij 
de oudste was. Een zus overleed op achttienjarige leeftijd. Met 
zijn jongere broer heeft hij regelmatig contact. Van zijn ouders 
is zijn moeder nog in leven, zijn vader is acht jaar dood. 
Na de lagere school ging de heer Yzinga op zijn dertiende werken 
in een fabriek. Op negentienjarige leeftijd leert hij zijn 
toekomstige vrouw kennen, met wie hij op vijfentwintigjarige 
leeftijd trouwt. 

In de fabriek klom hij middels cursussen op tot een middenka
derfunctie op kantoor. Na het overlijden van zijn vrouw hervat de 
heer Yzinga het werk na één week. 
Sinds kort woont de heer Yzinga samen met een vriendin, een 
kennis van vroeger . 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt aan de heer Yzinga is de wat teleur
gestelde, bi t tere ondertoon die uit zijn levensverhaal spreekt . 
Hij noemt zichzelf herhaaldelijk een nuchter denkend mens, iemand 
die door levenservaringen hard geworden is , dat wü zeggen 
gevoelloos en afstandelijk. 
De heer Yzinga lijkt ons iemand die met veel inzet in zijn werk
situatie is opgeklommen, ten koste van aandacht en gevoelens die 
hij aan zijn gezin èn zichzelf heeft kunnen geven. Hij is iemand 

154 



die toch vooral zijn eigen belangen zal veilig stellen. Het komt 
ons voor dat hij de geboorte van zijn gehandicapte zoon nooit 
echt verwerkt heeft, dit wil zeggen nog steeds zijn gevoelens van 
kwaadheid, teleurstelling en verdriet over zijn niet in vervul
ling gegane wensen, weg rationaliseert. 
De heer Yzinga is iemand die zich conformeert aan de mening van, 
in zijn ogen "meerderen", mensen met meer gezag en autoriteit 
zoals zijn ouders en chefs. Hij is iemand die gezagsgetrouw 
handelt, tegen hen komt hij niet vlug in opstand. Van de andere 
kant vindt de heer Yzinga dat aan hem ondergeschikten (zoals 
bijvoorbeeld zijn geadopteerde zoon) gezag moeten kunnen 
aanvaarden. Opstand daartegen duldt hij slechts met moeite. 
De heer Yzinga heeft wat van de autoritaire persoonlijkheid: 
enerzijds beducht voor/meegaand met autoriteitsfiguren, en 
anderzijds zelf autoritair, egocentrisch naar "lageren", van wie 
hij meegaandheid verwacht. Met de wensen van de laatsten houdt 
hij slechts ten dele rekening. Terecht spreekt hij over zichzelf 
als mogelijk wat egoïstisch ("vrijgezelligs"). 
De dubbele bodem van zijn "sociaalvoelendheid" blijkt uit het 
voorbeeld wat hij geeft over een collega op het werk: helpen, 
zodat deze het verder brengt , maar niet zover dat zijn eigen 
positie gevaar loopt. 

B . Rouw 

De heer Yzinga heeft zijn rouwproces goed verwerkt op de hem 
eigen manier: nuchter , rationeel. Niemand nodig hebbend dan 
zichzelf. Afstand van zijn vrouw zegt hij al genomen te hebben op 
het moment dat zij stierf. De dood is onherroepelijk, wat gebeu
ren moet, gebeurt; dat moet je aanvaarden. Dat laatste doet hij 
dan ook. 
Hoewel zijn drankproblemen duiden op een aanvankelijk slechte 
verwerking slaat hij zich ook hier met "hard zijn voor jezelf" 
doorheen. 
Opmerkelijk is overigens de geringe aandacht die hij zelf schenkt 
aan zijn eigen infarct, enkele jaren geleden. Dat heeft blijkbaar 
niet geleid tot meer begrip en praten met zijn vrouw over hetgeen 
haar nu overkwam. 
Yzinga is iemand die niet te lang bij dit soort zaken stilstaat. 
Doorgaan is zijn motto. Rouwen doe je alleen, hulp van anderen is 
daarbij nauwelijks nodig. Na een week gaat hij weer aan het werk 
en na een jaar gaat hij, na overleg met voor hem in deze gezag-
hebbenden, samenwonen met een vriendin. Ook in dit verband valt 
op de afstandelijkheid waarmee hij beslissingen neemt. 

С Religie 

In de religiositeit van de heer Yzinga komen dezelfde thema's 
naar voren, als die wij aangaven bij de persoon: nuchter, 
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gezagsgetrouw. 
De heer Yzinga laat zich alleen door "erkende gezagsdragers" of 
autoriteiten zeggen wat hij moet doen. Het onderwijzend gepreek 
van priesters in de kerk vandaag de dag bevalt hem slecht. Alleen 
de Paus en God zelf zijn voor hem van belang, als hoogste auto
riteiten, daar twijfelt hij niet aan. Aan allerlei minder hoog in 
de religieuze hiërarchie voorkomende figuren als voorspraak-
verlenende heiligen, hecht hij geen waarde. Godsdienst vindt hij 
niet belangrijk; God wel. 
In de bijbel spreekt hem vooral het oude testament aan. Niet 
vreemd, als men bedenkt dat daar vooral sprake is van een gezag 
uitstralende God, die autoritair laat gebeuren wat er gebeuren 
moet. 
Tot slot, gezien het belang van het thema "Gezag" in zijn 
levensloop, is het niet vreemd dat de heer Yzinga zich uit zijn 
jeugd vooral dat ritueel herinnert, waar de omkering der 
gezagsverhoudingen gestalte krijgt: de voetwassing. 

D. Relatie rouw-religie 

De zojuist besproken autoritaire God past bij de persoonlijk
heidsstructuur van de heer Yzinga, tegen deze autoritair 
handelende God hoef je niet in opstand te komen bij een crisis 
als de dood van je partner. Hij vraagt dan ook niet meer waarom, 
de voorzienigheid heeft het zo gewild, daar legt de heer Yzinga 
zich bij neer. 
In een lijn ligt voor hem: gelovig zijn, geloven dat alles uitge
stippeld is en nuchter denkend mens zijn. Zijn geloof in een 
alles regelende, autoritaire God stelt hem in staat levenscrises 
op een nuchtere, verstandelijke en afstandelijke manier te 
verwerken. Gevoelens komen hier nauwelijks aan de orde. 
Zijn geloof in deze God, zijn overtuiging dat de dood onher
roepelijk is en het geloof dat het geheel een door God 
uitgestippelde zaak is , maken dat de heer Yzinga kan zeggen: "Ik 
stap er met mijn nuchterheid wat makkelijker overheen". 
De heer Yzinga is zijn God ook dankbaar voor deze regeling, zoals 
hij ook zijn vroegere chefs dankbaar was. God is voor hem geen 
ongenaakbare autoriteit, nee, hij onderhoudt er een persoonlijke 
relatie mee, waarin hij zelfs gevoelens van dankbaarheid kan 
uiten. 

4.3.25 Casus mevrouw Zuidema 

I. Biografische Gegevens 

Mevrouw Zuidema is 61 jaar. Zij verloor twee jaar geleden haar 
man. Deze was toen 62 jaar oud en overleed na een opname van 
enkele weken in het ziekenhuis aan kanker. 
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De heer en mevrouw Zuidema zijn 36 jaar getrouwd geweest en 
hadden vier kinderen, een zoon en drie dochters. Deze kinderen 
zijn getrouwd en wonen elders. De heer Zuidema was tot zijn 
zestigste op de administratie van een scholengemeenschap 
werkzaam. Daarna werkte hij elders halve dagen. 
Mevrouw Zuidema stamt uit een gezin van zeven kinderen, waarvan 
zij de oudste was. Haar ouders zijn beiden overleden, haar moeder 
zeventien jaar geleden, haar vader zes jaar. Met haar vijf broers 
onder haar heeft zij niet veel contact, met haar zestien jaar 
jongere zus evenmin. 
Mevrouw Zuidema heeft na de lagere school geen verdere opleiding 
gevolgd. Na de lagere school gaat zij werken als hulp in de 
huishouding. Op negentienjarige leeftijd ontmoet zij haar toe
komstige man, met wie zij vier jaar later trouwt. Ze stopt dan 
met werken. Ruim een jaar later krijgt ze haar eerste kind. 

IV. Samenvattende Interpretatie 

A. Persoon 

Wat het meeste opvalt in het verhaal van mevrouw Zuidema is haar 
gevoel van teleurstelling en kwaadheid over het onrecht, haar 
aangedaan. Haar hele leven heeft zij haar eigen wensen onder
geschikt moeten maken aan de wensen van anderen. Als oudste thuis 
moet zij, het "Zeeuwse werkpaard", van vader na de lagere school 
gaan werken. In haar huwelijk richt zij zich helemaal op haar 
echtgenoot. Sprekend voor deze houding van totale dienstbaarheid 
aan haar man, is haar uitspraak: "Als hij er was kon mij niets 
gebeuren, had ik alles." Behalve haar man en het huishouden ten 
dienste van haar man, was er ook letterlijk niets. 
Iets anders wat opvalt bij mevrouw Zuidema is het uit de weg gaan 
van confrontaties, een houding, die in het verlengde ligt van de 
voorheen besproken houding van dienstbaarheid. Van huis uit heeft 
zij niet geleerd over meningsverschillen te praten, laat staan er 
over in de clinch te gaan. Een stil protest (huilen) is het 
maximum. Het verwoorden en bespreken van gevoelens met anderen is 
niet ontwikkeld bij mevrouw Zuidema. Als na een ruzie de zoon het 
huis verlaat wordt niet gesproken, als hij vijf jaar later 
terugkomt evenmin. Conflicten worden als "voltooid verleden tijd" 
beschouwd. 

B. Rouw 

Het rouwproces van mevrouw Zuidema is vastgelopen. Het verlies 
heeft haar platgeslagen. Met de dood van haar man is ook haar 
leven, dat zo totaal op het zijne georiënteerd was, weg, doelloos 
geworden. Mevrouw Zuidema mist de mogelijkheden, door 
omstandigheden en psychologische make-up, haar gevoelens van 
kwaadheid en teleurstelling, rondom het haar aangedane onrecht, 
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op adequate wijze te uiten. Enerzijds is haar wereld zo beperkt , 
dat er bijna geen anderen zijn met wie ze haar gevoelens zou 
kunnen delen, anderzijds mist zij de vaardigheden om tegen 
andermans sussende, dit wil zeggen haar gevoelens wegcijferende 
opmerkingen, in opstand te komen. 
Zoals gezegd, de mogelijkheid van het uitvechten en bespreken van 
conflicten is nauwelijks ontwikkeld. Het is dan ook geen wonder, 
dat wanneer haar man overlijdt, mevrouw Zuidema blijft zitten met 
de vraag, hoe het nu zit met de vereffening van de "schulden". 
Herhaaldelijk geeft zij blijk van dit gevoel van onrecht, haar 
aangedaan. Zij spreekt over: "Dat je nooit krijgt wat je je 
voorstelt", als de zin van haar leven. Zij wijst op de school die 
haar man zijn vele overwerk niet vergoedde. En haar blijft de 
uitspraak van de deken bij, als zou haar man zich te goedkoop 
verkocht hebben. 
Samenvattend: Je krijgt toch nooit dank voor wat je gedaan hebt . 
Gevoelens van onrecht, teleurstelling en niet geuite kwaadheid, 
bepalen het beeld. 
Mevrouw Zuidema gaat, zoals gezegd, pijnlijke confrontaties uit 
de weg. In de weken voor haar mans dood dringen signalen, dat de 
dood in het verschiet lag, niet tot haar door. Samen met haar 
dochter gaat zij een zwart pakje kopen en vraagt zich niet af 
waarvoor. Ook nu, gaat ze pijnlijke, maar mogelijk voor vewerking 
noodzakelijke, confrontaties uit de weg. Muziek die haar aan haar 
man herinnert durft ze, als ze alleen is , niet te beluisteren. 
Toch zijn er aanwijzingen dat mevrouw Zuidema anders zou willen 
en kunnen, als iemand haar ermee zou helpen. Een vraag die ze 
bijna letterlijk stelt , ook met betrekking tot haar godsdienstig
heid (zie hiervoor verderop) . 
Voorlopig moeten we echter spreken van een vastgelopen 
rouwproces. Vastgelopen in het op eigen kracht niet klaar kunnen 
komen met een gevoel van onrecht en het niet kunnen uiten van 
kwaadheid hierover. 

C. Religie 

Het is moeilijk om onder het huidige gevoel van teleurstelling en 
het verlies van vertrouwen in de religie, te achterhalen wat de 
betekenis van de godsdienstigheid van mevrouw Zuidema was voor 
haar mans dood. 
Van huis uit bestond haar godsdienstigheid vooral uit een 
beantwoorden aan de opgelegde vaderlijke plichten. Later tijdens 
haar huwelijk krijgt de religie, vooral de kleur van een ins t ru
ment dat je, gebruikmakend van bidden, kapelletjesbezoek, het 
doen van novenen, het aansteken van kaarsen en dergelijke, 
inzette om verhoord te worden, als het nodig was. Met andere 
woorden je deed je plicht en daar kreeg je wat voor te rug . 
Naast deze "voor wat - hoort wat"-achtige religie, ontwikkelt 
zich in de laatste jaren voor haar mans dood een andere t rend, 
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zelfs leidend tot een stukje autonome kerkgang, apart van de 
par tner . In de jongerenmis vindt mevrouw Zuidema iets , dat haar 
meer trekt dan de plichtmatige religie van haar vader en haar 
man. Er wordt Nederlands gesproken en niet het afgezaagde gezeur 
van die oude mensen. Mevrouw Zuidema vond een plaats waar ze de 
godsdienst kon ervaren op een niet autoritaire, utilitaire wijze. 
Deze laatste ontwikkeling had echter te weinig bodem om in de 
crisis van de rouw om haar man een uitkomst te bieden, hoewel het 
vanuit de jongerenmis ontvangen bloemstuk haar dankbaar stemt. 
Haar behoefte aan echte dialoog is er echter niet mee beantwoord. 
Overheersend is tot nog toe haar gevoel van teleurstelling met 
betrekking tot het geïnvesteerde vertrouwen. Met haar mans dood 
heeft zij Onze Lieve Heer, het leven na de dood, bidden en 
kerkbezoek aan de kant gedaan. 

D. Relatie rouw-religie 

Zoals gezegd, met de dood van haar man heeft mevrouw Zuidema de 
religie aan de kant gezet. Dat haar man moest sterven ondanks 
beloften, bidden, kaarsen etcetera is haar onbegrijpelijk. Met 
haar man heeft zij ook haar geloof verloren. 
Toch is er , als zij vertelt over het langs het kapelletje 
fietsen, een signaal te horen van: ik zou anders willen. Ze zou 
weer wülen kunnen gaan, maar mist de kracht . Haar gevoel van de 
dupe zijn, maakt het haar vooralsnog onmogelijk. 
De deken slaat in deze de plank geheel mis, als hij in plaats van 
haar te helpen haar gevoelens te verwoorden, haar moeite met het 
kerkbezoek, afdoet met: dan blijf je maar mooi thuis . Haar 
behoefte aan een echt gesprek is daar niet mee beantwoord. Het 
helpt haar niet te komen tot een antwoord op de vraag naar het 
waarom, van de volgens haar, zo onrechtvaardige balans van een 
leven in dienstbaarheid en plichtsvervulling. 
Het lijkt ons dat goed pastoraat mevrouw Zuidema een toegang zou 
kunnen bieden om haar gevoelens van onrecht, teleurstelling en 
kwaadheid te verwerken. Mogelijk dat zij ook dan de band met de 
religie kan herstellen. 

4.4 Slotopmerking 

De lezer zal zich naar aanleiding van het voorgaande een idee 
gevormd hebben omtrent bepaalde samenhangen in iedere 
afzonderlijke casus . 
In hoofdstuk 5 zullen wij het individuele geval overstijgen en 
"dwarsverbindingen over de gevallen heen" aangeven. 
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hoofdstuk 5 

DISCUSSIE 

5.1 Inleiding 

Wij beschikken nu, zoals we in hoofdstuk 4 hebben kunnen lezen, 
over 25 geanalyseerde en geïnterpreteerde gevalsstudies. Zij 
vormen het voorlopig eindproduct van de procedure het 
onderzoeksmateriaal per geval op een betrouwbare en systematische 
wijze "in te dikken". 
Tot nog toe was geen sprake van een overstijgen van het 
individuele geval. 
Als men een beter inzicht wil verwerven in de rol die religie 
speelt in de rouw, dan is het wenselijk het individuele niveau 
van concluderen en interpreteren te verlaten en te komen tot 
herkenning van patronen "over de groep respondenten heen". 
Met dit doel voor ogen keken wij naar de 25 "Samenvattende 
Interpretaties". Het bleek een moeilijke opgave de precíese 
inhoud van de 25 individuele interpretaties te overzien. Als 
tussenstap besloten wij dan ook deze samenvattende interpretaties 
nog iets verder te comprimeren. 
Dit leidde tot een "telegramstijlachtige" samenvattende 
interpretatie, die de oorspronkelijke lading zo nauwkeurig 
mogelijk dekte, maar die afzag van bepaalde stilistische of 
redactionele verfraaiingen, zoals die in de oorspronkelijke 
samenvattende interpretaties aanwezig waren. (In bijlage 5 zijn 
bij wijze van voorbeeld de via steekwoorden gecomprimeerde 
samenvattende interpretaties van de drie in hoofdstuk 4 paragraaf 
2 uitgewerkte gevallen opgenomen.) 
Deze versie van de samenvattende interpretatie maakte het 
mogelijk de casus als het ware in een oogopslag te overzien, en 
vergemakkelijkte de poging tot clustering in verregaande mate. 

Daar wij met James (1902) meenden dat bepaalde structuren met 
betrekking tot het religieuze duidelijker aan het licht zouden 
treden in de "extremere" gevallen, besloten wij als eerste stap 
onze respondenten in twee groepen te verdelen: een groep, waar 
naar het oordeel van de interpretatoren de rouw was vastgelopen, 
en een groep waar de rouw redelijk tot goed verlopen was. 
De "twijfelgevallen" -die gevallen waarin ook na hernieuwd 
overleg met de interpretatoren, niet tot een goede of slechte 
rouwverwerking besloten kon worden-, te weten Aarts, Meyer, 
Geurts, Vincent, Nijsse en Ubeda buiten beschouwing latend, 
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ontstond een tweedeling binnen onze respondentengroep. 
De gevallen Cox, van Ingen, Peters, Oakes, Bos, Rutten, Sanders, 
Thijssen, Willems, van Xanten en Zuidema rekenden wij tot de 
gevallen waar de rouw was vastgelopen; de gevallen Kuipers, 
Yzinga, Hendriks, Leenders, Evers, Derks, Faber en de Jong 
rekenden wij tot de gevallen waar de rouw redelijk tot goed 
verwerkt was. 
Vervolgens stelden wij ons weer de vraag: hoe functioneert nu de 
religie in deze beide onderscheiden groepen. Vanuit de noemer 
"religie" en vooral de noemer "relatie rouw-religie" van de 
samenvattende interpretaties werd duidelijk dat naar het oordeel 
van de interpretatoren in een aantal gevallen, in beide 
onderscheiden groepen, de religie nauwelijks tot geen rol had 
gespeeld in de rouw. 
De logisch volgende stap was dan ook die gevallen waar de religie 
een dergelijk minimale rol speelde (Derks, Faber, de Jong, Bos, 
Rutten, Sanders, Thijssen, Willems, van Xanten en Zuidema) 
voorlopig terzijde te leggen. Op een aantal van deze gevallen 
komen wij nog terug in paragraaf 5 .2 .3 . 

Aldus richtten wij in eerste instantie onze aandacht op twee 
onderscheiden types , waar naar het oordeel der interpretatoren de 
religie in de rouw een duidelijke rol gespeeld had. 
Bij respondenten van type I is de rouw naar het oordeel van de 
interpretatoren vastgelopen. Op deze groep (de gevallen Cox, Van 
Ingen, Peters en Oakes) gaan wij in paragraaf 5.2.1 nader in . Bij 
respondenten van type II is de rouw naar het oordeel van de 
interpretatoren goed verlopen. Deze groep (de respondenten 
Kuipers, Yzinga, Hendriks, Leenders en Evers) onderwerpen wij in 
paragraaf 5.2.2 aan een nadere beschouwing. Tot zover de tweede 
paragraaf van dit hoofdstuk. In de derde paragraaf eindigen wij 
met enige algemene beschouwingen. 

5.2 Nadere beschouwing van subgroepen in de casuïstiek 

5.2.1 De respondenten van het eerste type 

Tot dit type rekenen wij zoals gezegd de respondenten Cox, Van 
Ingen, Oakes en Peters . Dit zijn de respondenten waar de religie 
een duidelijke rol gespeeld heeft in de rouwverwerking en het 
rouwproces gekarakteriseerd moet worden als vastgelopen. 

Als wij onze blik richten op de religiositeit van deze 
respondenten, dan kan men stellen dat er sprake is van een op 
magische wijze gebruik maken van religie. 
Bij de heer Cox is in de interpretatie sprake van een privé-
religie. Bij mevrouw van Ingen wordt gesproken van Maria-verering 
als compensatie en continuering van gemiste moederlijke zorg. Bij 
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de heer Oakes is sprake van kinderlijke vroomheid, en bij de heer 
Peters wordt gesteld dat de religie de magische functie vervult 
van het kwade te bezweren. 
Drie van deze respondenten hebben in hun religiositeit een, wat 
men zou kunnen noemen, "moederlijk thema" gemeenschappelijk. 
Voor de heer Cox wijzen we erop hoe zijn vrouw in zijn privé-
religie de rol van heilige, van godheid vervult , iemand die nog 
boven de door hem zo vereerde Maria-figuur staat (15). Hij stelt: 
"De Mariaverering komt weer terug bij mij, maar mijn vrouw die 
staat toch boven haar ." 
Bij de heer Peters wijzen wij op de rust die hij zegt te vinden 
bij het moedersymbool: de "Kerk". In de kerk vindt hij een 
geborgenheid zoals hij die als kind in moeder's aanwezigheid 
beleefde: je bent er veilig en kunt er geen kwaad doen. "Je gaat 
gewoon naar de kerk omdat je aan je vrouw denkt. Ik ga naar de 
kerk toe, je doet er geen kwaad mee. Ik vind kerken geheimzinnig. 
Je doet er geen kwaad. Of zullie doen geen kwaad. Pastoor doet je 
geen kwaad, wat kan er dan gebeuren: niks. Dan ga je er toch 
heen! In de kerk kan niemand geen kwaad doen." 
Met betrekking tot de respondent mevrouw van Ingen wijzen wij in 
dit verband op haar expliciet kiezen voor Maria als "Moeder van 
Altijddurende Bijstand". "Ik ben wel gelovig in Christus, maar 
niet zoals in Onze Lieve Vrouw. Dat was voor mij een verschil . 
Niet omdat dat nou de moeder van Christus was, maar dat was voor 
mij de moeder van de hele wereld. Zoals ze zeggen: Christus is de 
wereldlijke heerser , dat is voor mij Onze Lieve Vrouw. Voor mij 
bestaat er niets anders . " "Zij was er toch eerder als Onze Lieve 
Heer, want zij is de moeder van Christus, dus zij is toch het 
eerste op de wereld gekomen. Dus zij is ook de moeder van alle 
mensen. Als ik in een vreemde plaats kom dan ga ik heel vaak de 
kerk in . Niet voor Christus' kruis , maar voor Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand. Onze Lieve Vrouw dat is voor mij een 
moeder. 

"In het geval van de heer Oakes is dit fenomeen minder duidelijk, 
zij het dat zijn vroomheid ook nogal "moederlijk-zorgende" en 
"beschermende" trekken vertoont. "Ik geloof in Onze Lieve Heer, 
en ik geloof wel dat Hij ons allemaal zal belonen. Het was iemand 
die op een of andere manier toch uitkijkt over je, en in zekere 
zin een bepaalde troost geeft, of zorgt dat je niet onnodig in 
gevaar komt." 

Met betrekking tot hun Godsbeeld kunnen wij opmerken dat God voor 
de respondenten van dit type geen echt gezicht heeft. 
Peters zegt over God: "Ik weet überhaupt niet of er een God 
bestaat . Dat weet niemand niet. Ik weet wel, dat alles wat op de 
wereld i s , dat moet verzorgd worden. En als het niet verzorgd 
wordt, gaat het kapot. Maar hoe ik dat moet voorstellen, dat weet 
ik ook niet ." 
Cox heeft het over een enorme macht, waar de mens machteloos 
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tegenover s taat . Hij spreekt over een opperwezen: "Dat 
Opperwezen, zoals ik het noem, dat is een enorme macht. Dat is 
het enige wat ik d'r van kan zeggen. Ik zie hem niet als een 
persoon. Hoe hij eruit ziet, dat zou ik niet kunnen zeggen, want 
met God persoonlijk heb ik nooit contact gehad, maar met mijn 
vrouw heb ik dat wel. Het Opperwezen zelf, die vernedert zich 
niet tot het menszijn, omdat als mens tegenover het opperwezen 
ben je niets in vergelijking, als mens ben je machteloos." 
Van Ingen stelt feitelijk Maria zo primair dat God slechts als 
afgeleide bestaat vanuit de formulering, dat God ook een moeder 
gehad moet hebben. Maria was er eerder, zegt zij. "Hoe God eruit 
ziet, zou ik niet durven zeggen. Onze Lieve Vrouw zou ik me 
helemaal kunnen voorstellen, met een kroontje op en een blauwe 
mantel. Zij was er toch eerder als Onze Lieve Heer, want zij is 
de moeder van Christus, dus zij is toch het eerste op de wereld 
gekomen." 
Oakes tot slot spreekt over God als: "Iemand die op de een of 
andere manier toch uitkijkt over je, en zorgt dat je niet onnodig 
in gevaar komt". Echter, ook deze God krijgt geen echt gezicht. 
God is in al deze gevallen dan ook geen persoonlijke 
gesprekspar tner . Het lijkt erop, dat de behoefte aan moederlijke 
zorg dit in de weg staat . 

Kijken wij naar de visie op het leven na de dood van de tot dit 
type behorende respondenten, dan kunnen wij stellen dat bij de 
gevallen Oakes, Cox en Van Ingen duidelijk sprake is van een 
geloof in een hiernamaals, waarover niet de minste twijfel 
bestaat . 
Oakes spreekt over zijn vrouw als iemand die op hem zit te 
wachten. Troost vindt hij dan ook in: "Een heel simpel iets . Het 
komt voor in veel liedjes ook. Dat: "We'll meet again". Dat is 
een heel simpel iets . Dat zeg ik ook vaak. Dat we mekaar ook een 
keer weer tegenkomen. Dat is voor mij een heel belangrijke 
troost. Alleen een paar woordjes." 
Cox is er zeker van zijn vrouw terug te zien; hij spreekt over 
een geestelijk contact, beter dan waartoe hij nu in staat i s . "Ik 
weet welhaast zeker dat ik mijn vrouw terugkrijg, en dat er een 
soort van geestelijk contact zal zijn, beter dan nu . Nu is zij 
geestelijk en ik menselijk. Maar dan krijg je twee geestelijke 
fases, die volgens mij een beter contact hebben." 
Van Ingen is er van overtuigd haar man terug te zien: "Ja, ik 
voor mij, ik zie mijn man weer t e rug ." 
Bij de heer Peters is dit minder duidelijk. Hoewel hij een 
rudimentair idee van reïncarnatie aanstipt, gelooft hij niet in 
een leven na de dood: "Nee, als ik dat idee had, dan zou ik weten 
waar mijn vrouw zat. Nee, absoluut niet. Nee, als je dood gaat 
dan ga je de kist in. Ze knakken je de grond in . En er zijn 
altijd wel van die profiteurs die van je eten. Beesten komen in 
die kist , die eten van het lichaam. Nemen er deeltjes van mee. 
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Hoe dat verder afloopt, dat weet ik niet. Nee, daar zou ik geen 
voorstelling van kunnen geven. Ik heb een gedachte, dat er 
misschien door die beestjes of zaadjes of celletjes, of weet ik 
veel, dat het dan ergens naar toe gaat. Wordt het een plant of 
wordt het weer een vis, of wordt het een mens? Nee, nee, daar heb 
ik geen idee van, daar ben ik te dom voor". 

Als wij tot slot de antwoorden op de "waarom-ik" vraag in onze 
beschouwing betrekken, dan kunnen wij bij de respondenten van dit 
eerste type ook hierin bepaalde opvallende gelijkenissen aan
wijzen. 
Peters zegt in dit verband: "Daar kun je geen antwoord op geven. 
Er zijn zoveel slechtere mensen op de wereld, zoveel mensen die 
graag naar de dood verlangen. En zo'n schat, die nooit niks 
gemankeerd heeft, die rukken ze in een keer van je weg. Dat vraag 
ik me nou nog iedere keer af, waarom." 
Cox zegt op de vraag waarom het juist hem moest overkomen: "Het 
waarom, daar heb ik in de loop der tijd in leren berus ten . Toen 
zij zo ziek werd bood ik God mijn leven aan, in plaats van haar 
leven. Als er toch iemand opgeëist werd, dan vond ik dat ik beter 
kon gaan dan zij. Later vroeg ik steeds aan God: Waarom, waarom? 
Dat waarom dat maakte me gek. Je wilt een antwoord hebben, en je 
krijgt het niet ." 
Ook van Ingen heeft zich de "waarom-ik" vraag zoals zij zegt, 
"honderden keren", gesteld: "Waarom moest het nu mijn man zijn. 
Waarom niet een ander . Anderen die worden tachtig, die kunnen 
toch beter gaan dan jongere mensen." 
Oakes zegt: "Ik vraag het me nog altijd af, waarom hebben ze mij 
toen niet genomen, want ik was een waardeloos wezen. Iemand die 
juist iedereen kan helpen, die moet gaan! Dat vraag ik me heel 
vaak af. Mijn vrouw heeft altijd onder de mensen geholpen, en 
kunnen helpen. En zo iemand. . . . Ik heb echt gedacht, dat doet 
Onze Lieve Heer niet. Dat komt wel in orde. Ik ben er helemaal op 
voorbereid zelf, maar waarom die ander, zoals ik, iemand die een 
beetje zinloos rondloopt, waarom die niet?" 
Dit betekent dat deze respondenten bij hun pogingen een antwoord 
te formuleren op de "waarom-ik" vraag, de vraag herformuleren 
naar, waarom de dood niet henzelf (Cox en Oakes) overkwam, dan 
wel anderen dan hun partner (van Ingen en Pe te r s ) . Accepteren dat 
hun par tner stierf, lijkt nog steeds niet mogelijk, noch vanuit 
de religieuze overtuigingen, noch anderszins. 

Tot zover de overeenkomsten in met name de religiositeit van de 
respondenten waar de rouw vastliep en de religie in de rouw een 
duidelijke rol speelde. 
Wat valt hieruit nu te concluderen? We zien enerzijds een ma
gische variant van religie, en anderzijds een vastlopend rouw
proces. Mogen wij concluderen dat deze religie het rouwproces 
deed vastlopen, of moeten we concluderen dat de vastlopende rouw 
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de religie deed ontsporen? Wij menen dat geen der beide stel
lingen recht doet aan de complexiteit van de casuïstiek. Men kan 
zeggen: een magische religiositeit doet de rouw geen goed, en in 
een vastlopend rouwproces zien we de religie vaak mee ontsporen. 
Reeds in hoofdstuk 1 stelden wij echter dat de uitkomst van de 
rouw de uitkomst is van velerlei factoren die op het individu in 
crisis inwerken. Het ligt dan ook voor de hand binnen deze groep 
respondenten te kijken naar de kenmerken die door de inter
pretatoren zijn geschaard onder de noemer "Persoon" van de samen
vattende interpretat ie . 
Het wordt dan al snel duidelijk dat kenmerken van de religiosi
teit van deze groep respondenten overeenstemmen met kenmerken van 
hun persoon. In de religiositeit weerspiegelt zich de persoon. 
Bij de heer Cox vinden we in de persoon terug: zijn zoeken naar 
moederlijke geborgenheid, eerst bij zijn moeder, later bij zijn 
vrouw. Bij de heer Peters vinden we onder de noemer "Persoon" 
terug zijn rusteloos zoeken naar nieuwe vrouwen. 
Bij mevrouw van Ingen is in dit verband de traumatische relatie 
met haar moeder van belang. 
Bij de heer Oakes tot slot wijzen wij op zijn gebrek aan zelf
standigheid, dat hem zo geheel afhankelijk van zijn vrouw maakte. 

Met andere woorden, het is niet zo dat een wat men met Godin 
(1979) zou kunnen noemen "narcistische religie", de pathologische 
uitkomst van de rouw bepaalt, of hetgeen nog onwaarschijnlijker 
zou zijn, dat deze rouw de religie narcistisch kleurt . Eerder is 
het zo dat de persoon de religie kleurt, alsook de rouwverwer
king. De rouwuitkomst lijkt bepaald te worden door de persoon
lijke levensloop. De religie vervult in de rouw slechts een 
indirecte rol. Bij de respondenten van dit type kan men stellen 
dat de religie als het ware wordt ingehuurd en wordt gebruikt, 
naar de eigen neurotische maat wordt gesneden. In die zin is zij 
tot steun, maar doet zij ook de rouw stagneren. De religie is 
niet in staat meer te bieden dan directe behoeftebevredi
ging. Zij vervormt tot een neurotisch copingmechanisme. Zoals bij 
elk neurotisch mechanisme is het gevolg tweeledig: het zorgt 
ervoor dat de persoon overeind blijft, maar ook dat verdere 
ontwikkeling s tagneer t . Bij de respondenten van dit type is 
sprake van een religie waarbij men de goddelijke gunst probeert 
te winnen ten eigen voordeel; men zou kunnen spreken van een 
egocentrische, narcistische variant van religie. 
De meest gezamenlijke noemer voor deze respondenten lijkt 
"moederzoekers", een fenomeen dat zich zowel manifesteert in de 
religiositeit als in andere levensdomeinen. In de partner spreekt 
bij deze respondenten de zorgende waarde aan. De par tner wordt 
vaak ingeschakeld ten dienste van de eigen behoeftebevreding. 
Allen missen deze geïdealiseerde partner dan ook in hoge mate. De 
heer Oakes zegt over zijn vrouw: "Ik denk dat ik altijd mijn 
vrouw blijf bewonderen. Voor alles dat ze was en kon, dat ik zelf 
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niet kon. Mijn vrouw had een geweldige gave om mensen te helpen. 
Dat deed ze puur uit liefde. Ik kan alleen zeggen, ik heb een 
geweldige vrouw toendertijd getroffen. En ik zou het met niemand 
over willen doen." Het meeste mist hij: "Ja, de verzorging. Ze 
had altijd alles geregeld op een manier die altijd bevredigend 
was voor iedereen. Ik denk dat het karakter van mijn vrouw van 
een heel typische soort was. Als je vijf minuten met haar sprak, 
was je meteen op je gemak. Ze had een bepaalde eigenschap om 
iemand op zijn gemak te stellen." 
Cox* vrouw was in zijn ogen eveneens volmaakt: "Mijn vrouw heeft 
nooit van d'r leven iets verkeerd gedaan, ze was een volmaakte 
vrouw. Zij was een volmaakte moeder. Zij was ook een volmaakt 
mens, tegenover iedereen." 
Van Ingen werd, zo zegt zij, door haar man verwend: "Hij was 
ontzettend lief. Hij heeft wel eens gezegd, een verwende baby. 
Maar dat ben ik werkelijk bij mijn man geweest. Ik hoefde maar 
ergens naar te kijken, wat ik mooi vond, dan kreeg ik het. 
Peters, tot slot, zegt over zijn vrouw: "Ik kan van die vrouw 
überhaupt niks verkeerd z e g g e n . . . . Helemaal n i k s . . . . " "Mijn vrouw 
die hield ontiegelijk veel van mij, en dat is ook duidelijk het 
bewijs dat ze goed voor me was, voor het gezin. Ze heeft me nooit 
bedonderd met een andere man of zo. Dat spreekt wel genoeg, dacht 
ik. Hoeven we niet over uit te wijden. Ik mis ze überhaupt, 
overal, op alle gebied. Je hoefde zelf niets te doen. Het was 
meer een werkbij, en ze was lief, goed karakter, heel zeldzaam 
karakter Het is zover als mijn gedachte reikt. Ze maakte 
geen fouten. Alle goede eigenschappen van een vrouw, lief 
karakter. Mijn vrouw was goudeerlijk. Liet alles over haar 
heenkomen. Bestaat geen andere meer. Echt niet. Kan ook niet. Ik 
heb maar een gedachte, dat is het meeste mijn eigen vrouw. Mijn 
eigen vrouw is de allerliefste van de hele wereld. Niemand kan 
haar plaats innemen. Ik heb ik Spanje een vrouw liefgehad, en als 
ik gedronken heb, heb ik om mijn eerste vrouw geschreeuwd. Ik heb 
eens ruzie met die Spaanse gemaakt. Toen heb ik die twee foto's 
tegenovermekaar gezet. Heb ik daarbij gezet: hararo - по hararo, 
eerlijk en niet eerlijk. Waar stond dan eerlijk bij? О.К " 
Tot zover de overeenkomsten tussen de vier respondenten van het 
eerste type, ook wat betreft de relatie ten opzichte van hun 
partners. Grenzeloze idealisering van de overleden partner tekent 
hen allen. 

De gemiddelde depressiescore van de respondenten van dit type 
bedraagt 45.25. Ruim boven het totaal gemiddelde van 31.32 (16). 
De discrepantiescore is eveneens hoog: 65.75. De gemiddelde 
discrepantiescore voor alle respondenten bedraagt 53.40 (17). 
De gemiddelde discrepantiescore van de respondenten van dit type 
wordt nog gedrukt door de extreem lage score van de heer Oakes, 
met een score van 10, de laagste van alle 25 respondenten. 
Mogelijk is aan dit feit een taalprobleem debet. Oakes is een 
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engelsman van huis uit , en had grote moeite met de 
discrepantieschaal. Van de andere kant is het mogelijk dat de 
heer Oakes ondanks zijn hoge depressiescore tevreden is met zijn 
"neurotisch compromis". Voor dit laatste zijn aanwijzingen in het 
interviewmateriaal aanwezig. Oakes is dan wel het extreme 
voorbeeld van een man die zich heeft geschikt in zijn noodlot. 

5.2.2 De respondenten van het tweede type 

Tot dit type rekenen wij de respondenten Evers, Hendriks, 
Kuipers, Leenders en Yzinga. Zij hebben de rouw rond het verlies 
van hun partner goed tot redelijk goed verwerkt. Van goed naar 
redelijk goed in de volgorde Kuipers, Yzinga, Hendriks, Leenders, 
Evers. 

Kijken wij naar de religiositeit van de respondenten van dit 
type, dan kunnen wij binnen dit type twee varianten 
onderscheiden. 
Bij de respondenten Leenders en Evers is in hun religiositeit 
geen sprake van eigen positie bepalen. Bij beiden is sprake van 
een betrokkenheid op het godsdienstige vanuit een zekere mate van 
routine. Veel van hun religieuze betrokkenheid is verloren gegaan 
zonder dat beiden actief op zoek gaan naar nieuwe invullingen. 
Zij houden vast aan wat zij van oudsher hebben, maar voor beiden 
geldt dat hoe weinig er ook over is , het werkzaam blijft als hulp 
in de crisis . 
Leenders zegt in dit verband: "Ik geloof niet dat ik het ooit 
helemaal zal afschaffen. Ja, misschien trek je je er ook wel aan 
op. Ik weet het niet. Ik weet niet waarom, hoe ik zoiets voel. 
Net of je de behoefte eraan hebt om toch naar de kerk te gaan. 
Dat je toch schijnbaar denkt dat je er iets vindt dat je kan 
gebruiken. Soms kom je wat tevreden terug, dat je het gewoon ook 
wel makkelijker ziet. Soms ook niet. Ik weet ook eigenlijk niet 
goed wat geloof inhoudt. Ik vind dat ze teveel dingen ineens 
afgeschaft hebben, daardoor ben ik eigenlijk losser van de kerk 
komen te s taan. Ik hou nou zrfn beetje mijn manier van geloven 
aan. In mezelf voel ik dat ik ergens een religieus goeie houvast 
moet hebben." In verband met het verloren gaan van de verering 
van Maria en heiligen zoals Christoffel: "Dat waren zo ingeroeste 
steunpunten, en die werden nu ineens radicaal afgeschaft . . . Maria 
was toch een persoon waar je als moeder zogenaamd mee praten kon. 
Maria betekende voor mij toch wel meer. Als ik bad, bad ik gauwer 
tot Maria dan tot God. Nu doe je het toch een beetje om de ouwe 
stijl. Je gooit het niet helemaal weg, eigenlijk, tenminste ik 
niet. Menigeen misschien wel." 

Mevrouw Evers sluit hier nauw bij aan: "Ik zal nooit gaan slapen 
voordat ik gebeden heb, al is het maar een weesgegroetje. Dat 
voel je misschien ook meer als een tradit ie. Maar ik ben niet 
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kerks meer, tenminste ik kan wel eens behoefte hebben aan op 
zondag naar de kerk te gaan, maar niet dat ik me verplicht voel. 
Ik ga naar de kerk en ik ga te communie en ik maak de mis 
helemaal door zoals hij doorgemaakt moet worden. Toch heb ik er 
steun aan. Misschien dat je dat van huis uit ingepraat is, je 
moest naar de kerk en vind je misschien wel steun. Ik weet het 
niet." Over de begrafenis en de missen die zij daarna liet lezen: 
"Ik vraag me wel eens af of je het voor jezelf van binnenuit 
helemaal echt doet, of dat je het voor anderen doet, maar dat is 
niet zo. Je doet het gewoon van binnenuit omdat je voor jezelf 
weet dat het zo hoort, en dat je daarmee toch wel je rust kunt 
vinden, geloof ik." 
Bij de respondenten Kuipers, Yzinga en Hendriks staat in de 
religie het nuchtere "kiezen", het cognitief en rationeel 
becijferen voorop. De religie is voor hen een vanzelfsprekend 
werkzame hulp in crises. Hun religiositeit is meer bestand 
gebleken tegen de seculariseringstendens dan die van Leenders en 
Evers. Bij mevrouw Kuipers kunnen wij bijvoorbeeld wijzen op haar 
bewust kiezen voor een protestantse lagere school voor haar kind. 
"Van die school weet ik dat het een school is waar ze meer zorg 
hebben voor kinderen. Een goed georganiseerde school, waar een 
bepaalde orde, een bepaalde rust heerst. De keuze voor zo'n 
school is gewoon dat ik weet dat er zorg i s . En ik vind ook dat 
er op de katholieke scholen weinig meer aan Godsdienst wordt 
gegeven. Laat hem dan maar uit de bijbel leren lezen. Dat is een 
goede ondergrond." 
Yzinga zegt op de vraag of de religie hem tot steun is geweest: 
"Jazeker, daar heb ik heel veel steun aan gehad. Ik geloofde 
gewoon dat ik daar steun van gehad heb. Ik heb veel gebeden. Dat 
ik alles zo nuchter kan bekijken, dat daar ook in verweven zit. 
Door mijn geloof, het geloof in die God. Wat ik al zei dat de 
dood onherroepelijk is , en dat die weg uitgestippeld is geweest." 
Uitspraken van mevrouw Hendriks die in dit verband relevant zijn, 
zijn de volgende: "Godsdienst heeft in zoverre iets voor me 
betekend dat ik geen genoegen neem met het feit dat het met dit 
leven eindigt. Ik heb ook heel sterk het gevoel dat goed en kwaad 
heel sterk verbonden is met het geloof. Dat mensen die zo goed 
mogelijk geleefd hebben, dat die toch op de een of andere manier 
goed terecht komen. Ik denk dat dat mijn geloof is . Ook die 
offerzin die ik vroeger geleerd heb, komt mij nu van pas. Nu niet 
in de zin van geen water nemen als je ontzettende dorst had, maar 
op een andere manier, dat je iets over kunt hebben voor een ander 
waar je zelf echt moeite mee had." Het becijferende klinkt vooral 
door in haar spreken over de kerkgang: "Het is misschien heel 
hypocriet, maar ik zou gewetenswroeging krijgen als ik niet meer 
naar de kerk ging. Zo ben je niet grootgebracht; je moet toch een 
offertje brengen. Ik denk maar altijd, je hoort nu eenmaal bij 
die club en je steekt er altijd wel wat goeds van op. En dat kost 
een offer. Dat offer geeft je dan voldoening." 
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Ook in het Godsbeeld van deze respondenten is de voornoemde 
tweedeling herkenbaar. Bij de respondenten Kuipers, Yzinga en 
Hendriks is God nog redelijk nabij. 
Mevrouw Kuipers zegt over God: "Ik wil hem zien als iemand die 
een enorme mantel heeft, waarin een enorme fijne hand uitsteekt 
over de mensen. Een goed iemand die je de hand reikt als het 
nodig i s , als een vaderfiguur." 
Yzinga stelt hem zich voor: "Als het beeld van je kinderdromen. 
Gewoon een man met een baard." Elders: "God is bij mijn zoon 
alles. Daar komt het bij mij in principe ook op neer. Ik bid tot 
God. Anderen zeggen dat je via een heilige voorspraak kunt 
krijgen, maar dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik bid 
rechtstreeks tot God of tot Maria. Die kan ik er wel in 
betrekken." 
Hendriks zegt in dit verband, naar aanleiding van de vraag of zij 
wel eens bidt: "Dat is niet het traditionele bidden, maar meer 
praten met God. Met diegene, waarvan ik denk dat hij 
verantwoordelijk is voor dit heelal en alles wat er hier is . Ik 
kan ook heel vurig bidden en God tot verantwoording roepen. . . ." 
Bij Leenders en Evers is de relatie tot God meer afstandelijk en 
is God niet een aanspreekbare persoon. 
Bij Leenders is sprake van: "Het idee dat er toch een toezicht 
i s . Ja, toch wel een soort wezen, of zo, in ieder geval een 
hemellichaam, of . . . een wezen." 
Evers spreekt van: "Een man die je afgebeeld ziet, maar verder 
toch niet." "Dan ben ik heel gauw uitgepraat. Daar ga ik me ook 
echt niet in verdiepen. 

Ook in de antwoorden op de "waarom-ik" vraag laat de tweedeling 
zich herkennen. 
Bij Kuipers, Yzinga en Hendriks is het antwoord op de "waarom-ik" 
vraag expliciet medebepaald vanuit de religieuze overtuigingen. 
Bij mevrouw Kuipers wordt het antwoord in verband gebracht met 
het feit dat de partner vlak voor diens dood nog een gesprek had 
met de pastor. Mevrouw Kuipers zegt in dit verband: "Moet ik 
daarop antwoorden, dan denk ik heel vaak terug aan de 
godsdienstleraar. Die zei altijd: ja, waarom? Zou het niet zijn 
omdat hij op dat moment misschien het beste was om teruggehaald 
te worden? Dat hij op zijn beste moment was. Ik geloof wel dat ik 
nog steeds kan zeggen dat ik er door mijn geloof meer in kon 
berusten. En omdat aan de vooravond dat hij overleden i s , hij 
nogal met de pastoor heeft zitten praten, dat je zegt van, heeft 
het voor mijn man net die avond niet zoveel diepgang gehad dat 
ie Dat vraag je je af. En daarop zeg ik dus: is het niet op 
zijn beste moment geweest." 
Bij de heer Yzinga is ook sprake van een expliciet vanuit de 
religieuze overtuigingen stammende verklaring. Hij zegt: "Ik ben 
een zeer nuchter mens. Ik ben zeer gded gelovig. Ik ben ervan 
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overtuigd: je leven is uitgestippeld. Je hebt dat te nemen, zoals 
jouw leven is uitgestippeld. Nou, en ik neem dat, en ik vraag 
niet waarom. Dat is jou weggelegd. Het gebeurt omdat het hoort, 
omdat het leven zo is uitgestippeld. Daar kom je niet onderuit . 
Als het mijn tijd i s , wat mij nog moet gebeuren, dat krijg ik. 
Het moet zo zijn. Mijn leven is zo uitgestippeld. De 
Voorzienigheid heeft mijn leven zo uitgestippeld." 
Mevrouw Hendriks zegt naar aanleiding van haar mans dood: "Ik had 
me wel vaker voorgesteld, misschien kan hij wel in een keer dood 
zijn. Dan is hij tenminste goed af. Want op deze manier kan die 
man niet meer leven. Hij was wel een verbitterd mens geworden. 
Hij vond dit leven toch een heel erg moeilijk doorgangshuis. Toen 
hij gestorven was, dacht ik, je bent er van af. Je hebt het terug 
mogen geven. Je bent van alle gewetensnauwheid af, van al je 
angsten ." Ook spreekt zij over een door de natuur ingecalculeerd 
zijn van het gebeuren: "Ik vind dat ik zo dicht bij de natuur 
leef, dat alles wat je overkomt al ingecalculeerd is . Daar heb je 
eigenlijk al vanaf het begin rekening mee gehouden." 
Mevrouw Leenders spreekt in het kader van de "waarom-ik" vraag 
niet expliciet over religieuze zaken, maar wijst op een soort 
natuurwet van "niet-voor-je-tijd-gaan". Een soort beschikking 
waaraan de mens onderhevig is: "Dat het zo heeft moeten zijn." 
Ook spreekt zij over: "Dat dit gebeuren in andere zaken weer 
goedgemaakt zou worden". Bovendien wijst zij erop dat zij door 
andere tegenslagen een meer nuchtere kijk op het leven heeft 
ontwikkeld, en van tegenslagen rijper werd. 

Mevrouw Evers tot slot komt nauwelijks toe aan de formulering van 
een antwoord op de "waarom-ik" vraag. Zij spreekt over: "Het was 
voor hem een prachtdood geweest, want ik geloof dat als hij een 
lijdensweg had moeten hebben, dat het ontzettend voor hem geweest 
was. Daar kon hij geloof ik helemaal niet tegen. Voor hemzelf is 
het een prachtdood geweest, maar voor ons een des te hardere 
klap". Zij vraagt zich nog steeds vaak af waarom het juist haar 
moest overkomen." 
In het algemeen kan men zeggen dat Kuipers, Yzinga, Hendriks en 
in deze ook Leenders een antwoord formuleren in de sfeer van 
nuchterheid. 
Mevrouw Evers komt het minst toe aan een antwoord. Van deze groep 
doet mevrouw Evers het in haar rouw relatief gezien dan ook nog 
het minst goed. 

Verder wijzen wij erop dat bij de meeste respondenten van dit 
type sprake is van een geloof in een leven na de dood, dat 
expliciet tot steun in de rouw i s . Mevrouw Kuipers spreekt van 
iets: "Waar ze naar op weg is . Voor mij gaat echt het gezegde 
niet op, er is niks meer. Dat kan ik gewoon niet begrijpen, dat 
anderen wel eens zeggen, er is niks meer. Ik ervaar dat gewoon 
nog. Heel zeker ." 
De heer Yzinga zegt: "Ik geloof wel dat er een leven in het 
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hiernamaals i s . Dat geloof ik beslist. En het leven wat hierna 
zal komen, is alleen maar goed. Ik geloof niet dat het slecht i s , 
daar ben ik van overtuigd." 
Mevrouw Hendriks voelt het eveneens als: "Iets waar we naar 
toegaan en vandaan komen. Dat hangt allemaal maar niet los in het 
heelal. Waar het i s , of wat het i s , dat weet ik niet, maar ik 
denk toch heel zeker dat het na dit leven niet afgelopen i s . En 
in zoverre kan ik ook de dood van mijn dochter en mijn man zien 
als een soort overgang in een ander ie ts , waar het goed toeven 
i s . " 
Bij mevrouw Leenders wordt dit geloof wat minder uitgesproken, 
maar ook zij spreekt van: "Er moet toch wel iets zijn". En: "Ik 
geloof toch niet dat je altijd helemaal weg zal vallen. Dat idee 
heb ik niet. Jawel, ik zie toch wel iets van een leven na de 
dood. Dat er altijd toch wel iets " 
Mevrouw Evers, tot slot, spreekt op wat naïeve wijze over wat zij 
noemt het "hiernabestaan", als een plaats waar overledenen elkaar 
tegenkomen. "Ik geloof er nog echt in ." Stervenden ziet zij als 
"groetenoverbrengers": "Af en toe als je iemand weet die komt te 
sterven, daar zou je tegen willen zeggen, doe ze de groeten. Dat 
je toch weet dat hierna nog wat leeft." 
Het verschil met betrekking tot het geloof in een hiernamaals van 
deze respondenten met die van het eerste type is vooral gelegen 
in de onbetwijfelbare, concrete vanzelfsprekendheid waarmee de 
meeste respondenten van het eerste type dit geloof ui ten. 

Tot zover de respondenten van het tweede type die men toch allen 
op grond van hun religiositeit in Godins (1979) termen zou kunnen 
rekenen tot degenen die in het bezit zijn van een religie die het 
narcistische niveau van enkel behoeftebevrediging overstijgt. In 
een vertrouwensvolle relatie met het goddelijke worden ook de 
tegenslagen van het leven geaccepteerd. 

Wij kunnen ons nu wederom de vraag stellen wat de rol van deze 
religiositeit was in de rouwverwerking. Helpt een volwassen 
religie de rouw goed te verwerken? 
Ook hier blijkt een eenvoudige correlatie niet tot 
oorzakelijkheidsverbanden te kunnen leiden. Kijkt men, net als 
bij de respondenten van het eerste type naar de noemer "Persoon" 
van de samenvattende interpretatie, dan valt op dat de eerder ten 
aanzien van de religiositeit gemaakte tweedeling ook hier binnen 
de "persoon" te maken i s . Men kan spreken van een meer harde , 
assertieve persoon, en een meer "softe", sub-asser t ieve. De 
respondenten Kuipers, Yzinga en Hendriks behoren tot de hardere , 
assertieve variant . De respondenten Leenders en Evers tot de meer 
"softe", sub-asser t ieve, die echter met wat stimulans een heel 
eind op weg raken naar meer daadkracht. 
Aldus kan men constateren dat de lijn hard-zacht , zoals die in de 
persoon herkenbaar i s , zich op dezelfde manier in het religieuze 
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domein manifesteert. 
De respondenten Kuipers, Yzinga en Hendriks gaan met de religie 
op een andere wijze om dan de meer "softe" Leenders en Evers. 
Leenders en Evers kiezen uit het religieuze aanbod datgene wat 
aansluit bij hun persoonlijke behoeftes. In hun religie is geen 
sprake van eigen positiebepalen, net zo min als in de rest van 
hun leven. Dezelfde parallel tussen de persoon en de religie is 
herkenbaar bij de respondenten Kuipers, Yzinga en Hendriks. 
De doorslaggevende betekenis van de "Persoon" tekent zich, 
behalve in de religie van deze respondenten, ook af in de 
relaties tot hun par tner . 
Bij de respondenten Kuipers, Yzinga en Hendriks zou men kunnen 
zeggen dat zij de partner niet absoluut nodig hebben voor hun 
eigen doen en laten. 
Bij de "subassertieve" Leenders en Evers daarentegen lijkt de 
daadkracht door de partner tijdens diens leven vaak ingeëngd te 
zijn geworden. Na het overlijden van hun partners zien we mevrouw 
Evers en Leenders dan ook wat meer ontplooiingsmogelijkheden 
zoeken. 
Concluderend kan men zeggen: niet de volwassen religie doet de 
rouw goed verlopen; nee, de persoon gaat op zijn eigen wijze met 
de religie om. 

Resten ons nog enkele opmerkingen over de vragenlijst scores. Wat 
de gemiddelde depressiescore betreft , deze bedraagt voor de 
respondenten van dit type: 15.8, ver onder het totaalgemiddelde 
van 31.32. 
Dit fenomeen tekent zich ook af ten aanzien van de discrepantie 
scores. De gemiddelde discrepantie score is: 27.2. Eveneens ver 
onder het totaalgemiddelde. 

Wij willen in de volgende subparagraaf nog ingaan op een derde 
type, ondanks het feit dat -zoals wij in de inleiding van dit 
hoofdstuk reeds opmerkten- het hier gaat om een aantal 
respondenten waar de religie een heel minimale rol speelt in de 
rouw. We behandelen ze omdat ook zij een licht werpen op onze 
centrale vraagstelling: hoe functioneert de religie in de rouw? 
In een aantal van deze gevallen waar de rol van de religie zeer 
klein i s , zien we deze religie toch op een zeer specifieke wijze 
functioneren. 
Het betreft hier met name die respondenten waar de rouw moeizaam 
verliep. Deze respondenten -de gevallen Bos, Rutten, Sanders, 
Thijssen, Willems, Van Xanten en Zuidema- lijken in hun 
vastlopende rouwprocessen een laatste beroep te gaan doen op hun 
minimale religiositeit. Men zou kunnen spreken van de ventilatie-
of adresseerfunctie van de religie in gevallen waar de rouw 
stagneer t . 
Bij de resterende respondenten waar de rouw goed verliep (de 
gevallen Derks , Faber en De Jong) daarentegen, lijkt zelfs deze 
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minimale functie door de religie niet vervuld te hoeven worden. 
Hen betrekken wij verder dan ook niet in onze beschouwingen. 

5.2.3 De respondenten van het derde type 

Tot dit type rekenen wij de respondenten Bos, Rutten, Sanders, 
Thijssen, Willems, Van Xanten en Zuidema. 

Bij deze respondenten heeft de religie nauwelijks een rol 
gespeeld in de rouwverwerking. Echter ook bij hen is de parallel 
tussen de religie en de persoon aanwijsbaar. Zij onderstrepen de 
in beide vorige typen aangewezen relaties. 

Kijken wij naar de religiositeit -voorzover aanwezig- van deze 
respondenten, dan valt het volgende te melden. Voorzover de 
religie een rol speelt, is zij met name een middel om negatieve 
gevoelens te adresseren of te ventileren. 

Kijken we naar het Godsbeeld van de respondenten, dan valt op dat 
voorzover God al aanwezig is , hij verworden is tot een 
onhebbelijke, onrechtvaardige God. Een God waarin je geen 
vertrouwen meer kunt hebben en aan wiens bestaan getwijfeld 
wordt. Rutten, Sanders en Zuidema schaffen God af. 
Mevrouw Bos zegt op de vraag of zij zich God kan voorstellen: 
"Nee, want wat moet ik mij daar bij voorstellen." 
Mevrouw Thijssen: "Ik heb me er nooit geen voorstelling van 
gemaakt. Ik zou niet weten hoe . " 
Mevrouw van Xanten zegt over God: "Voor mij een hele grote vraag. 
Iets moet er bestaan. Ik weet het niet. Daar kom ik nooit u i t . " 
Mevrouw Willems zegt: "Mijn beeld was dat het een hele goede man 
zou zijn. Dat beeld is helemaal vervaagd. Dus, ik heb geen beeld. 
Mijn beeld wordt sowieso heel anders . God heeft ook zijn gebreken 
en fouten. Het is ook een mens. Hij faalt ook op sommige dingen. 
Nou, en iedereen heeft fouten en gebreken, alleen vind i k . . . . " In 
verwarring zegt ze dan: "Het zijn dingen waar ik helemaal ook 
niet bijkan. . . . Ik weet het n i e t . . . . " 
Rutten noemt God: "Een vreselijk onhebbelijke kerel, omdat ie me 
dat gedaan heeft." Ze stelt: "En daarom blijf ik ook volhouden 
dat er geen Onze Lieve Heer i s . " 
Voor de heer Sanders bestaat God niet: "Dan was er die ellende 
niet. Als je dan leert dat die de schepper van alles i s . Nou, als 
ik iets maak, dan maak ik het ook niet meer kapot! En daarvoor, 
ik geloof het n ie t . " 
Mevrouw Zuidema zegt in dit verband: "Als Onze Lieve Heer гсУп 
heilige, goede man is, een goede herder, dat die zoiets, zo cru 
heeft kunnen doen. Hij heeft me het vertrouwen afgenomen. Dat 
beeld van de goede man is afgebroken. Dat is afgelopen. Daar kan 
ik ook niet op terugkomen." 
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Het hiernamaals wordt, voorzover het al aanwezig was, afgeschaft. 
Over haar geloof in een leven na de dood zegt mevrouw Rutten: 
"Nee, dan had hij een teken moeten geven. Er is nooit een weg 
terug. Daar kom ik niet mee klaar ." 
Ook Sanders stelt: "Een leven na de dood. Nee, daar geloof ik 
niks van. Daar geloof ik nooit niks meer van. Volgens mij, als 
het gebeurd is , is het afgelopen. Nee, ik zeg, voor mij is er 
geen God, want dan had je die ellende niet. Want niemand die iets 
opbouwt breekt het weer binnen de kortst mogelijke tijd af. Als 
Hij de kinderen en de wereld en alles schept, en ik als vader 
zijnde een kind verwek, dan ga je het niet een paar weken daarna 
de nek omdraaien. En daarom, ik geloof er niet meer in ." 
Mevrouw Zuidema zegt: "Daar geloof ik niks meer aan. Het is weg, 
en dan ben je weg. Iemand zei dat ik moest bidden, dat mijn man 
op mij stond te wachten. Maar daar geloof ik niet meer aan. Nee, 
nee, nee, nee. Daar kan ik me totaal niks bij voorstellen. Ik 
geloof het niet!" 
Ook bij de overige respondenten van dit type is van een geloof in 
een hiernamaals geen sprake. 
Mevrouw van Xanten stelt over het leven na de dood: "Het zou wel 
fijn zijn, en dan denk ik, ach nee, dat kan niet. Daar liggen 
toch maar bot ten. Dat kan toch niet als je het goed nagaat. Er is 
toch niks meer." 
Mevrouw Thijssen stelt: "Ik kan het me niet goed voorstellen. Dat 
zijn dingen, daar durf ik niet over te denken." 
En mevrouw Bos stelt: "Het is toch afgelopen, het is toch met 
mijn man ook afgelopen. Ik kan heus niet zeggen: ik ga, ik zie 
hem te rug . Dat geloof ik niet ." 
Tot slot mevrouw Willems. Zij wil er wel in geloven, maar vindt 
het denken hierover zo beangstigend dat zij zich een voorstelling 
niet durft te maken, uit angst voor het onzekere. Ze zegt: "Nee, 
daar heb ik geen voorstelling van . Heb ik wel eens geprobeerd, 
maar dat beangstigde me zo dat ik ermee gestopt ben. Dat zijn 
dingen, daar vlucht ik voor weg. Het is de angst voor het 
onzekere. Dan wil ik het niet w e t e n . . . . " 
Een opvallende overeenkomst bij de twee laatstgenoemde 
respondenten Bos en Willems betreft het feit dat na de dood van 
de partner de kerk tot een angstaanjagende plaats wordt. De kerk 
wordt "kolossaal" bij mevrouw Bos. En ook mevrouw Willems voelt 
zich na haar mans dood in de kerk niet meer thuis . Ze spreekt 
over een "nare mis", waarin zij -voor het laatst met Kerstmis-
terechtkwam. 

Tot zover enige opmerkingen ten aanzien van de religiositeit van 
de respondenten behorend tot dit type . 
Kijken wij nu naar de noemer "Persoon" van de samenvattende 
interpretat ies, dan zou men als gezamenlijke noemer voor deze 
respondenten kunnen spreken van de teleurgestelde "beperkten". 
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Gevoelens van teleurstelling en kwaadheid hebben in de zeer 
smalle leefwerelden van deze respondenten de overhand. In hun 
rouwproces hebben zij gemeenschappelijk dat zij door de verdich
ting van hun levensoptiek op de partner na diens dood in een 
uitzichtsloze leegte terechtkomen. Het lijkt er op dat wij ook 
bij de respondenten van dit type kunnen stellen dat de in de 
persoon aanwezige gevoelens van teleurstelling zich in de religi
ositeit weerspiegelen. De religie wordt dan slechts gebruikt om 
deze gevoelens te kunnen ventileren. 

Ook in hun zoeken naar een antwoord op de "waarom-ik" vraag komt 
dit persoonskenmerk te rug . 
Mevrouw Hutten spreekt het onrecht haar aangedaan uit in de 
formule: "Ik denk dat het hier te goed ging, dat het te goed 
ging, dat we het te fijn hadden." "Daarom blijf ik ook volhouden 
dat er geen Lieve Heer i s . Er zijn huwelijken waar ze elkaar 
halfdood slaan, die blijven leven. En wij hadden de hemel op 
aarde. En dan wordt die man die altijd zo goed geleefd heeft, die 
wordt weggehaald. Ja, daar ben ik vreselijk opstandig onder ." 
De heer Sanders zegt: "Het is eigenlijk zinloos. Je moet het 
alleen verwerken. Ik geloof niet dat iemand je daarbij helpen 
kan. J e kunt wel zeggen, het komt wel weer goed, of dat moest 
toch, of zo, maar dat helpt toch allemaal niet ." 
Ook bij mevrouw Zuidema klinkt het onrecht door waar zij zegt: 
"Waarom ben ik altijd de dupe? Ik heb toch maar altijd wel moeten 
zorgen. Ik ben een zorgelijk type. Nu hadden we het een paar jaar 
fijn. Het ging allemaal goed. Is dat dan alles van je hele leven? 
Is dat de dank? Ik heb zelf altijd klaargestaan. Ik ben overal 
bijgesprongen, ook nadat mijn man gestorven i s . Dus, is dat dan 
het doel van je leven? Ik bedoel, ik heb altijd gebeden. Ik heb 
gebeden toen hij ziek was, hele nachten. Niet verhoord. 
Natuurlijk, je kunt niet op commando verhoord worden, maar als je 
dan ziet hoe andere mensen doen, dan denk je toch, hoe is het 
toch mogelijk dat wij toch altijd met de kop tegen de muur 
aankomen. Daar wordt je toch zo opstandig van als je groot bent . 
Ik heb het vertrouwen niet meer. Ik heb geen vertrouwen meer in 
Onze Lieve Heer. Als Onze Lieve Heer zo'n goede man is als ze ons 
altijd voorgesteld hebben, dan bestaat het niet, zoiets. Voor mij 
is het oneerlijk dat hij zoiets kan toestaan." . 
Mevrouw Thijssen verwijst in dit verband naar een late, 
oneerlijke vergeldingsmaatregel: "Ik denk wel eens, het is 
misschien je straf, want je bent fout geweest. Je hebt moeten 
trouwen. Misschien een straf, wel erg laat, ofschoon ik dacht dat 
ik door het hele trouwen heen al wel gestraft was". 
Mevrouw Van Xanten vraagt zich af, waarom God -als hij al 
bestaat- niet een oude man tot zich zou halen: "Van, als er nou 
toch een God bestond, waarom pakt hij dan een gezonde man uit een 
gezin weg. Waarvoor dan niet een oude, gebrekkige, die aan het 
einde toe i s . Dan ben ik wel eens opstandig, en denk, dat kan 
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toch eigenlijk niet. Dan liet Onze Lieve Heer dat niet toe. Dat 
kan ik niet snappen n 

Mevrouw Bos formuleert als antwoord op de "waarom-ik" vraag: 
"Misschien zijn wij teveel samen geweest Je moet het nu zelf 
doen. We waren meestal samen. Als hij thuis kwam, was het samen 
fietsen, wandelen, boodschappen doen. Hij ging wel eens alleen 
zwemmen, daar hield ik niet zo van. Maar ik ging nooit alleen op 
visite, altijd samen met mijn man." 
Mevrouw Willems, tot slot, vindt geen antwoord op de "waarom-ik" 
vraag. "Nee, ik heb daar helemaal geen antwoord op kunnen vinden, 
nee. Alles heeft ergens zijn reden, dat geloof ik ook wel. Nee, 
daar geloof ik ook niet in, daar wil ik ook niet in geloven, dat 
hoef ik ook niet te zeggen." 
Zoekend naar antwoorden op de "waarom-ik" vraag komen deze 
respondenten inderdaad niet verder dan antwoorden in de sfeer van 
onrecht, kwaadheid en zinloosheid. De religie speelt bij de 
meeste respondenten van dit type in hun zoeken naar het waarom 
nauwelijks een rol. Voorzover aanwezig speelt zij in negatieve 
zin, namelijk als adres van onrechtgevoelens (Rutten en Zuidema), 
of als "angstaanjagende" (Bos en Willems) instantie, een rol. 

Nogmaals, wij kunnen constateren dat ook bij deze respondenten de 
persoon een doorslaggevende rol speelt, zowel in het begrijpen 
van de rouwverwerking alsook in het begrijpen van de rol die 
zelfs deze zo beperkte religiositeit speelt. 

Tot slot, de gemiddelde depressiescore van de respondenten van 
dit type bedraagt 41.29, evenals bij de respondenten van type I 
ruim boven het gemiddelde. Wat de discrepantiescore betreft, deze 
is 71 ; ook ruim boven het gemiddelde van de gehele groep 
respondenten. 
Tot zover de bespreking van de respondenten binnen de door ons 
onderscheiden types. Zestien van de 25 respondenten hebben wij 
aldus aan een nader onderzoek onderworpen. Door hen in subgroepen 
onder te brengen, werden verbanden tussen het rouwproces en de 
religie duidelijker. De implicaties van een en ander zetten wij 
in de algemene beschouwing van de volgende paragraaf nog eens bij 
elkaar. 

5.3 Algemene beschouwingen 

Wij hebben in het voorgaande kunnen constateren dat men in het 
beleven van religie verschillende vormen kan onderscheiden. 
Verder constateerden wij dat dit verschil nauw verweven was met 
een verschil in persoonlijkheid. We kwamen, anders gezegd, tot de 
conclusie dat de religie moeilijk los te zien was van de gehele 
persoonlijkheid. 
In een aantal gevallen was het moeilijk te spreken van een goed 

176 



verlopend dan wel stagnerend rouwproces (zoals bijvoorbeeld bij 
onze eerste casus mevrouw Aar t s ) . Ook dit had te maken met de 
vraag of men in plaats van over "pathologische, gestagneerde" 
rouwprocessen niet veel beter kon spreken over rouwprocessen 
behorend bij deze persoonlijkheidsstructuur, een persoonlijk
heidsstructuur die zich rondom de crisis van de dood duidelijk 
presenteerde. 
De crisis van de rouw is te beschouwen als een situatie waarin de 
omgang van dit individu met tal van zaken als het ware uitver
groot ter tafel kan komen. 
In de rouwsituatie wordt zichtbaar dat de persoonlijkheid zich in 
de religie weerspiegelt. De religie staat niet los van de 
persoon; zij wordt gekleurd door de persoonlijkheidsstructuur. 
Men zou derhalve kunnen stellen dat een "gezonde persoon" op een 
"gezonde manier" met de religie omgaat, en vanuit deze omgang 
steun kan vinden in de religie (mevrouw Kuipers vormt een 
representant van dit t y p e ) . Andersom zien we dat in sommige 
gevallen de "ongezonde persoon" op een "ongezonde manier" met de 
religie omgaat (de heer Cox vormt een representant van dit t y p e ) . 
Steeds manifester werd zo de invloed van de persoonlijkheid en de 
gehele levensloop op zowel de rouwbeleving als de religiositeit. 
In deze optiek is de rol die de religie speelt nog slechts te 
begrijpen vanuit die gehele levensloop. Allengs werd duidelijk 
dat de oorspronkelijk zeer open vraagstelling: Hoe functioneert 
de religie in de rouw" gepreciseerd diende te worden in de 
richting van: "Hoe weet deze persoon met zijn of haar voor
geschiedenis uit de al dan niet beschikbare religiositeit die 
elementen te gebruiken om de rouw vorm te geven?" 
De mens kiest dan als het ware uit datgene wat de religieuze 
traditie hem aanbiedt datgene wat bij hem of haar het beste 
aansluit. Deze aspecten, dit aanbod vanuit de traditie kan het 
individu gebruiken bij het verwerken van een crisis als de rouw. 
Op deze wijze helpt de religie op een indirecte wijze los te 
komen van de par tner , de dood te accepteren, en een nieuw leven 
op te bouwen. 
Onze cases maken inzichtelijk dat slechts door het individu als 
geheel te bezien de beoordeling van diens religiositeit en de rol 
die deze kan spelen in crisis van de rouw mogelijk wordt. Wij 
voelden ons in deze gesteund door de uitspraak van Allport (1950) 
uit zijn boek "The Individual and his Religion". Hij stelt: "De 
conclusie die wij moeten t rekken, is dat de subjectieve 
religieuze houding van ieder individu, zowel in zijn essentiële 
als niet-essentiële kenmerken, niet gelijk is aan die van welk 
ander individu dan ook. De wortels van de religie zijn zo 
veelvuldig, het gewicht van hun invloed zo gevarieerd, de vormen 
van rationele interpretatie zo zonder einde, dat uniformiteit van 
het eindproduct onmogelijk i s . Slechts in bepaalde basale 
biologische functies lijken mensen erg op elkaar. In de hogere 
sferen van de persoonlijkheid wordt het unieke functioneren 
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steeds duidelijker. Omdat geen aspect van de persoonlijkheid zo 
onderhevig is aan een zo complexe ontwikkeling als het religieuze 
gevoel, zullen met name op dit gebied de meeste uiteindelijke 
verschillen verwacht moeten worden" ( p . 29). 
De precisering van de oorspronkelijke vraag maakte het bestaan 
van parallelle s t ructuren in de persoon en diens religie, zoals 
die in de samenvattende interpretaties van een groot aantal cases 
naar voren kwam, -ook bij de niet in de typering betrokken 
gevallen als Aarts , Meyer, Vincent en Geurts- , inzichtelijk. Op 
dit fenomeen hadden wij reeds eerder (Van Uden en Spitters, 1982; 
Berger en Van Uden, 1983) gewezen, op basis van slechts enkele 
gevalsstudies. 
Afsluitend stellen wij nogmaals: om te begrijpen hoe religie 
functioneert in de rouw moet men religie in een bredere context 
plaatsen dan die waarbinnen wij haar tot nog toe hebben 
gesitueerd. 
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hoofdstuk 6 

TRADITIONELE RELIGIOSITEIT 
EN ZINGEVINGSSYSTEEM 

6.J Inleiding 

Om te begrijpen hoe religie functioneert in de rouw moeten wij de 
religie plaatsen in een bredere context dan die waarbinnen wij 
haar tot nog toe hebben gesitueerd, zo stelden wij in het slot 
van ons vorige hoofdstuk. 

Wat is nu die bredere context? 
In hoofdstuk 1 definieerden wij religie binnen de aldaar 
beschreven cognitieve optiek als een systeem met behulp waarvan 
het individu betekenis kan toeschrijven aan ingrijpende zaken die 
hem overkomen. Als voornaamste functie van religie omschreven wij 
in hoofdstuk 1 paragraaf 4 haar zingevend vermogen. Religie werd 
gedefinieerd als "zingevingssysteem". 
Toch voldoet deze definitie niet geheel aan het doel: de rol van 
de traditionele religiositeit rondom de crisis van de rouw 
inzichtelijk te maken. Kijken wij naar onze casuïstiek dan zien 
we de traditionele religie maar beperkt fungeren als 
zingevingssysteem (18). 
Andere zaken lijken vaak een meer of zeker even zo belangrijke 
rol te spelen als het gaat om de vraag naar zin. We wijzen op het 
belang van bijvoorbeeld het werk voor de respondenten De Jong, 
Yzinga, Peters en Kuipers; op het belang van de natuur voor 
mevrouw Derks en mevrouw Faber; en het belang van de kinderen, 
vooral voor mevrouw Evers, Faber en Rutten. 
Men zou dan ook in plaats van te spreken over de traditionele 
religie als hèt zingevingssysteem, beter kunnen spreken over de 
traditionele religiositeit als één potentiële zingevingsbron. Als 
het individu beschikt over het domein "traditionele 
religiositeit" -dat wil zeggen, als hij binnen deze traditionele 
religie is opgegroeid en hij kennis heeft gemaakt met deze 
religie in al haar aspecten- , dan kan religie door dit individu 
benut worden, maar ook dan hoeft de religie niet per se als de 
zingevende instantie bij uitstek te fungeren. 
Een dergelijke omschrijving van de traditionele religiositeit als 
een potentieel te benutten arsenaal, maakt duidelijk waarom -als 
men in een crisis al een beroep doet op de religie- veel 
respondenten slechts van een zeer beperkt "pakket" "traditionele 
religiositeit" steun zeggen te ondervinden. Deze visie verklaart 
de enorme variatiebreedte van elementen die mensen vanuit de 
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religie in hun rouw inzetten. 

Vanuit de casuïstiek kan men ten aanzien van de steun die mensen 
vinden in de religie -of anders gezegd: de selecties die mensen 
maken uit het religieuze domein- wijzen op zaken als: 
- het afscheidsritueel zoals dat in de begrafenismis en 

teraardebestelling vorm krijgt 
- het geloof in een hiernamaals 
- het geloof in een God die als een gesprekspartner kan fungeren, 

en op wie gevoelens van kwaadheid en verdriet kunnen worden 
afgereageerd 

- de steun die gevonden kan worden in het kerkgebouw of een 
kapelletje; de kerk als baken van rust waar men van de 
dagelijkse beslommeringen afstand kan nemen 

- het aan de religieuze overtuiging ontleende antwoord op de 
"waarom-ik" vraag (de theodicee) 

- het vertrouwen opgedaan vanuit gebed 
- de steun/structuur die ontleend kan worden aan handelingen als 

het opsteken van kaarsen, graf bezoek en het laten lezen van 
missen 

- tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, kan de pastor 
een uiterst belangrijke rol vervullen. 

Tot zover enige aspecten die men in de casuïstiek kan terugvinden 
onder de noemer "Relatie rouw-religie". 

Ieder individu selecteert dus uit het aanbod aan traditionele 
religiositeit dat "wat hem te pas komt", wat past bij zijn 
persoonlij kheidsst ruct uur. 
De casuïstiek heeft ons duidelijk gemaakt dat de vraag naar de 
rol van de religie in de rouw te eenzijdig i s . Deze vraag 
suggereert teveel dat de religie als een soort onafhankelijke 
factor opereert. De werkelijkheid zoals die in de casuïstiek naar 
voren treedt, benadrukt veeleer de rol die het individu als 
bemiddelaar en selector van de religie speelt. De religie speelt 
weliswaar een rol in het rouwproces, maar zij doet dit op een 
indirecte wijze. Met andere woorden, niet de religie doet iets in 
de rouw, maar het individu in de crisis van de rouw doet iets met 
zijn religie. 
Willen wij de rol van de religie in de rouw verduidelijken, dan 
zullen wij religie moeten plaatsen in een context waarin andere 
zingevingsbronnen een rol kunnen spelen. Passend binnen de 
cognitieve optiek zoals wij die in hoofdstuk 1 hebben 
uiteengezet, zullen wij een model dienen te ontwikkelen van het 
zingevend functioneren van het individu waarin de traditionele 
religiositeit geplaatst wordt temidden van andere 
zingevingsbronnen. 
Het begrip zingevingssysteem zal daarmee een nieuwe inhoud moeten 
krijgen. 
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In het hiernavolgende willen wij komen tot een model waarin de 
indirecte rol die de traditionele religiositeit speelt 
duidelijker in beeld kan worden gebracht. Een cognitief model 
waarin het individu als bemiddelende instantie met betrekking tot 
zingeving primair s taat . Dit nieuwe model van het individuele 
zingevingssysteem zal ons behulpzaam zijn de verhouding tussen de 
diverse zingevingsbronnen als bijvoorbeeld het werk, het gezin en 
de traditionele religiositeit in beeld te b rengen . Dit model 
levert ons de beoogde bredere context om de vraag naar de rol van 
de religie in de rouw opnieuw aan de orde te stellen. 
In paragraaf twee van dit hoofdstuk zullen wij, mede op grond van 
sociologische verkenningen rond het begrip secularisatie, een 
eerste omschrijving leveren van dit bredere begrip 
zingevingssysteem. 
In de derde paragraaf van dit hoofdstuk gaan wij met Estus (1966) 
nader in op a) de ontstaansgeschiedenis van diverse in het 
zingevingssysteem voorkomende elementen, b) de verhouding tussen 
het begrip zingevingssysteem en traditionele religiositeit, en c) 
het belang van het door ons in ieder zingevingssysteem aanwezig 
veronderstelde sturende principe: het zogenaamde "primary 
self-other system". Een principe dat de parallelle s t ructuren in 
de diverse levensdomeinen, zoals wij die waarnamen in de 
casuïstiek, inzichtelijk maakt. 
In paragraaf vier gieten wij de in de voorgaande paragrafen 
opgedane ervaringen in modelvorm; wij schetsen een 
sociaal-psychologisch model van de individuele zingeving. Het 
gebruik van het begrip "primary self-other system" zal hierbij 
van groot belang blijken te zijn. 
In paragraaf vijf brengen wij het model uitdrukkelijk in verband 
met het onderzoek naar de rol van religie in de rouw. Wij zullen 
trachten diverse aspecten van het model die in het kader van ons 
onderzoek relevant zijn, toe te lichten. 
Dit zal nog explicieter gebeuren in de slotparagraaf van dit 
hoofdstuk, waar het geschetste model geïllustreerd zal worden aan 
de hand van de drie in hoofdstuk vier opgenomen 
gevalsbeschrijvingen. 

6.2 Secularisatie en zingevingssysteem 

6.2.1 Secularisatie 

Hiervoor wezen wij op het feit dat het individu in ons onderzoek 
meer en meer naar voren trad als iemand die een selectie maakte 
uit het aanbod aan traditionele religie. De traditionele religie 
functioneerde niet meer als de vanzelfsprekende zinverleenster 
aan een crisissituatie als de dood. 
Ook vanuit de godsdienstsociologie wordt erop gewezen dat de 
traditionele religie in onze hedendaagse maatschappij haar 
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vanoudsher vanzelfsprekende plaats heeft verloren. Als men 
spreekt over de afnemende betekenis van de traditionele 
godsdienstigheid, wordt al snel de term secularisatie gebruikt . 
Godsdienstsociologen hebben voor dit proces in toenemende mate 
aandacht gekregen. Wij gaan er hier kort op in omdat ook zij 
wijzen op de gevolgen van dit proces voor het individu en hun 
denkrichting ons behulpzaam is bij de formulering van het beoogde 
model van de menselijke zingeving. 

Volgens Luckmann (1967) zou de seculariseringstendens in onze 
maatschappij ertoe geleid hebben dat de omgang met het religieuze 
voor het individu meer en meer een privé-aangelegenheid werd. 
In een proces dat door hem institutionele segmentering is 
genoemd, werd zijns inziens de aanvankelijke structurele eenheid 
van het sociale gemeenschapsleven verbroken. De hedendaagse 
samenleving typeert hij met de term differentiatie. Hij bedoelt 
daarmee dat allerlei domeinen van het leven (de wetenschap, het 
onderwijs, het gezin, het ontspanningsleven, de economie en de 
politiek), die vroeger geen zelfstandigheid bezaten, in de loop 
der tijd zelfstandig zijn geworden en vorm kregen in eigen 
instellingen en inst i tut ies. De samenleving heeft zich 
gedifferentieerd in een groot aantal deel-samenlevingen: "worlds 
apar t" . Er bestaat in deze visie niet langer één werkelijkheid, 
maar een veelheid van werkelijkheden (19). 
Die werkelijkheden of "sub-universes" hebben vaak eigen waarden 
en normen, die in de verschillende institutionele sectoren vaak 
niet op elkaar afgestemd zijn. 
Een dergelijke samenleving, die haar totaliteitskarakter heeft 
verloren, wordt voor het individu tot een abstract geheel. 
Zijderveld (1971) spreekt in dit verband van een abstracte 
samenleving; een samenleving die als geheel ver van het individu 
af is komen te s taan. Het individu richt zich naar de regels van 
die deel-samenleving, waarin het op dat moment functioneert. 
Het traditionele, overkoepelende en transcendente 
normen-universum werd binnen ieder domein vervangen door 
autonome, institutionele ideologieën. Dobbelaere (1981) noemt dit 
proces laici sa tie; Luckmann prefereert de term secularisatie. 
De gevolgen van dit proces voor de traditionele godsdienstigheid 
worden aangeduid met de term "marginalisering". 
Door de segmentering van het maatschappelijk leven werden de 
traditionele religieuze legitimatieschema's irrelevant ten 
aanzien van de andere institutionele kaders . De traditionele 
godsdienst verliest op deze wijze zijn overkoepelende, 
integratieve functie en wordt tot ideologie van één specifieke 
institutionele sector. Er is geen sprake meer van een "hemels 
baldakijn" (Berger, 1967): de godsdienst wordt een institutie 
naast alle andere . De godsdienst is daarmee, zoals sommigen het 
zeggen, in een marktsituatie terecht gekomen. Het individu staat 
als consument tegenover een assortiment aan levensbeschouwingen 
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waaruit hij een keuze kan maken die overeenkomt met zijn 
subjectieve prioriteiten. De traditionele godsdienst is daarmee 
een privé-aan gelegenheid geworden. 
De traditionele religie is niet langer de enige leverancier van 
het levensbeschouwelijke aanbod: zij moet concurreren met andere 
godsdienstige modellen en met modellen die geen specifieke 
godsdienstige referenties impliceren. Men spreekt dan over het 
ontstaan van een "cultureel pluralisme". 

Het gevolg van dit hierboven beschreven proces is dat het 
individu in zijn sociale leven die rollen gaat spelen, die passen 
bij de gespecialiseerde institutionele kaders . Doordat de 
maatschappelijke instituties het verwerven van een stabiele 
persoonlijke identiteit steeds minder s t ruc tureren , wordt dit in 
toenemende mate een subjectieve, individuele opgave. 
Vanuit deze visie moet de persoon, via de constructie van een 
vrij te kiezen ordeningsprincipe, zijn versplinterde, 
gesegmenteerde en incoherente leefwereld integreren. Hij moet 
zijn leven "zingeven" door zelf -uit het aanbod van de 
levensbeschouwelijke markt- een persoonlijk ordenings- en 
legitimatieschema samen te stellen. 
Een gevolg van deze gesegmenteerde samenleving is , dat het 
individu zich aan deze ingewikkelde samenleving onttrekt en zijn 
toevlucht zoekt in een betrekkelijk kleine en overzichtelijke 
privé-wereld. Dit wordt duidelijk als we kijken naar het belang 
dat gehecht wordt aan vrije tijd, de waarde van het gezinsleven 
en de sterke concentratie op het kern-gezin (man, vrouw en 
kinderen) in onze samenleving. 
De opbouw van een persoonlijk ordenings- en legitimatieschema 
gebeurt dan ook vaak vanuit de basis die gelegd wordt in de 
privé-sfeer, het gezin. Men kan met Zijderveld (1971) concluderen 
dat de moderne samenleving in de ervaring van de mens niet meer 
voldoet aan zijn verlangen naar zin, werkelijkheid en vrijheid. 
Deze zaken moet het individu vinden binnen de kring van zijn 
private en subjectieve bestaan (p,170). Daar bouwt hij zijn eigen 
wereld op met zijn privé-zingevingssysteem. 

Binnen de godsdienstsociologie is nogal wat onderzoek op gang 
gekomen naar deze verschijnselen. Volgens Luckmann (1967) is de 
centrale vraag van de godsdienstsociologie of er in de 
hedendaagse samenleving "sociaal geobjectiveerde 
betekenissystemen" zijn naast de traditionele religieuze 
institutie, die net als dit instituut het alledaagse leven kunnen 
integreren en hulp bieden bij bepaalde crisismomenten. Hij 
spreekt van: "invisible religion" en "institutionally 
nonspecialized social forms of religion". 
Deze private, onzichtbare religie is geen totale overname meer 
van een of ander officieel aangeboden model, maar een verzameling 
van betekenisschema's, die door het individu uit de verschillende 
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"deel-werelden" met de daarbij behorende levensbeschouwingen en 
ideologieën, vrij gekozen wordt. 
Vanuit de optiek van "invisible religions" is door vooral 
Amerikaanse sociologen onderzoek verricht naar wat in deze 
onderzoeken heet "meaning systems". (Zie bijvoorbeeld Yinger, 
1969, 1977; Machalek en Martin, 1976; McCready en Greeley, 1976 
en Wuthnow, 1976.) 
Het belang van dit soort onderzoek is , dat zij de vraag naar de 
functie van de godsdienst opnemen in een breder probleemveld. Zij 
stellen de vraag naar de betekenis en de functie van de 
godsdienst voor het individu dat zich geplaatst weet voor de taak 
zijn hele scala van levensdomeinen te integreren in een 
persoonlijke biografie. 

Het onderzoek naar zingevingssystemen zoals verricht door 
sociologen sluit aan bij onze optiek. Toch zijn de door hen 
beschreven "zingevingssystemen" vaak moeilijk te herformuleren 
naar het individuele niveau. 
Laten we daarom een meer psychologische formulering van het 
begrip zingevingssysteem geven. 

6.2.2 Een psychologische formulering van het begrip 
zingevingssysteem 

In de literatuur vinden we meerdere termen voor het concept 
zingevingssysteem: "systems of meaning", "meaning structures", 
"world views", "invisible religions", "symbolic universes", 
"system of ultimate values", en zo meer (20). 
Al deze termen dekken min of meer dezelfde lading, hoewel de 
verschillende auteurs die ze hanteren uit verschillende 
theoretische visies putten. Wij kiezen mede op grond van een 
omschrijving van het begrip zingevingssysteem van de filosoof 
Kruithof (1968) en de socioloog Schoovaerts (1981) voor de 
volgende werkdefinitie van "zingevingssysteem": 
Een zingevingssysteem is een cognitief geheel van opvattingen, 
houdingen, waarden en normen dat het individu zich in de loop van 
zijn persoonlijke geschiedenis eigen maakt (construeert) in een 
continu proces van interpreteren, systematiseren en legitimeren 
van zichzelf, anderen en gebeurtenissen, waardoor het individu 
zichzelf als totaliteit structureert en zijn onmiddellijke 
leefsituatie overstijgt, zin en betekenis toeschrijft aan zijn 
leven en hierdoor een relatieve subjectieve zekerheid verwerft. 

Het begrip zingevingssysteem valt niet geheel samen met het 
begrip cognitief systeem, zoals we dat in hoofdstuk 1 paragraaf 3 
aan de orde stelden. Het zingevingssysteem is te beschouwen als 
een onderdeel van het cognitieve systeem van de mens. Het 
cognitieve systeem helpt het individu ervaringen te herkennen en 
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te ordenen. Het zingevingssysteem heeft daarbinnen een specifiek 
sturende functie. Het zingevingssysteem helpt niet alleen een 
bepaalde ervaring ordenen, maar integreert het in het geheel van 
het levensverhaal. Het kenmerkende van het zingevingssysteem is 
dat het betrekking heeft op "zinsvragen", die de alledaagse 
cognitieve functies overstijgen. Het zingevingssysteem treedt met 
name in werking daar waar "het er op aankomt"; waar het gaat om 
existentiële zaken; "ultimate problems" zouden andere auteurs 
zeggen. 

In de bovenstaande omschrijving van het begrip zingevingssysteem 
zijn een aantal aspecten te onderscheiden: 
a. Aspecten met betrekking tot de aard van de constituerende 

elementen. 
b. Aspecten met betrekking tot het ontstaansproces. 
с Aspecten met betrekking tot de functies voor het individu. 

ad a) Een cognitief geheel van opvattingen, houdingen, waarden en 
normen... 

Schoovaerts merkt op dat de term zingevingssysteem mogelijk wat 
misleidend is. Als we met systeem bedoelen een logisch coherent 
patroon, dan is systeem het verkeerde woord. De structuur die we 
bedoelen is meer een vaag-hiërarchische, dan een coherente, 
gesloten, strak georganiseerde, "systematische". Er is sprake van 
een complex cognitief geheel van onderling samenhangende 
elementen. Het individu ontwikkelt doorgaans In de loop van zijn 
levensgeschiedenis in toenemende mate het besef dat dit complexe 
totaal van op de cultuurmarkt bijeengesprokkelde 
zingevingsbronnen feitelijk een geheel is . Het zal hem steeds 
meer de subjectieve beleving leveren dat dit alles bij hem hoort. 
Het zal hem het gevoel leveren één identiteit te zijn. 

ad b) . . .dat het individu zich in de loop van zijn persoonlijke 
geschiedenis eigen maakt in een continu proces van 
interpreteren, systematiseren en legitimeren van zichzelf, 
anderen en gebeurtenissen.. . 

Het individu ziet zich -zoals in 6.2.1 uiteengezet- in de 
hedendaagse samenleving geconfronteerd met de taak zijn in 
allerlei deel-domeinen verbrokkeld leven te integreren tot een 
identiteit of "Self" (in termen van G.H. Mead). Het individu 
kiest die zingevingsbronnen, die op de cultuurmarkt voor hem 
beschikbaar zijn en construeert hieruit zijn individueel 
zingevingssysteem. De keuze is afhankelijk van zijn 
socialisatieprocessen in de ruime zin des woords. (Wat heeft hij 
door zijn opvoeding aan waarnemingskaders van zijn ouders 
meegekregen? In welke cultuur of sub-cultuur is hij opgevoed? Hoe 
is zijn sociale omgeving gestructureerd?). 
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De term zingevingssysteem zou kunnen suggereren dat het hier gaat 
om een statische, onveranderlijke realiteit. Echter binnen dit 
systeem is voortdurend een proces van aanpassing gaande aan 
veranderende omstandigheden. Er is dus geen sprake van een 
vastliggend interpretatieschema. Integendeel, het systeem wijzigt 
zich als gevolg van gebeurtenissen die het individu meemaakt. Het 
verlies van werk of status en het overlijden van de partner zal 
aanleiding zijn tot een wijziging in de complexe samenhang binnen 
het zingevingssysteem. 
Bepaalde deelstructuren kunnen verdwijnen of worden vervangen. 
Andere deelstructuren kunnen bepaalde functies overnemen; zij 
kunnen de oude deelstructuren als het ware in zich opnemen. 
Naast dit dynamische aspect van het zingevingssysteem is ook een 
constante factor aanwezig in ieder zingevingssysteem. Wij komen 
hier later op t e rug . Vermelden wij voorlopig slechts dat in ieder 
individu een primaire factor te onderscheiden is , die gewoonlijk 
niet aan wisseling onderhevig i s . Deze factor zorgt ervoor dat 
het individu zichzelf kan blijven zien als één persoon, ondanks 
zijn betrokken zijn op vele deelgebieden in evenzovele 
deel-identiteiten. 
We zullen dit in de volgende paragraaf met Estus benoemen als het 
"primary self-other system". 

ad с) . . .waardoor het individu zichzelf als totaliteit 
s t ructureer t , zijn onmiddellijke leefsituatie overstijgt, 
zin en betekenis toeschrijft aan zijn leven en hierdoor 
een relatieve subjectieve zekerheid verwerft. 

Gezien vanuit het individu heeft het zingevingssysteem tot 
functie het integreren van de diverse domeinen van de 
levensruimte en het plaatsen hiervan in een breder 
referentiekader. Hiermee kan het individu tot een persoonlijke 
betekenisverlening komen. Het zingevingssysteem zorgt voor 
ordening van de werkelijkheid in al de levensdomeinen, zoals het 
individu daarmee geconfronteerd wordt. Het integreert 
zingevingsbronnen in een geheel van zingeving. Ook fungeert het 
als een interpretat iekader door middel waarvan de diverse 
handelingen, gebeurtenissen, belevenissen enzovoorts, "zin 
krijgen", dat wil zeggen: ze worden door het individu in een 
persoonlijk verband gezien met andere handelingen, ervaringen en 
gebeurtenissen in zijn leven. 

Zo kan bijvoorbeeld iemand geestdodend, saai werk aan, omdat hij 
dit ziet in functie van iets wat voor hem primair is: 
bijvoorbeeld zijn gezin. Zijn werkzaamheden krijgen van daaruit 
betekenis. Door middel van het zingevingssysteem brengt het 
individu "lijn" in zijn leven, zo zegt Schoovaerts. Met behulp 
van zijn zingevingssysteem transcendeert het individu 
afzonderlijke ervar ingen. De onmiddellijkheid van een "deel" 
wordt overstegen. Dankzij zijn zingevingssysteem is het individu 
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in staat zichzelf als "eenheid", als "totaliteit" te e rvaren . Het 
zingevingssysteem fungeert met andere woorden als een 
interpretatiekader, waarin het leven -ondanks zijn gesegmenteerd 
karakter- binnen één verband kan worden gezien. Verscheidenheid 
wordt zo tot eenheid, althans voor dit ene individu. Door het 
feit dat het individu dankzij dit interpretatiekader in staat is 
te onderscheiden tussen zinvol en zinloos verwerft hij een zekere 
mate van rust en zekerheid, die alleen verstoord kan worden door 
gebeurtenissen of handelingen, die niet binnen zijn persoonlijk 
kader passen. 

6.3 De bijdrage van Charles Estus 

In deze paragraaf zullen wij komen tot een nadere uitwerking van 
hetgeen in de vorige paragraaf is gezegd. 
Wij gaven aldaar een eerste omschrijving van het begrip 
zingevingssysteem. Dit begrip werd gedefinieerd als een s t ruc tuur 
binnen de cognitieve s t ruc tuur van de mens, waarmee het individu 
zichzelf als totaliteit s t ructureer t , zijn onmiddellijke 
leefsituatie overstijgt, zin toeschrijft aan zijn bestaan en 
daardoor een relatieve zekerheid verwerft . 
Wij spraken over het zingevingssysteem als een geheel van 
onderling samenhangende, op vaag-hiërarchische wijze geordende 
elementen; elementen die men zich kon voorstellen, als door het 
individu bijeen gesprokkelde zingevingsbronnen. 
Tot nog toe werd echter niet ingegaan op de precíese plaats die 
de traditionele religiositeit inneemt in dit zingevingssysteem. 
Ook werd niet ingegaan op de vraag hoe wij ons die "vaag 
hiërarchische" ordening moesten voorstellen. 
Kr was sprake van een voortdurende dynamiek tussen de 
deelstructuren van het zingevingssysteem, daarnaast echter ook 
van een constante factor. Een constante factor die er voor zou 
zorgen dat het individu "zichzelf bleef", ondanks wisselende 
betrokkenheden in de diverse deelstructuren, en die -zoals wij 
eerder reeds opmerkten- de in de casuïstiek herhaaldelijk 
aangetroffen parallelle s t ructuren in de diverse levensdomeinen 
inzichtelijk zou kunnen maken. 
Om op deze kwesties licht te werpen gaan wij nu in op de ideeën 
van Charles Estus, die deze met name uitwerkte in zijn 
dissertatie uit 1966, getiteld: "Selected Factors in the Decision 
making of Members of Religious Organizations" (21). 
Estus zal ons behulpzaam zijn te verhelderen wat die constante 
factor i s , en hoe deze zich verhoudt tot de traditionele 
religiositeit. 
Tot slot zullen Estus' ideeën ertoe bijdragen dat wij zicht 
krijgen op de psychologische ontstaansgeschiedenis van de in het 
zingevingssysteem voorkomende deelstructuren. 
Wij behandelen Estus' studie uitgebreid, met name wat betreft die 
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aspecten die ten aanzien van onze invulling van het individueel 
zingevingssysteem richtinggevend zijn geweest. 
Estus s tar t te zijn onderzoek vanuit de vraag: hoe komt het dat 
vele respondenten, die hoog scoren op traditionele 
religiositeitsvragen (zoals vaak naar de kerk gaan), toch hun 
feitelijke zingeving niet ontlenen aan de religie, maar aan 
andere zaken als hun werk, of hun s ta tus . 
Om zicht te krijgen op de verhouding "traditionele religiositeit" 
en "zingeving" probeerde Estus met behulp van begrippen afkomstig 
uit het symbolisch interactionisme, zoals door George Herbert 
Mead (1934) en anderen ontwikkeld, te komen tot een 
persoonlijkheidsmodel waarin het begrip 'religie' een nieuwe 
plaats krijgt toegewezen. 

6.3.1 Uitgangspunten van Estus' theorievorming 

Estus begint met te stellen dat de werkelijkheid, hoe men die 
verder ook karakter iseer t , besloten ligt in interacties die deel 
uitmaken van iedere relatie tussen "het zelf" en "de ander" . Dit 
betekent dat symbolische systemen, - zoals bijvoorbeeld 
mythologie, kuns t , wetenschap, filosofie en theologie- als 
uiteindelijk referentiepunt hebben: sociale interactie. Via deze 
sociale interactie wordt de werkelijkheid symbolisch gekend. Ook 
al datgene wat als "uiteindelijk" (ultimate) wordt beschouwd in 
religieuze of filosofische zin, heeft zijn basis in relaties. 
Dit gezichtspunt heeft gevolgen voor de wijze waarop men naar 
religieuze fenomenen kijkt. De uitspraak bijvoorbeeld, dat 
Christus de zoon van God was, is dan een uitspraak over een 
sociale relatie, door middel waarvan de werkelijkheid begrepen 
wordt. Waarheid is dan niet meer een abstracte eigenschap van een 
gebeurtenis, die men cognitief moet aanvaarden; waarheid ligt dan 
besloten in een relatie met significante anderen. Voor waar 
aannemen betekent dan de significantie van een dergelijke ander 
accepteren. Deze anderen zijn echter wel, net als alle sociale 
fenomenen, afhankelijk van tijd en plaats . Het zijn geen 
absoluutheden, maar zij moeten begrepen worden als producten van 
menselijk gedrag. Dit betekent dat een gebeuren rond Jezus niet 
religieus is omdat het omgeven is door theologie. Het is ook niet 
religieus omdat het gebruikt is om ontstane sociale s t ructuren 
als de kerk te rechtvaardigen. Het is wèl religieus omdat dit 
gebeuren gezien wordt als iets waarmee aan het uiteindelijke 
karakter van het menselijk bestaan gestalte gegeven wordt. Dit 
ui tgangspunt, zegt Estus, vertoont overeenkomst met Tillichs 
visie op religie als de onderliggende dieptedimensie van al het 
.menselijk ervaren . Religie moet daarom niet gelijkgesteld worden 
met haar evaluatieve, cognitieve of expressieve functies. Religie 
in deze zin ligt ten grondslag aan alle oordelen, aan alle kennis 
en aan alle gevoelens. Tillich (1959) spreekt in dit verband over 
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de "ultimate concern", die in allerlei vormen tot uiting kan 
worden gebracht. De laatste noemt als voorbeelden: schilderijen, 
systemen en politieke partijen, hoe seculier deze laatste ook 
mogen lijken. 
Religie heeft ook voor Estus betrekking op de dieptedimensie van 
het menselijk bestaan. Waar Estus over religie spreekt , moet deze 
optiek van het religieuze als "ultimate concern" uitdrukkelijk in 
gedachten blijven. 

Vanuit dit eerste uitgangspunt leidt Estus een aantal assumpties 
af voor wat betreft zijn mensvisie. De eerste: De mens is een 
homo religiosus. Om de mens te begrijpen moet men zijn objecten 
van toewijding en aanbidding kennen: zijn "ultimate concern". 
De mens is bovendien een sociaal wezen, afhankelijk van relaties 
met anderen, ook met betrekking tot de ontwikkeling van die 
kwaliteiten, die hem religieus in de eerder omschreven zin doen 
zijn. Het resultaat van deze twee basis-assumpties is dat de mens 
zowel een religieus als een sociaal karakter heeft. Estus tracht 
deze visie gestalte te geven in een persoonlijkheidsmodel. 
Eerst houdt Estus zich echter bezig met de vraag wat nu de meest 
opvallende kenmerken zijn van het concept "religie". De meest 
voorkomende eigenschap die aan het religieuze wordt toegeschreven 
is -zijns inziens- haar totaliteitskarakter. Van de religie wordt 
dan gezegd dat zij voor de mens het "absolute", het "meest 
belangrijke", het "uiteindelijke" (ultimate) vertegenwoordigt. 
Volgens Estus is in dergelijke pogingen het religieuze te 
karakteriseren vaak de impliciete mensvisie besloten, dat de mens 
in staat is zijn bestaan in verleden, heden en toekomst te 
transcenderen, te overstijgen. Deze capaciteit stelt de mens in 
staat zijn ervaringen te symboliseren en zich vragen te stellen 
omtrent de uiteindelijke zin en betekenis van gebeurtenissen. 
Religie op deze wijze beschouwd als een relatie tot iets 
absoluuts is dan een onmisbaar deel van het menselijk bestaan. De 
reeds eerder gebezigde term "ultimate concern" heeft deze 
impliciete antropologie in zich. Estus verwijst in dit verband 
naar Allport (1950) die over het religieuze spreekt als over het 
"master motive", dat tot taak heeft iedere ervaring zijn plaats 
te geven; het religieuze als de "centrale bron" voor zingeving. 
Zo treden als kenmerken van het religieuze naar voren: haar 
totaliteitskarakter en centrali teitskarakter. Dit betekent dat , 
wil men de religieuze oriëntatie van een persoon in kaart 
brengen, dit dient te gebeuren door onderzoek naar de wijze 
waarop deze totaliteit en centraliteit tot uitdrukking komen. 
Estus leidde hieruit een ook voor ons onderzoek zeer belangrijke 
conclusie af. De karakterisering van het religieuze als een 
totaliteit en centraliteit van zingeving impliceert dat de 
religieuze oriëntatie het best naar voren komt in die menselijke 
ervaringen waar de vraag naar uiteindelijke zin expliciet aan de 
orde i s . In dergelijke ervaringen -dood, lijden, geboorte, 
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huwelijk- wordt de vraag naar zingeving actueel en bewust, en dus 
observeerbaar . Ook Allport (1950, pag.10) merkt op dat met name 
in "critical periods of life" het religieuze bewustzijn zich 
bijzonder scherp aftekent. Andere auteurs wijzen op zaken als 
s t ress , f rustrat ie , crisis en "ultimate problems" (Yinger, 1957) 
als de momenten waarop een religieus "concern" tot uitdrukking 
wordt gebracht . Deze religieuze oriëntatie wordt met andere 
woorden vaak niet het duidelijkst tot uitdrukking gebracht in 
religieuze praktijken, of in de theologie, maar in die levensge
beurtenissen die de mens het meest aangrijpen, het diepst 
treffen. 

Zoals gezegd is Estus geïnteresseerd in de vraag in hoeverre het 
religieuze te beschrijven is in een interpersoonlijke context. 
Het relationele karakter van het religieuze wordt door Estus 
gezien als centraal voor het begrijpen van religie. De opgave is 
te ontdekken welke kenmerken van de religieuze relatie behulpzaam 
zijn bij de constructie van, wat Estus noemt, het "self-system" 
model. 
Estus gaat er vervolgens vanuit dat de kenmerken van de 
religieuze relatie dezelfde zijn als die van iedere andere 
relatie. Zoals iedere relatie zal de religieuze relatie gekarak
teriseerd zijn door een band van het individu met een ander . Bij 
de religieuze relatie zal die ander een religieuze betekenis 
krijgen; een religieuze ander worden. Deze religieuze ander hoeft 
niet een specifieke ander of persoon te zijn. Er kan sprake zijn 
van een niet bestaande, geïdealiseerde of gegeneraliseerde (G.H. 
Mead) ander . Iedere groep of specifieke ander kan zo 
-theoretisch- de rol van religieuze ander toebedeeld krijgen. Zij 
allen kunnen theoretisch het object worden van een centrale band 
(allegiance). 
Echter, zegt Estus, -en dit is voor zijn theorievorming een zeer 
belangrijke stelling- een dergelijke band (allegiance) met het 
religieuze is "primair" vergeleken met andere commitments 
(banden) van het zelf. 
Het religieuze wordt door hem gezien als een primair zelf-ander 
systeem: "a primary self-other system". 
Het religieuze is primair in die zin, dat het centraal staat in 
het menselijk ervaren; het is een band (allegiance) in die zin 
dat haar basis een betrokkenheid op een ander via een relatie 
i s . 
De vraag is nu in hoeverre deze visie op de religie Estus helpt 
gegevens met betrekking tot kerklidmaatschap te ordenen. De vraag 
wordt in dat verband geherformuleerd naar: welke "primary 
self-other" relatie wordt tot uitdrukking gebracht door deelname 
aan traditionele religieuze praktijken? 
Dit betekent dat het mogelijk wordt zaken als "het gezin" of "de 
natie" te definiëren als "primary self-other systems". Estus 
wijst erop dat veel onderzoek suggereer t , dat primaire banden 
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bestaan met het gezin, de leeftijdsgroep, de sociale klasse, de 
religieuze gemeenschap of een bovennatuurlijke ander . 

Het zal in het hiernavolgende duidelijk worden dat wanneer we het 
religieuze opvatten als een "primary self-other system" men 
gegevens die met alleen kerklidmaatschap, maar de gehele 
levensruimte betreffen, beter kan ordenen. 
Estus ontwikkelt daartoe een sociaal-psychologisch model dat hem 
in staat stelt de religieuze dimensie zodanig te bevatten dat 
alle segmenten van de persoonlijkheid (Estus spreekt van het 
"self-system" model) er deel van uitmaken, zonder de 
persoonlijkheid op te splitsen in "secular" en "sacred" 
(Durkheim, 1947) aspecten. Het concept van het "primary 
self-other system" dient daartoe binnen dit persoonlijkheidsmodel 
geïntegreerd te worden. 

6.3.2 Het zelf-systeem model 

In het navolgende wordt het begrip "primary self-other system" 
ingebed in een algemeen persoonlijkheidsmodel. 
De anthropologische assumptie met betrekking tot religieuze 
fenomenen - de mens als in staat tot zelfoverstijging, 
gebruikmakend van symbolen - en de karakterisering van het 
religieuze als een relatie, leiden Estus tot de keuze voor een 
interpersoonlijk model van het zelf. Het werk van George Herbert 
Mead blijkt hierbij het best aan te sluiten. Met name het door 
Mead genoemde proces van "role-taking" is hier van belang. 
Volgens Mead is deze "role-taking" het basisproces bij het tot 
stand komen van gedrag in het individu. Er wordt onder verstaan: 
het zich verplaatsen in de rol van de ander en het vertonen van 
gedrag, mede gebaseerd op de verwachtingen en reacties van de 
ander. 

6.3.2.1 Het zelf-systeem model en het symbolisch mteractionisme 
van Mead 

Het werk van G.H.Mead is genoegzaam bekend door diverse 
publicaties (Zijderveld, 1973, van Hoof, 1973), zodat een 
gedetailleerde analyse met noodzakelijk zal zijn. 
Waar wij hier, met Estus, op in zullen gaan, is de organisatie 
van het "self-system". De vraag naar het zelfbewustzijn was Meads 
startpunt bij diens poging de aard van het "self" te beschrijven. 
"Hoe kan een individu buiten zichzelf t reden, zodat hij een 
object voor zichzelf wordt ' Dit is hèt fundamentele 
psychologische probleem van het zelf of het zelf-bewustzijn", zo 
stelde Mead (1934, p .138) . 
Zijn antwoord luidde dat het individu de betekenis van zichzelf 
ervaart door middel van de reacties van anderen op zijn 
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aanwezigheid en gedragingen. Door handelingen die dergelijke 
reacties symboliseren, is het individu in staat dezelfde houding 
ten opzichte van zichzelf aan te nemen. Op deze wijze 
objectiveert de mens zichzelf. Een dergelijke zelf-objectivering 
vindt plaats in elke relatie waar het individu binnen t reedt . Als 
gevolg hiervan heeft het individu allerlei soorten "zelven", 
beantwoordend aan verschillende soorten sociale relaties. Er is 
sprake van een zelf-systeem, dat ontstaat uit sociale relaties. 

Dit "zelf" wordt de s t ructuur waarvan het individu gebruik maakt 
bij het tot stand komen van zijn gedrag . Dit gedrag start intern 
met de symbolische identificatie van objecten uit het veld der 
gebeurtenissen. Daarna volgt een dialoog tussen het "zelf" en 
dergelijke objecten (fysiek aanwezige, alsook fictieve, 
niet-bestaande) . 
Later suggereerde Mead dat deze "objecten" kunnen worden 
onderverdeeld in "specific" en "generalized". In het eerste geval 
is sprake van een relatie met èèn enkele andere, in het tweede 
geval van een relatie met een "ander", die de groep van 
referentiefiguren vertegenwoordigt. Er is dus bij het tot stand 
komen van gedrag niet alleen een dialoog met specifieke anderen, 
maar ook met een "generalized other" . In dit laatste geval 
plaatst het individu zich in de positie van de "generalized 
other", die de oorspronkelijke reacties van alle deelnemers van 
de groep vertegenwoordigt. Het resultaat is een complex 
"zelf-systeem", waarvan de componenten bestaan uit de houdingen 
ten opzichte van het zelf, zoals die ontstaan zijn in iedere 
specifieke of gegeneraliseerde relatie. Er zullen dus componenten 
zijn die verwijzen naar de relaties met de "moeder", de "vader", 
het "gezin", de "vrienden", de "buur t" , of de "sportvereniging". 
Een "multipele persoonlijkheid" is volgens Mead in een zekere zin 
dan ook normaal. In een bepaalde situatie, zo moeten we aannemen, 
zullen aanwijzingen zitten die ons in staat stellen die "anderen" 
op te roepen uit het zelf, die een dialoog mogelijk maken. 
De aanwezigheid van een dergelijke "cloud of witnesses" in iedere 
willekeurige situatie stelt het individu in staat tegelijkertijd 
in verschillende sociale systemen, die samenhangen met deze 
"anderen", te s taan. 

De persoonlijkheid zoals Mead die ziet, is niet een 
gefragmenteerd systeem van "zelven". Er is sprake van organisatie 
en eenheid in het zich ontwikkelend "zelf-systeem". In dit 
"zelf-systeem" vormt de s t ructuur van sociale relaties de basis 
van de organisatie van dat systeem. 
Volgens Mead weerspiegelt ieder individueel zelf (binnen een 
gemeenschap of sociale groep) in haar georganiseerde s t ructuur 
het hele relationele patroon van georganiseerd sociaal gedrag, 
dat een sociale gemeenschap of sociale groep vertoont. Dit is de 
uiteindelijke organisatie-eenheid die het "Me" genoemd wordt. Dit 
"Me" is volgens Mead echter slechts een deel van het totale zich 
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gedragende zelf. Het is slechts een deel van onze zelf-objecti-
ficatie. Het andere deel is dat deel van iemands zelf dat actief 
is in het eigenlijke proces van de zelf-objectificatie: het " I " . 
Het "I" is de "historische figuur" zoals men die zich herinnert 
in een zin als "Ik deed het" . Het "1" heeft geen inhoud, of 
s t ruc tuur . Het is de bron van het nieuwe, het creatieve, het 
onvoorspelbare. Volgens Hühorst (1976) kan men het "I" zien als 
het impulsieve, expressief-individuele element van het "self". 
Toch heeft het "1" behoefte aan het "Me" voor s t ruc tuur . Het "I" 
en "Me" tesamen bepalen in een complex proces van wisselwerking 
(dialectiek) het menselijk gedrag. Het "I" is het antwoord van 
het individu op de houdingen van anderen; het kan werken in de 
richting van vernieuwend, creatief gedrag. Het "Me" is de 
georganiseerde set van houdingen van "anderen", die men zelf 
aanneemt. Het "Me" werkt dan in de richting van de 
gedragskanalisatie in overeenstemming met de geïnterpreteerde 
verwachtingen en definities van anderen (Hühorst , 1976). 
De houdingen van anderen vormen het georganiseerde "Me", men 
reageert hierop als een " 1 " . 

Met dit alles treedt een model van het "Self" naar voren, waarin 
het individu geschilderd wordt als een situatie binnenstappend 
met een aantal "anderen" beschikbaar in zijn hoofd. Hij roept 
deze op om betekenis, zin toe te schrijven aan de handelingen die 
hij verr icht . 
Mead ziet als basismotief voor een dergelijk handelen de poging 
van het "I" zich te realiseren, zich tot uitdrukking te brengen. 
Het "Me" geeft evenwel vorm aan die uitdrukking en maakt daarom 
het "Self" voorspelbaar. Uiteindelijk wordt het "Me", dat vorm 
geeft aan een dergelijke realisatie, bepaald door de identifica
tie met een zich steeds overstijgende vorm van "generalized 
o thers" . 
Omdat deze laatste identificatie de uiteindelijke zingevings
context levert , gaan wij in de volgende subparagraaf in op de 
functie van deze "generalized others" als de betekenislimiet in 
het zelf-systeem. Bovendien zullen wij dit begrip "generalized 
other" in verband brengen met het begrip "primary self-other 
system". 

6.3.2.2 De "Generalized Other" en het "Primary Self-Other System" 

Mead noemt drie kenmerken van de "generalized other" die Estus 
voor zijn doel van belang acht. 
a. De "generalized other" heeft als functie een organisatie-

eenheid te leveren voor het zelfsysteem. 
b . De "generalized other" levert het "self" een zingevingstotaal 

bij de poging van het "I" zichzelf te realiseren. 
c. Op de derde plaats levert de "generalized other" een ethiek 

bij de beoordeling van gedrag. De "generalized other" 
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fungeert als de monitor van gedrag. Hij is een bron van 
sociale controle met betrekking tot die gemeenschap die 
hij representeer t . 

Estus stelt nu dat de "generalized other" -zoals door Mead 
omschreven met betrekking tot zijn functies in het self-system-
verwant is aan wat eerder als een omschrijving van "het 
religieuze" werd gehanteerd: een "primary self-other system" 
binnen het "self-system". Beide verwijzen, aldus Estus, naar een 
uiteindelijke zingevingslimiet binnen het "self-system". 

De vraag die Estus in het kader van zijn onderzoek beantwoord wil 
zien, is de volgende: Hoe komt het dat het ene individu de 
"generalized other" "religie in de institutionele vorm" op een 
absolute wijze gebruikt en een ander individu niet? 
Voor het antwoord op deze vraag moeten we Mead, aldus Estus, 
aanvullen. Meads gedachten zijn gebaseerd op de assumptie, dat 
symbolen universeel zijn, dat wil zeggen dat ze hetzelfde 
betekenen voor mensen die in een relatie met elkaar staan en 
dezelfde ervaring meemaken. Dit is de basis van de communicatie. 
Alleen op deze wijze is de mens in staat de "rol van een ander" 
op zich te nemen. Mead maakt hier gebruik van het idee van 
conformiteit en dat leidt ertoe dat zijn denken s tagneer t . Hij 
neemt hier, volgens Estus, zijn eigen theorie niet serieus: zijn 
nadruk op het "I" als iets actiefs, selecterende in iedere 
situatie. 
Het Self is volgens Estus ook in dialoog met significante anderen 
die niet in de onmiddellijke situatie aanwezig zijn. Deze anderen 
leveren de betekenisverleningscontext voor interaktie in de 
onmiddellijke situatie. 
Iets gaat dus vooraf aan deze onmiddellijke situatie. Dat iets 
is , zo stelt Estus, een commitment aan een ander en wel een 
zogenaamde "primary other". Deze vormt net als de "generalized 
other" de basis voor de reactie van het "I" op de situatie. 
Estus geeft het voorbeeld van een interaktie tussen een neger en 
een blanke. Volgens Mead zouden in een dergelijke relatie, de 
blanke en de neger beiden eikaars rol moeten opnemen, om tot 
communicatie te komen. Er wordt dan echter geen rekening gehouden 
met het feit dat de blanke zich geen precisie kan permitteren in 
het op zich nemen van de neger-rol . Hij kan zich niet in de ander 
verplaatsen, omdat iets dergelijks in strijd zou zijn met zijn 
"commitment" aan de "generalized other", die hij mee neemt in de 
situatie: de blanke gemeenschap met haar normen van 
superioriteit. Dit laatste is de context die hij meedraagt in een 
onmiddellijke si tuatie. Zijn keuze van "blank" als de 
"generalized other" gaat vooraf aan deze specifieke situatie. Hij 
is pas in staat iets van de ander (de neger) te leren, als hij 
verschuift naar een "generalized other", die de neger als 
bijvoorbeeld "medemens" insluit. Vanuit de optiek van de neger is 
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eenzelfde verhaal van toepassing. 
Met andere woorden: in een relatie zijn de betekenissen niet 
universeel. Handelingen van de neger kunnen voor de blanke iets 
anders betekenen. "Taking the role of the other" betekent dus 
niet dat een universalisering van "gestures" ("gebaren") plaats 
vindt . Beiden kunnen uiteen gaan, bevestigd in hun eigen 
identificaties. Dit leidt ertoe dat de "generalized other" , die 
beiden in de situatie meebrachten, in stand gehouden wordt. 

Estus stelt dat bij de ontwikkeling van een "self-system" model 
Meads gezichtpunten verbonden dienen te worden met de dimensie 
van het "primary self-other system". 

Het "zelf-systeem" is dus op de eerste plaats een verzameling 
"Me's" (deel-identiteiten), die door het "I" afzonderlijk of in 
combinatie kunnen worden opgeroepen, om bepaalde doelen in 
bepaalde situaties te bereiken. 
De uiteindelijke, ("ultimate") identiteit is die, welke 
samenhangt met het "primary self-other" system. Deze hoeft 
overigens niet in elke situatie naar voren te t reden . De 
verhouding van de ultieme identiteit tot de andere identiteiten 
is zodanig, dat in een bepaalde situatie die identiteit gekozen 
wordt, die in staat is de primaire identiteit te ondersteunen. 
Het zelf-systeem vormt aldus een organisatie-eenheid, die steunt 
op de basis van betrokkenheid op die primaire identiteit . 

Als men in staat is het uiteindelijke ("ultimate") object van 
betrokkenheid ("commitment") te onderscheiden, dan heeft men, 
aldus Estus, het probleem van de zin, de "meaning", voorzien van 
een gedragsmatige component. 
De vraag: Wat betekent het? Waar gaat het om? kan dan worden 
geherformuleerd in de richting van: Aan wie of wat vertrouw ik 
mij toe? Bij wie of op wat voel ik mij betrokken? 
Om de zin, de betekenis van een bepaalde ervaring te achterhalen 
moet men deze ervaring plaatsen binnen de relatie met de "primary 
other". 
Estus haalt hierbij Strauss (1959) aan. Deze laatste beschrijft 
commitment als dè kern waar het om gaat bij crisiservaringen 
rondom de zin van het bestaan. Als iemand zijn centrale doelen 
ter discussie stelt , dan vraagt hij zich feitelijk af, aldus 
Strauss: "To what, for what, to whom am I committed?" 

6.3.2.3 Het "Self-Other System" en het "Primary Self-Other 
System" 

Tot zover Estus' beschouwingen over het "self-system" model, de 
rol van de "primary other" daarbinnen, en de relatie tot Meads 
begrippen als "generalized other" en "specific other" . 
Het lijkt goed op deze plaats bepaalde aspecten van het door 
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Estus geschetste persoonlijkheidsmodel te verhelderen. 
Men kan binnen dit model onderscheid maken tussen twee niveau's: 
a. het niveau van de "primary self-other" relatie en 
b . het niveau van de diverse "self-other" relaties. 
Op beide niveau's kan er bij de relaties met de "others" sprake 
zijn van zowel "specific others" als van "generalized others" in 
Meads termen. Men kan aldus in principe een viertal "self-other" 
relaties onderscheiden. 
A. Op het primaire niveau: 
1. Het "primary self-specific other-system", bijvoorbeeld de 
relatie "zelf-moeder" (veronderstellend dat de relatie tot de 
moeder de primaire s t ructuur van het betreffende individu 
vertegenwoordigt) . 
2. Het "primary self-generali zed other-system", bijvoorbeeld de 
relatie " zelf- gezin". 
B . Op het niet primaire niveau: 
3. Het "seif-specific other-system", bijvoorbeeld de relatie van 
"zelf-buurman". 
4. Het "self-generalized other-system", bijvoorbeeld de relatie 
"zelf-buurt". 
Of in de relatie van het "self" tot een "other" sprake is van een 
"generalized" dan wel "specific other" , is voor de ontwikkeling 
van het "self-system" model niet van zo groot belang. 
Belangrijk is de veronderstelling dat er altijd sprake is van één 
"primary self-other" relatie. Het aanwijzen van deze "primary 
self-other" relatie maakt de "commitments" van een individu aan 
de overige "self-other systems" inzichtelijk. 
Het "primary self-other system" maakt in Estus' onderzoek 
duidelijk wat de kerkbetrokkenheid van mensen betekent in het 
geheel van hun "commitments". 

Men kan stellen dat Estus' visie erop neerkomt dat gedrag 
symbolisch georganiseerd is rondom een identiteit die besloten 
ligt in één "primary self-other system". 
Als men -zoals in Estus' onderzoek- het kerklidmaatschap en zijn 
relatie tot een "primary self-other system" wil begrijpen, dan 
moet men het belang van dit kerklidmaatschap in de gehele 
"self-system" organisatie vaststellen. Dit betekent dat gegevens 
nodig zijn over de gehele levensruimte van het individu. Estus 
achtte het interview bij uitstek geschikt als middel om gegevens 
te verkrijgen met betrekking tot een brede range van individuele 
betrokkenheden in diverse "self-other systems". 
Estus concludeerde dat de traditionele religiositeitsschalen de 
religieuze betrokkenheden van mensen niet verduidelijken, maar 
dat religieuze betrokkenheid slechts begrepen kan worden vanuit 
een zicht op het "primary self-other system" van dat individu. 
In verband gebracht met Meads termen: het "primary self-other 
system" levert de s t ructuur voor de interne dialoog tussen het 
"I" en het "Me", dat aan het zichtbare gedrag vooraf gaat. Door 
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de rol op zich te nemen van de primaire ander (die zoals gezegd 
"specific" of "generalized" kan zijn) wordt het "self" in zijn 
keuzeproces geleid. Omdat het "primary self-other system" de 
richting aangeeft bij het zoeken naar betekenis in iedere wille
keurige situatie, kan men een dergelijk systeem beschouwen als 
een dimensie ten grondslag liggend aan alle gedrag. Het vormt de 
uiteindelijke bron van betekenisverlening voor iedere situatie. 
De relatie tussen het "primary self-other system" en ieder ander 
"self-other system" komt tot uitdrukking in de wijze waarop het 
individu de primaire relatie gebruikt om aan zijn diverse 
"self-other systems" gestalte te geven. 
Het "primary self-other system" kan andere deel-identiteiten niet 
in een logisch consistent patroon dwingen. Toch kan men stellen 
dat allerlei deel-identiteiten gedragsmatige uitdrukkingspogingen 
zijn van het individu teneinde zijn "primaire identiteits-
commitment" te realiseren. Estus spreekt hier van "enactment" 
("uitspelen"). 
Men zou Estus' onderzoeksvraag als volgt kunnen herformuleren: 
"Welk "self-other system" gaf richting aan de waarnemingen en 
betrokkenheden van een individu?" 
Als men hierop een antwoord wilde geven, dan zou men moeten 
ontdekken wat het observeerbare gedrag van het individu, 
betrokken op allerlei levensdomeinen ("self-other systems") , 
betekenisvol maakte. 
Als een dergelijke gezamenlijke set van betekenissen in diverse 
sociale systemen ("self-other systems"), waaruit het leven van 
dit individu bestond, kon worden omschreven, werd vervolgens 
gezocht naar dat "self-other system", waarmee deze betekenissen 
het meest direct samenhingen. Dit werd dan beschouwd als het 
"primary self-other system". 
Het vertrouwen in het feit dat dit "self-other system" inderdaad 
het "primary self-other system" was, werd vergroot als het 
individu bijvoorbeeld aangaf bepaalde risico's te willen nemen 
met betrekking tot het instandhouden van dit "self-other system". 
Op andere door Estus genoemde indicaties ter bepaling van het 
primaire karakter van een bepaald "self-other system" gaan wij in 
de volgende subparagraaf in, daar deze indicaties een nadere 
verduidelijking leveren van Estus' visie. 

6.3.2.4 Indicaties voor het primaire icarafcter van een "Self-Other 
System" 

Indicaties voor het bepalen van het "primary self-other system" 
hebben te maken met zaken als "intensiteit", "ultimiteit", 
"centraliteit", "meest belangrijke", "eruitspringend", "meest 
dierbaar" en dergelijke. Allemaal zaken die verwijzen naar de 
"diepte" van de ervaring die aan de orde is , als deze identiteit 
(dit "self-other system") ter discussie wordt gesteld. 
Betrokken zijn op iets houdt in dat je ergens om geeft. Primaire 
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betrokkenheid ("primary commitment") betekent dat je ergens het 
meeste om geeft. James (1893) brengt een dergelijke commitment 
tot uitdrukking waar hij zegt: "The most peculiar social self 
which one is apt to have is in the mind of the person one is in 
love with. The good or bad fortunes of this self cause the most 
intense elation and dejection" (p.294). 
Een "ultieme" betrokkenheid is aan de orde , daar waar sprake is 
van het laatste standpunt van waaruit geoordeeld wordt. Als men 
dit "self-other system" weet te traceren, dan heeft men de 
"uiteindelijke" ("ultimate") verklaring van het gedrag in handen. 
"Centraliteit" als een indicatie voor het primaire karakter van 
een bepaald "self-other system" impliceert dat alle andere 
identiteitseommitments in diverse "self-other systems", 
ondergeschikt zijn aan dit primaire commitment. Alle andere 
identiteitseommitments gaan fungeren als ondersteuning van dit 
"primary self-other system". 
Het primaire karakter van een "self-other system" komt ook tot 
uitdrukking rondom relaties van het individu met anderen 
("generalized" of "specific") van wie het individu zegt dat ze 
hem "het meest dierbaar" zijn. Dergelijke relaties hebben te 
maken met zaken als "het laatste wat ik zou opgeven", "dat waar 
ik het meest trots op ben". Hier vindt men "mensen die het meest 
op me lijken", de hoogst gewaardeerde symbolen, waar men op 
betrokken i s . 
Dergelijke relaties zijn in vele situaties en levensdomeinen van 
het individu terug te vinden. Het individu zal zijn "primary 
self-other system" in tal van "self-other systems" gestalte 
proberen te geven. 
Vaak wordt in dit verband, zo zegt Estus, gebruik gemaakt van de 
taal van de traditionele religie om de betekenis van dergelijke 
relaties aan te geven. Dit zou zijns inziens te maken hebben met 
het feit dat de taal van de traditionele religie nog steeds de 
kenmerken draagt van het religieuze. Dit ondanks het feit dat de 
officiële religie niet de "religieuze" (in de zin van "ultieme") 
commitment van het individu dat van haar taal gebruik maakt, 
hoeft te vertegenwoordigen. De uitspraak "iets opofferen" is hier 
een voorbeeld van. Hier wordt religieuze taal gebruikt om iets te 
zeggen, dat voor een individu van fundamenteel belang kan zijn. 
Andere zaken waar men volgens Estus in verband met het zoeken 
naar de "primary commitment" op moet letten, zijn gedragingen die 
zich in het individu moeilijk laten veranderen. 
Als het "primary commitment" fungeert als dè organisator van 
gedrag, zullen moeilijk te veranderen gedragingen vaak betrekking 
hebben op het "primary self-other system". 
Verder wijst Estus erop dat met name rond beslissingsproblemen 
waarvoor het individu komt te staan, iets van de "primary 
commitment" gemakkelijk naar voren zal treden. Men ziet het 
individu dan als het ware zoeken naar de geschikte "other", in 
relatie tot wie het probleem opgelost kan worden. De conversatie 
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tussen het "I" en het "Me" wordt dan zichtbaar. De uiteindelijke 
oplossing (keuze) is een indicatie voor een sterke betrokkenheid 
op die identiteit boven een andere. 
Bij mensen in crisissituaties worden dergelijke prioriteiten van 
betrokkenheid duidelijker. Het gezin, zo zegt Estus, is een 
bijzonder belangrijke context om dergelijke beslissingsprocessen 
te onderzoeken. Zo wordt een identiteitscommitment al blootgelegd 
bij de partnerkeuze. Ook bij de opvoeding van kinderen komen 
identiteitscommitments duidelijker naar voren in de pogingen van 
de ouders om hun kinderen tot "ideale, gewenste personen" te 
maken. 
Oordelen over situaties en over andere personen leveren eveneens 
indicaties op met betrekking tot een "primary commitment" van dat 
individu. Dit omdat bij een dergelijk oordeel van het "primary 
self-other system" als referentiekader gebruik gemaakt zal 
worden. 
Ook zelfbeschrijvingen zijn een onderdeel van dit evaluatieve 
proces en als zodanig indicaties voor de "primary commitment". Om 
een totaalbeeld van de "primary commitment" te verkrijgen moet 
men volgens Estus niet alleen ingaan op algemene 
zelfbeschrijvingen, maar ook op zelf omschrijvingen in allerlei 
("self-other") relaties. 
Een volgende indicatie met betrekking tot de primaire commitment 
verwacht Estus aan te treffen in het kader van relaties met 
anderen, bij wie het individu zich op zijn gemak voelt. Dit wil 
zeggen, anderen met wie hij bevredigende, bevestigende 
("confirming") ervaringen heeft. Ook wijst Estus op relaties van 
het individu met anderen tot wie hij zich wendt voor advies en in 
wie hij vertrouwen heeft. Het zoeken van het individu naar 
bevestigende dan wel adviserende anderen geeft inzicht in de 
primaire commitment van dit individu. 
Ervaringen met "niet-bevestigende" anderen of ervaringen die de 
relatie met "bevestigende" anderen onmogelijk maken, kunnen een 
crisis in het "self-system" bewerkstelligen. 
Sociale isolatie is een extreem voorbeeld van een situatie waarin 
het individu ontdaan is van iedere mogelijke bevestiging van zijn 
identiteit. Ook de dood van een "significante ander" als de 
huwelijkspartner, betekent een crisis in het "self-system". Deze 
crisis kan de primaire identiteitscommitment verhelderen. Sommige 
veranderingen in bepaalde identiteitscommitments (in bepaalde 
"self-other systems") maken een fundamentele verandering binnen 
het totale "self-system" noodzakelijk. 
Een verdere indicatie voor het primaire karakter van een 
"self-other system" betreft volgens Estus de wens van het 
individu zijn biografie tot een continuïteit te maken. Deze 
poging van het individu om zijn biografie tot eenheid te smeden, 
levert indicaties voor diens primaire "self-other system". Het 
ondervragen van het individu over zijn levensloop is in dit 
verband van groot belang. 
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Hiernaar is weinig onderzoek verr icht , zo stelt Estus; hij 
citeert St rauss : "Het levensverhaal van ieder individu zoals hij 
erover schrijft en denkt , is een symbolische ordening van 
gebeurtenissen. De zin die iemand uit zijn leven haalt, is 
gebaseerd op de concepten, de interpretaties waarmee men de 
chaotische massa aan vroegere gebeurtenissen ordent. Indien deze 
interpretaties jezelf overtuigen, dan is er een vorm van continue 
zingeving die je aan je leven als geheel kunt toeschrijven. Het 
kan erop lijken dat verschillende motieven je op verschillende 
tijdstippen hebben bewogen, maar de overkoepelende zin van je 
leven kan nog steeds een zekere mate van eenheid en coherentie 
leveren. Met nieuwe ervaringen die men opdoet, ontdekt men nieuwe 
betekenissen en ordeningen in de levensloop. Een dergelijke 
terminologische diagnostiek is cruciaal voor het gevoel van 
continuïteit of discontinuïteit. Als vroegere handelingen passen 
binnen een of ander schema, dan "horen ze bij mij", "was ik het, 
hoewel ik iets veranderd ben" (St rauss , 1959; p . 147-148). 
Volgens Estus is het met name de zogenaamde "primary identity 
commitment" die een dergelijke "symbolische ordening van 
gebeurtenissen" mogelijk maakt. 

Tot zover de door Estus genoemde indicaties met betrekking tot 
het primaire karakter van een bepaald "self-other system". 

β.3.3 Opmerkingen naar aanleiding van Estus' onderzoek 

In de vorige subparagraaf gaven wij een aantal indicaties die 
Estus noemde ter vaststelling van het primaire karakter van een 
bepaald "self-other system". 
Ons onderzoek voldeed aan vele voorwaarden die Estus van belang 
achtte bij het blootleggen van het "primary self-other system". 
Kijken wij naar de laatstgenoemde indicatie, dan kunnen wij 
opmerken dat wij in ons onderzoek expliciet voldeden aan de 
voorwaarde aandacht te besteden aan de levensgeschiedenis van 
onze respondenten. In zijn eigen onderzoek kwam Estus hier niet 
aan toe. Hij merkte dan ook op, dat deze omissie het vaak 
moeilijk maakte een besluit aangaande het primaire karakter van 
een bepaald "self-other system" te nemen. 

Ook het feit dat wij in ons onderzoek nadrukkelijk zochten naar 
zaken en mensen die voor de respondent van wezenlijk belang -hen 
dierbaar- waren, strookte met de eerste door Estus genoemde 
indicaties. Tenslotte sloot onderzoek naar het levensdomein 
"gezin" goed aan bij Estus' mening dat het gezin een der 
belangrijkste contexten vormde om de primaire commitment op het 
spoor te komen. Daar het in ons onderzoek bovendien ging om een 
context die zich in crisis bevond, hadden wij hier bij uitstek te 
maken met een situatie die voldeed aan Estus' criteria. 

200 



Al met al beantwoordde ons onderzoek in grote lijnen aan wat 
Estus zou noemen optimale condities om het "primary self-other 
system" aan het licht te brengen. Een aantal van de door Estus 
genoemde indicaties vertoont grote verwantschap met de in ons 
onderzoek gekozen invalshoeken. 
Met name de wijze waarop in ons onderzoek de noemer "Persoon" van 
de Samenvattende Interpretatie tot stand kwam, geeft aanleiding 
tot de stelling dat hier het "primary self-other system" (in 
Estus' termen) van iedere casus besloten ligt. Het verzoek aan de 
interpretatoren om te omschrijven wat zij zagen als het meest 
kenmerkend voor de persoon is -zij het anders geformuleerd- de 
vraag naar "centraliteit" en "ultimiteit". 

Het is -als wij deze overeenkomsten zien- dan ook niet 
verwonderlijk dat Estus' ideeën een goede voedingsbodem vormden 
voor onze gedachtenontwikkeling rondom de structuur van het 
zingevingssysteem. 

6.4 Het model van het individuele zingevingssysteem 

In deze paragraaf zullen wij de eerder beschreven ideeën in een 
model representeren. 
Op grond van de in paragraaf 2 van dit hoofdstuk geformuleerde 
omschrijving beschouwen wij het individuele zingevingssysteem 
(22) als een deel van het bredere begrip "cognitieve structuur" 
waar vooral Schor (hoofdstuk 1) over sprak. 
Binnen dit "individuele zingevingssysteem" onderscheiden we 
diverse zingevingsbronnen, zoals bijvoorbeeld het werk, het 
gezin, de politiek en de traditionele religiositeit. 
Estus heeft ons duidelijk gemaakt a. hoe men zich het tot stand 
komen van de diverse zingevingsbronnen -hij sprak over 
"self-other systems"- psychologisch kan voorstellen, en b. hoe 
men zich de sturende instantie van het "individuele 
zingevingssysteem" kan denken, door het postuleren van het 
bestaan van een primaire structuur: het "primary self-other 
system". 

Het individuele zingevingssysteem kan men zich dan voorstellen 
als een complex geheel waarbinnen bepaalde deelstructuren te 
onderscheiden zijn. Deze deelstructuren ontstaan in de 
individuele levensloop vanuit een interactie van het "self" met 
"significant others" ("generalised" of "specific others"). Zo 
ontstaan diverse "self-other système". 
Deze diverse "self-other systems" als bijvoorbeeld werk, gezin en 
traditionele religiositeit zullen afhankelijk van de individuele 
levensloop in het individuele zingevingssysteem van het individu 
een verschillende omvang hebben. Behalve variatie op grond van 
voorgeschiedenis, kan men zich ook variatie op grond van bepaalde 
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situaties voorstellen. Het kan zijn dat in bepaalde situaties 
bepaalde zingevingsbronnen (bepaalde "self-other systems") meer 
betekenis zullen hebben. 
In het geheel van "self-other systems" kan men, zoals eerder in 
dit hoofdstuk gesteld, twee niveau's onderscheiden: 
- het primaire niveau, we spreken dan van het "primary self-other 

system"; 
- het niveau van de diverse andere "self-other systems", door ons 

de zingevingsbronnen genoemd. 
Het "primary self-other system" is de instantie binnen het 
"individuele zingevingssysteem", die het individu in de loop van 
zijn biografie in toenemende mate het besef kan leveren een 
eenheid te zijn en die de in de casuïstiek ontdekte parallelle 
s t ructuren in diverse "self-other systems" inzichtelijk maakt. 
Het "primary self-other system" heeft een integratieve functie 
binnen het individuele zingevingssysteem. Het kleurt de in 
"deelwerelden" ("self-other systems"; zingevingsbronnen) 
opgesplitste werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt het "primary 
self-other system" nader ingekleurd vanuit de deel-identiteiten 
die in diverse levenssdomeinen ("self-other systems") gestalte 
krijgen. 
Er is dus geen sprake van eenrichtingsverkeer. Vandaar dat wij 
bij de "self-other systems" enerzijds spreken van zingevings
bronnen, waaruit zin te putten valt, anderzijds van levens
domeinen waaraan zin gegeven wordt. 

Hoe ontstond nu onze representatie van het individuele 
zingevingssysteem? Men zou met betrekking tot onze representatie 
van het individuele zingevingssysteem kunnen spreken van een 
drietal ingrediënten die behulpzaam waren. 
Schor leverde ons met zijn voorstelling van de cognitieve matrix 
als een wiel met spaken een eerste aanzet. Hij maakte duidelijk 
dat men deze cognitieve matrix kan opvatten als een cirkel 
waarbinnen zich deelstructuren bevonden. Naarmate een in omvang 
grotere deelstructuur wegviel -in zijn geval was zo'n deelstruc-
tuur de representatie van een significante ander- kwam het 
cognitieve systeem als geheel onder grotere druk te s taan. 
Een tweede ingrediënt vormden de in paragraaf 2 van dit hoofdstuk 
uiteengezette gedachten rond het zingevingssysteem als een geheel 
van door het individu vergaarde zingevingsbronnen. In deze optiek 
heeft de traditionele religiositeit tengevolge van het seculari
seringsproces zijn overkoepelende rol ten aanzien van de 
menselijke zingeving verloren. Het zingevingssysteem kan men zich 
dan voorstellen als opgebouwd uit de som van deze zingevings
bronnen, die vanuit de individuele levensgeschiedenis van 
verschillende omvang zijn. Het zingevingssysteem als geheel kan 
men dan representeren als een cirkel met daarbinnen de 
zingevingsbronnen, als het werk, het gezin en de traditionele 
religiositeit, gerepresenteerd als kleinere cirkels van 
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verschillende omvang. 
In beeld gebracht zou dit er als volgt uitzien. 

De individuele som van zingevingsbronnen 

De derde ingrediënt leverde Estus. Hij onderscheidde naast de 
diverse zingevingsbronnen -hij sprak van "self-other systems"-
een tweede niveau, dat van het "primary self-other system". Dit 
idee in combinatie met de twee vorige "ingrediënten" leidde tot 
de volgende schematische weergave van het individuele 
zingevingssysteem. 

Het individuele zingevingssysteem 

"ГІШЕ ІНСШОШСЧ1 
'SELF-OTHIR SrSU'IS-

In deze representatie wordt de interne s t ructuur van het 
individuele zingevingssysteem duidelijk. Met name brengt het 
model ons idee in beeld met betrekking tot het organiserende 
principe dat wij aanwezig veronderstellen in ieder zingevings
systeem. 
In de hier gegeven modelschets hebben wij ons beperkt tot een 
drietal "self-other systems": het werk, de traditionele reli
giositeit en het gezin; het is echter uiteraard mogelijk dat zich 
in bepaalde individuen andere dan deze "self-other systems" 
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voordoen. Ook kunnen, zoals gezegd, de diverse cirkels die de 
"self-other systems" representeren qua omvang verschillen. Wij 
gaan hierop in de volgende paragraaf nader in. 
De heen en weer verwijzende pijlen tussen het primaire niveau en 
het niveau van de diverse "self-other systems" geven het inter
actieve proces weer zoals zich dat tussen de beide niveau's 
binnen het individuele zingevingssysteem afspeelt. Enerzijds 
wordt vanuit diverse "self-other systems" zin ontleend. Zij fun
geren dan als zingevingsbron; zij zijn de bron waaruit de 
primaire identiteit zijn mogelijkheden tot "enactment" put. 
Anderzijds fungeren de "self-other systems" als levensdomeinen 
waaraan juist vanuit de primaire identiteit zin wordt gegeven. 
Tot zover enige toelichting met betrekking tot het door ons in 
beeld gebrachte model van het individuele zingevingssysteem. In 
de volgende paragraaf zullen wij bepaalde aspecten van het model, 
die in het kader van ons eigen onderzoek relevant zijn, nader 
toelichten. 

6.5 Het individuele zingevingssysteem en het onderzoek naar de 
relatie rouw-religie 

Stellen wij nogmaals de vraag naar de rol van de traditionele 
religiositeit rond de crisis van de dood van de partner, dan 
kunnen wij deze vraag nu in termen van het hiervoor geschetste 
model als volgt stellen: Wat zijn de gevolgen van het wegvallen 
van de huwelijksrelatie, respectievelijk het grondig verstoord 
raken van één "self-other system": "het gezin" , rekening houdend 
met een ander "self-other system": "de traditionele religio
siteit"? 
Vanuit het model wordt duidelijk dat deze vraag slechts te beant
woorden is vanuit een zicht op de totale zingevingsstructuur van 
dit individu, en met name slechts te beantwoorden is vanuit een 
zicht op het "primary self-other system". 

Er komen dan een aantal vragen naar voren. 
Een eerste vraag betreft : Waaruit bestaat het "primary self-other 
system" van dit individu? 
Een tweede vraag: Hoeveel ruimte in de totale zingevingsstructuur 
wordt ingenomen door het "self-other system" "gezin"? Met andere 
woorden, hoe groot is de cirkel die het "self-other system" 
"gezin" representeert? 
Een derde vraag: Hoeveel ruimte in de totale zingevingsstructuur 
wordt ingenomen door het "self-other system" "traditionele reli
giositeit"? Met andere woorden, hoe groot is de cirkel die het 
"self-other system" "traditionele religiositeit" representeert? 
Een vierde vraag tot slot: Welke andere mogelijkheden had de 
primaire s t ruc tuur ("primary self-other system") ter beschikking 
om zich te realiseren naast de "self-other systems" "gezin" en 
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"traditionele religiositeit"? 

Ad 1. Waaruit bestaat het "primary self-other system"? 

In sommige gevallen is het "primary self-other system" te be
noemen in termen van een bepaalde "specific other" , zoals 
bijvoorbeeld de vader of de moeder. In die gevallen lijkt een van 
de ouders een blijvende rol te spelen in het "primary self-other 
system" van een bepaald individu. Men zou in die gevallen kunnen 
spreken van een "primary self-mother" of "primary self-father" 
system. In deze gevallen lijkt het erop dat het genetisch eers te 
"primary self-other system" een hecht verankerde s t ruc tuur is 
geworden die het individu ertoe brengt vroegere interactie
patronen op haast dwangmatige wijze te herhalen. In deze 
herhaling treedt telkens dezelfde "primary other" naar voren. Bij 
respondenten waar dit dwangmatige patroon minder herkenbaar is , 
zou men kunnen veronderstellen dat het individu losgekomen is van 
de relatie met deze vroegere "primary specific other" . Deze 
genetisch eerdere relatiestructuur tot een "specific other" heeft 
zich ontwikkeld tot een relatie tot een "generalized other" . In 
een dergelijke s t ruc tuur is deze tot "generalized" uitgegroeide 
"primary other" minder goed herkenbaar en aanwijsbaar. 
Tussen individuen bestaan aldus verschillen in de mate waarin een 
"primary other" herkenbaar i s . 

Het "primary self-other system" zal uiteindelijk een constructie 
blijven, voor het bestaan waarvan we slechts over indirecte 
indicaties beschikken. De inhoud van het "primary self-other 
system" zal altijd via een inductief proces vanuit de gehele 
levensruimte van het individu ingevuld moeten worden. 
Het is op zich dan ook niet zo belangrijk wie de "other" 
("generalized" of "specific") in de primaire relatie i s . Van veel 
groter belang is het een omschrijving te vinden van de kenmerken 
die het individu in interactie met deze "other" heeft verworven. 
De in relatie tot de "primary other" verworven kenmerken bepalen 
de kleur en het gebruik van aspecten uit de diverse zingevings
domeinen ("self-other systems") . 

Ad 2. Hoe groot was de cirkel die het "self-other system" "gezin" 
representeerde? 

Als bijvoorbeeld de par tner nauwelijks een rol speelt in de 
"confirmation and enactment" (bevestiging en het tot uitdrukking 
brengen) van de primaire s t ructuur , dan zal de dood van die ander 
minder desastreuze gevolgen hebben dan de dood van een partner 
die als het ware de gehele zingevingsstructuur opvulde. 
Als gevolg van de toenemende privatisering, waarover wij ook in 
hoofdstuk 6 spraken, kan men stellen dat het gezin als zinge
vingsbron bij de meeste individuen een grotere ruimte in de 
totale zingevingsstructuur is gaan innemen dan vroeger . Een breuk 
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in dit domein is daarom des te ingrijpender. 
Een vraag in dit verband is ook welke rol eventuele kinderen, die 
men kan rekenen tot de zingevingsbron "gezin", spelen na het 
wegvallen van de par tner . Bij sommige weduwen kan men constateren 
dat zij zich totaal richten op de kinderen, met alle risico's 
vandien, voor zowel het kind als de moeder. De laatste zal bij 
het uit huis gaan van de kinderen uiteindelijk ook dit restant 
van "enactment" van de "primary identity" moeten laten varen. 

Ad 3. Hoe groot was de cirkel die het "self-other system" 
"traditionele religiositeit" representeerde? 

Wij veronderstellen dat bij mensen in de leeftijdsgroep boven de 
45 jaar, zoals de respondenten in ons onderzoek, het "self-other 
system" "traditionele religiositeit" meestal een rol speelt. De 
meesten zijn expliciet opgevoed binnen een bepaalde religieuze 
traditie (katholiek of protestant) , of hebben in hun jeugd of 
later frequent te maken gehad met anderen voor wie de tradi
tionele religiositeit een vanzelfsprekende zaak was. 
Al deze factoren bepalen mede de grootte van het "self-other 
system" "traditionele religiositeit" voor dat individu. 
Een tweede opmerking in dit kader heeft te maken met het feit dat 
wij menen dat de rol die de traditionele religiositeit speelt, 
groter zal zijn rondom gebeurtenissen waarin een "ultieme 
situatie" als de dood aan de orde i s . In het kader van ons 
onderzoek naar de rol van de traditionele religiositeit rondom de 
dood van de par tner kan men dan ook stellen dat het zinge
vingsdomein "traditionele religiositeit" relatief meer inhoud zal 
hebben (groter zal zijn), dan bij gebeurtenissen van minder 
ingrijpende aard (23) . 
Een vraag waarop wij nog het antwoord schuldig blijven, is de 
volgende: Hoe kan men de cognitieve "omvang" der diverse 
zingevingsdomeinen "meten"? 

Ad 4. Welke andere "self-other systems" zijn er naast 
"traditionele religiositeit" en "gezin"? 

Als een bepaald individu zijn "primary self-other system" op 
andere wijze tot uitdrukking kan brengen dan alleen via de 
"self-other systems" "gezin" en "traditionele religiositeit" (via 
bijvoorbeeld "werk" of "vrienden"), dan zal hem dit helpen de 
crisis van de breuk in één levensdomein ("gezin") gemakkelijker 
te boven te komen. 
Dit is uiteraard weer afhankelijk van de relatieve "omvang" in de 
gehele zingevingsstructuur van deze alternatieve domeinen. Men 
zou dus zicht moeten hebben op de relatieve omvang van de zin
gevingsbronnen binnen de individuele zingevingsstructuur van het 
individu. Ook kan de omvang veranderen -juist door de situatie
zoals wij eerder naar aanleiding van het domein "traditionele 

206 



religiositeit" aangaven. 
Men kan zich behalve een onderlinge variatie in omvang van 
domeinen ook voorstellen, dat bepaalde zingevingsbronnen een 
overkoepelende functie ten opzichte van elkaar vertonen. Men zou 
dan bijvoorbeeld kunnen stellen: het verrichten van werk heeft 
zin vanuit het meeromvattende "self-other system" "gezin". Dit 
idee zou men kunnen representeren door middel van concentrische 
cirkels van "self-other systems". Er is dan echter in de indivi
duele zingevingsstructuur sprake van meer dan de eerder genoemde 
twee niveau's. 

Wij hebben met het bovenstaande enige aanzetten geleverd tot 
verdere gedachtenontwikkeling in termen van ons model. 

Ondanks een aantal nieuwe vragen die het model opwierp, stelde 
het ons in staat de vraag naar de verhouding rouw-religie op een 
andere wijze te stellen. De oorspronkelijke vraag: "Hoe 
functioneert de religie in de rouw?", werd omgevormd tot de 
vraag: "Hoe selecteert dit individu met behulp van zijn primaire 
s t ructuur , uit het traditionele religieuze arsenaal datgene wat 
helpt zijn -van een constituerende dimensie ontdane- individuele 
zingevingssysteem te herstellen?" Dat deze formulering van de 
vraagstelling een verbetering betekent ten aanzien van het begrip 
van de casuïstiek hopen wij in de slotparagraaf van dit hoofdstuk 
duidelijk te maken. 

6.6 Het model geïllustreerd aan de hand van de casuïstiek 

In deze paragraaf willen wij in de subparagrafen 6 . 6 . 1 , 6.6.2 en 
6 .6 .3 , ons model van het individuele zingevingssysteem expliciet 
in verband brengen met de drie in hoofdstuk 4 opgenomen gevallen 
uit onze studie. 
Het belangrijkste doel is het model te illustreren aan de hand 
van de casuïstiek en hierdoor de in de vorige paragraaf 
geformuleerde vragen te concretiseren. Wij zullen daartoe de 
samenvattende interpretaties als het ware herschrijven in termen 
van het model; hierdoor zullen de in het model gehanteerde 
begrippen meer "vlees en bloed" krijgen. 
Daarnaast wordt ons inziens door deze handelwijze het inzicht in 
de casuïstiek vergroot . 

6.6.1 Het individuele zingevingssysteem van de heer Cox 

Op grond van de informatie beschikbaar onder de noemer "Persoon" 
van de Samenvattende Interpretatie kunnen wij veronderstellen dat 
het "primary self-other system" bij de heer Cox wordt ingevuld 
door de relatie met zijn moeder. Men zou haar kunnen zien als de 
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"primary other". 
De heer Cox is niet in staat zich van deze primaire relatie tot 
zijn moeder te bevrijden. Hij blijft aan haar gebonden. Zijn hele 
leven lang ziet men hem zoeken naar moederlijke geborgenheid. 
Anders gezegd, hij probeert in al zijn levensdomeinen uitdrukking 
te geven aan zijn primaire identiteit. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat minderwaardigheidsgevoelens en compensatoir 
imponeergedrag hem in zijn hele doen en laten tekenen. 
Ook in het "self-other system" "gezin" tekent zich dit af. De 
vrouw van de heer Cox gaat na hun huwelijk als het ware de plaats 
van "primary other" innemen, oftewel in het "self-other system" 
"gezin" wordt de primaire identiteit opnieuw -nu op een redelijk 
bevredigende wijze- tot uitdrukking gebracht. 
Deze "enactment and confirmation" (om met Estus te spreken) van 
de "primary identity" blijkt een tijd lang vruchten af te werpen: 
de heer Cox houdt zich zonder grote problemen staande. 
Hoe wankel het evenwicht evenwel i s , blijkt bij de dood van zijn 
vrouw. Het individuele zingevingssysteem wordt (in Schors termen) 
ontdaan van een constituerend deel, en de hele zingevings
structuur dreigt in te storten. De zorg voor zijn kinderen -het 
"resterende" binnen het "self-other system" "gezin"- kan zijn 
eigen behoefte aan geborgenheid niet vervullen. 
We zien de heer Cox in deze existentiële crisis dan zijn heü 
zoeken in een ander "self-other system": zijn religiositeit. 
Hier zien wij hetzelfde gebeuren als wat eerder plaatsvond bij 
zijn huwelijk: de "primary identity" komt tot uitdrukking in een 
ander levensdomein waaraan zin gegeven kan worden, en waaruit zin 
ontleend kan worden: de religiositeit. 
In dit "self-other system" zien we weer dezelfde kenmerken naar 
voren treden als voorheen in het "self-other system" "gezin". De 
kenmerken van zijn overleden echtgenote worden overgebracht naar 
het goddelijke. Zijn oorspronkelijk godsbeeld wordt ingewisseld 
voor een godsbeeld dat in staat is te voldoen aan de fundamentele 
behoefte, namelijk het tot uitdrukking brengen van het "primary 
self-other system". We zien de heer Cox zoeken naar die elementen 
in het religieuze domein, die maximaal tegemoetkomen aan zijn 
"enactment of primary identity"; zijn persoonlijke wijze van het 
tot uitdrukking brengen van de primaire identiteit. 

Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn: de crisis van de 
rouw verandert niets fundamenteels aan het "primary self-other 
system", wel zorgt het voor een herordening binnen het geheel van 
het individuele zingevingssysteem. Het lijkt erop dat de dood van 
de partner de nabestaande dwingt zijn geïnvesteerde "enactment of 
primary identity" nu elders kwijt te raken (een uitspraak die 
nogal overeenkomst vertoont met het Freudiaanse principe van 
herinvestering van libidineuze energie!) . In het geval van de 
heer Cox zien we dat zijn religiositeit zich "uitstekend" leent 
voor deze manipulatie. Echter zonder dat hem dit losser doet 
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komen van zijn oorspronkelijke "primary self-other" relatie; hij 
blijft rusteloos zoeken naar geborgenheid, vroeger bij zijn 
moeder, later bij zijn vrouw, nu in een "ideale godsdienst". 

6.6.2 Het individuele zingevingssysteem van mevrouw Kuipers 

Bij mevrouw Kuipers is vooral de relatie tot haar vader bepalend 
voor de inhoud van het "primary self-other system". In 
tegenstelling tot de heer Cox kan men bij mevrouw Kuipers echter 
niet spreken van een gevangen blijven in deze "primary 
self-other" relatie. Mevrouw Kuipers is duidelijk in staat 
gebleken zich grotendeels te bevrijden van de alomtegenwoordig
heid van deze genetisch vroege "primary other": haar vader . Wel 
zijn ook bij mevrouw Kuipers op allerlei levensdomeinen de in 
deze primaire relatie opgedane ervaringen herkenbaar . 
Als belangrijkste kenmerk van mevrouw Kuipers vinden wij onder de 
noemer "Persoon" van de Samenvattende Interpretat ie: haar bewust 
vooruit plannende, rationele assertiviteit. Een persoonskenmerk 
dat zij verwierf in een zich afzetten tegen 6n tegelijkertijd 
identificeren met de vader . 
Dit kenmerk zagen wij terug in de wijze waarop zij als 
verpleegster het "self-other system" "werk" gestalte gaf, de 
wijze waarop zij in de relatie tot haar man stond en in de manier 
waarop zij nu spreekt over de opvoeding van haar kind (het 
"self-other system" "gezin") . In het "self-other system" 
traditionele religiositeit vinden wij dit eveneens t e rug . Hier 
staat het rechtlijnige, het bewust doen van zaken weer voorop. 
Mevrouw Kuipers is in staat geweest het verlies van haar man met 
de haar ter beschikking staande middelen te verwerken. In haar 
individuele zingevingssysteem zijn altijd meerdere "self-other 
systems" beschikbaar geweest waarin zij haar "primary self-other 
system" tot uitdrukking kon brengen, zonder dat dit een rigide 
patroon werd. 
Haar kind is haar in de rouw duidelijk tot steun geweest. Hier 
kon zij als het ware haar "zorg" en "vooruitplannen" (aspecten 
van haar "primary self-other system") goed kwijt. Dit in 
tegenstelling tot de heer Cox, die zijn eigen behoefte aan 
geborgenheid niet bij zijn kinderen kon vinden. 
Het rationele aspect van haar persoon weerspiegelt zich ook 
treffend rondom de dood van haar man, in de selectie uit het 
religieuze domein. Het "self-other system" "traditionele 
religiositeit" helpt haar de zinvolheid van het doodstijdstip te 
duiden als "beste moment", door het te koppelen aan een gesprek 
dat haar man voerde met de pastor aan de vooravond van zijn dood. 
Ook haar voorkeur voor bepaalde spreuken past in het beeld van 
het "primary self-other system": cognitief en verbaal. 
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6.6.3 Het individuele zingevingssysteem van mevrouw Rutten 

Het "primary self-other system" van mevrouw Rutten wordt 
voornamelijk bepaald door de relatie met de "primary other": haar 
moeder. Aan deze relatie loopt mevrouw Rutten een gevoel van 
"uitgebuit en misbruikt worden" op, een gevoel dat heel haar 
verdere leven zal tekenen. Uit deze primaire relatie, die haar 
hele zingevingsstructuur zal kleuren, t rekt zij de conclusie dat 
"onrecht" het loon voor al haar moeite zal zijn. 
Het "self-other system" "gezin" levert haar, net als bij de heer 
Cox, een tijdelijke ontsnapping uit de fnuikende relatie tot haar 
moeder. Toch blijft zij ook tijdens haar huwelijk overgeleverd 
aan de grillen en willekeur van haar moeder. 
Na haar mans dood is er niets meer, behalve de hernieuwde claim 
van moeder en na moeders dood, haar opvolgers, zoals een oudere 
broer . Het "primary self-other system" brengt haar ertoe weer 
bedrogen uit te komen. Het "primary self-other system" zal, zou 
men kunnen zeggen, hoe dan ook tot "enactment" komen. Met alle 
desastreuze gevolgen voor de persoon. 
In het "self-other system" "traditionele religiositeit", dat bij 
mevrouw Rutten nooit veel "omvang" heeft gekregen, zien we de aan 
de "primary other" opgelopen kenmerken terugkeren: God is een 
onrechtvaardige God die haar een gemene poets gebakken heeft. De 
traditionele religiositeit vervult in die zin wel een functie, 
zij zorgt ervoor dat de gevoelens van aangedaan onrecht 
geadresseerd en geventileerd worden. Dit leidt niet tot 
opluchting daar God tegelijkertijd, net als de "primary other" 
niet als gesprekspartner kon fungeren. In deze zin lijkt de 
situatie van mevrouw Rutten nog uitzichtslozer en zinlediger dan 
die van de heer Cox. Deze laatste, zo zou men kunnen zeggen, is 
tenminste nog in staat geweest "er iets van te maken"; zij het 
dat dit leidde tot een wat zonderling, neurotisch compromis. 
In het geval van mevrouw Rutten werd en wordt het individuele 
zingevingssysteem geheel bepaald door de massief aanwezige 
negatieve relatie tot de "primary other": de moeder. Met het 
wegvallen van de partner is het laatste "self-other system" 
verdwenen waaruit een anderssoortige zin ontleend kon worden. Het 
hele zingevingssysteem staat nu in het teken van aangedaan 
onrecht. ledere nieuwe relatie wordt met argwaan aangegaan, en 
zelfs de relatie tot haar dochter is ambivalent. Nu zij haar 
"vluchtheuvel", haar man verloren heeft, is er geen tegenwicht 
meer tegen de massieve negatieve krachten vanuit het "primary 
self-other system" die zich op alle levensdomeinen manifesteren. 

Hier beëindigen wij dit hoofdstuk en onze confrontatie van het 
model met drie cases. Uiteraard is van een toetsing van het model 
via de casuïstiek geen sprake geweest, daar het model juist mede 
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tot stand kwam vanuit deze casuïstiek. Het voornaamste doel was 
verheldering van het model. Hierin menen wij in het voorafgaande 
geslaagd te zijn. Wij realiseren ons dat verder onderzoek nodig 
zal zijn. Onze studie levert hiertoe voldoende aanzetten. 
In hoofdstuk 7 paragraaf 5 besluiten wij ons onderzoek dan ook 
met de formulering van conclusies -die als hypotheses 
geformuleerd- in vervolgonderzoek getoetst kunnen worden. 
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hoofdstuk 7 

NABESCHOUWING EN CONCLUSIES 

7.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk gaan we in de tweede paragraaf in op een 
aantal methodologische aspecten van ons onderzoek. 
In paragraaf drie kijken wij terug op de onderzoeksweg en wijzen 
op enkele kwesties die nader onderzoek behoeven. 
In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we enige 
consequenties van ons model, en in paragraaf vijf, tot slot, 
formuleren wij conclusies die -in de vorm van hypothesen gegoten-
zich lenen voor verder onderzoek. 

7.2 Methodologisch nawoord 

In onze studie hebben wij met de formulering van ons model van 
het individuele zingevingssysteem een deel van de empirische 
cyclus van het wetenschappelijke onderzoek doorlopen, zoals de 
Groot (1968) deze in zijn boek "Methodologie" beschrijft. We zijn 
explorerend in het veld der waarnemingen gestart , en al ordenend 
en interpreterend tot een theoretisch model gekomen, een model 
dat naar onze mening vanuit de verzamelde data naar voren t rad . 

Een vraag in dit verband is , in hoeverre wij al ordenend en 
interpreterend, niet impliciet al dachten vanuit het later 
ontdekte model. Dit is de vraag naar de validiteit van ons model. 
Deze kwestie doet zich ons inziens voor bij iedere vorm van 
interpretatief onderzoek, leidend tot "modelontwikkeling" of 
theorievorming. Men kan "interpreteren" definieren als iedere 
vorm van theoretiseren die gebaseerd is op ruwe data. Dit 
interpreteren vindt plaats in diverse stadia van het gehele 
proces dat deze ruwe data ondergaan. Grotendeels is dit 
theoretiseren impliciet. Reeds de geïnterviewde laat bepaalde 
gegevens niet naar voren t reden. Een verdere impliciete 
interpretatie vindt plaats doordat de geïnterviewde min of meer 
gedwongen wordt te antwoorden -zij het onder de noemer 
"semi-gestructureerd"- op vragen die de interviewer van belang 
acht . De onderzoeker introduceert op deze wijze selectieve vragen 
en krijgt dan geselecteerde antwoorden. Aldus beïnvloedt hij de 
ruwe data reeds in een vroeg stadium met zijn eigen theoretische 
verwachtingen. 
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Dit alles zou men de fase van de impliciete interpretatie kunnen 
noemen. Expliciete interpretatie treedt op daar waar het op deze 
wijze verkregen materiaal wordt voorgelegd aan diverse 
beoordelaars. 
Of de interpretatie van de data zoals die uiteindelijk in het 
model gestalte krijgt nu impliciet is of expliciet, het probleem 
van de validiteit blijft bestaan. Uiteindelijk zullen er naast de 
gevonden interpretatie -ondanks de mogelijke consensus tussen de 
diverse interpretatoren- nog alternatieve duidingen van het 
materiaal te geven zijn. Dit brengt de vraag met zich mee of een 
interviewverbatim ooit tot een enkele noodzakelijke interpretatie 
of tot een enkel noodzakelijk theoretisch model kan leiden. 

Met deze problematiek geconfronteerd stelt Allport (1942) dat er 
waarschijnlijk een continuum is aan te wijzen met betrekking tot 
de mate waarin de onderzoekers "personal documents", zoals 
bijvoorbeeld een interviewverbatim, inductief gebruiken. Het gaat 
hier om het continuum inductie-illustratie. 
Aan het ene extreem van deze schaal vinden wij voorbeelden 
waarbij de onderzoeker -ontdaan van vooronderstellingen en 
hypothesen (als zoiets al voorstelbaar i s ) - zichzelf zolang in 
het materiaal verdiept totdat hij door de opeenstapeling van 
bewijsstukken gedwongen wordt nooit verwachte of verhoopte 
conclusies te trekken en interpretaties te formuleren. Een 
dergelijke inductieve onderzoeksweg zou gevrijwaard zijn van 
tegenstrijdigheden en vooronderstellingen; een dergelijke strikt 
inductieve studie is evenwel onbestaanbaar. 
Allport meent dan ook dat sommige onderzoekingen hoogstens 
grotendeels als inductief beschouwd kunnen worden, omdat de 
bereikte conclusies voor de onderzoeker inderdaad onverwacht 
waren en duidelijk het product van de gebruikte "personal 
documents". Maar zelfs bij deze studies moeten we stellen dat het 
-al dan niet expliciete- referentiekader van de onderzoeker de 
data als het ware halverwege tegemoet kwam. Vooronderstellingen 
kunnen niet geheel vermeden worden. 
Het meeste kwalitatief goede onderzoek dat van "personal 
documents" gebruik maakt bevindt zich, aldus Allport, ergens in 
het midden op het continuum inductie-illustratie. Wel vinden we 
enkele onderzoekers die net zo lang zoeken totdat zij op een 
"personal document" stuiten dat precies past in een voorop
gestelde theorie. Het "document" heeft dan slechts de functie van 
il lustratie. Dit illustratieve gebruik van "documents" is volgens 
sommige critici met name van toepassing op psycho-analytische 
publicaties. Men vindt geen studies aan het andere einde van de 
schaal, studies die beschouwd kunnen worden als uitsluitend 
leidend tot inductieve conceptualisering. De meerderheid van de 
onderzoeken -ook het onze- valt in het tussengebied, waar een 
interactie van ruw materiaal en een reeds bestaand, al dan niet 
expliciet, referentiekader plaatsvindt. 
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Een in dit verband relevante vraag is of er niet toch criteria 
zijn aan te geven die de onderzoeker of diens critici in staat 
stellen de waarde van een bepaalde interpretatie te beoordelen. 
Met andere woorden beschikken wij niet toch over manieren om de 
validiteit van een bepaalde theorie of een bepaald model te 
beoordelen? 
Allport noemt in zijn reeds aangehaalde studie een zestal 
criteria, die in samenhang met elkaar een oordeel ten aanzien van 
de validiteit mogelijk maken. Deze criteria zijn te beschouwen 
als eisen waaraan in onderzoek als het onze zo goed mogelijk 
voldaan moet worden. 
Op de eerste plaats spreekt Allport over "feelings of subjective 
certainty", een gevoel van subjectieve zekerheid. Hoewel de 
overtuigingskracht van een bepaalde theoretische optiek voor de 
onderzoeker die haar accepteert geenszins een adequate 
validiteitstest vormt, is zij toch een indicatie die men niet 
geheel ter zijde mag leggen. 
Op de tweede plaats noemt hij "conformity with known facts", 
overeenstemming met bekende feiten. Dit criterium, dat in de 
natuurwetenschappen vereist is als een test voor de adequaatheid 
van een theorie, is niet gemakkelijk toe te passen op data als de 
onze. In het interviewverbatim zijn namelijk reeds de feiten 
subjectief en vaak ambigu. Toch geldt ook hier dat een inter
pretatie niet kan pretenderen valide te zijn als deze niet in 
staat is opvallende levensgebeurtenissen in een kader te 
plaatsen. 
Op de derde plaats wordt gesproken van "mental experimentation". 
Hoewel dit proces niet precies te definiëren valt, is het duide
lijk dat bij het testen van een bepaalde theorie een flinke dosis 
mentale manipulatie vereist i s . Men stelt zich voor de data op 
andere wijzen te verklaren. Naarmate men minder concurrerende 
modellen kan ontwikkelen, wordt de validiteit van de gefor
muleerde interpretatie groter. 
Op de vierde plaats spreekt Allport van "predictive power", 
voorspellende kracht. Als een bepaalde interpretatie bijdraagt 
tot een succesvolle voorspelling, dan verhoogt dit in grote mate 
de validiteit van deze interpretatie. Zo laten zich in ons 
onderzoek bijvoorbeeld vanuit een bepaald "self-other system" 
voorspellingen doen met betrekking tot de aard van een ander 
"self-other system". 
Op de vijfde plaats is sprake van "social agreement". Als een 
aantal mensen, met name terzake deskundigen, het eens zijn over 
een bepaalde verklaring of visie dan versterkt dit de veronder
stelde validiteit. Hier bevinden zich overigens andere 
valkuilen. Zo kunnen deskundigen gezamenlijk lijden aan bepaalde 
vooroordelen. In verband met dit laatste is het van belang de 
beoordelaars zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar tot 
bepaalde interpretaties te laten komen. Daarmee wint dit laatste 
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criterium aan waarde. In Hoofdstuk 3 is uiteen gezet hoe in ons 
onderzoek aan deze eis is voldaan. 
Tot slot noemt Allport als een validiteitscriterium: "internal 
consistency", interne samenhang of consistentie. Onderdelen van 
een bepaalde interpretatie kunnen met elkaar in verband worden 
gebracht. Logische tegenstellingen wekken dan de verdenking van 
invaliditeit. Allport voegt hieraan toe dat dit geldt ongeacht 
het feit dat het leven zelf, waarop deze interpretaties 
betrekking hebben, ook niet vrij is van interne tegenstellingen 
en inconsistenties. "Just as personality is an intricate 
integration wherein even the inconsistencies often find a deeper 
resolution, so too should an interpretative scheme applied to the 
personality have the intricate properties of self-confrontation 
and congruence." ( p . 171). 

Deze criteria leveren de voornaamste manieren die ons ter 
beschikking staan om de validiteit van de interpretatie van een 
"personal document" te bepalen. Geen criterium apart is in staat 
om te zeggen of een bepaalde verklaring goed is; maar alle 
gezamenlijk stellen ons in staat afstand te nemen van theo
retiseren uit "de losse hand". 
Door aan deze vereisten te voldoen, kunnen wij onze inter
pretaties van interviewverbatims meer valide maken. Toch bieden 
zij niet de garantie dat een onafhankelijke onderzoeker die 
hetzelfde materiaal bestudeert onvermijdelijk tot dezelfde 
conclusies zal komen. Daarvoor zijn er teveel levensfilosofieën 
waarlangs interpretatieve formuleringen verlopen en teveel 
manieren waarop linguïstische formules "uitgerekt" kunnen worden 
om bepaalde gebeurtenisssen alsnog te dekken. 
Deze stand van zaken is niet voorbehouden aan de interpretatie 
van het soort kwalitatieve, subjectieve data als interview
verbatims. Zelfs de meest objectieve data in de psychologie laten 
zich door diverse verklaringsstelsels ordenen. Het is volgens 
Allport dan ook niet het subjectieve karakter van de data dat 
leidt tot tegenstrijdige interpretaties: "It is ra ther the 
versatility of the human mind in contemplating its own infinite 
complexity. The fact that there will probably always be a 
diversity of maps by the aid of which human conduct can be 
explored and interpreted will have to be admitted. In the last 
analysis diverse theories (of equal tenability) are inevitable; 
probably they are also desirable" ( p . 172). 

Ondanks de vooruitgang die te boeken is als men gebruik maakt van 
de eerder genoemde criteria ten aanzien van de validiteit, moeten 
we toegeven dat, waar het gaat om de meer fundamentele wijzen van 
interpreteren, een valide wijze van theoretiseren niet hetzelfde 
is als een noodzakelijke wijze van interpreteren. Uiteindelijke, 
systematische theorievorming vertoont onvermijdelijk een aspect 
van persoonlijke smaak. 
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Met Allport besluiten wij dan ook met te stellen dat men er het 
beste aan doet diversiteit aan te moedigen, zodat de diverse 
denksystemen elkaar bevruchten en de optiek verbreden van 
diegenen die ermee kennismaken. Zo kunnen diegenen die zaken in 
een ander licht zien, uitgenodigd worden tot samenwerking. 

7.3 Terugblik 

In de algemene inleiding (hoofdstuk 1) is als doel van onze 
studie omschreven: inzichtelijk te maken hoe religie in het 
rouwproces functioneert. 
Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij ons diepgaand 
beziggehouden met de analyse en interpretatie van gesprekken 
gevoerd met 25 rouwenden. In deze 25 gevalsstudies hebben wij 
licht trachten te werpen op de rol die de religie speelt in het 
rouwproces. 
In de loop van het onderzoek werd steeds duidelijker dat de vraag 
naar de rol van de religie te eenzijdig was. De vraag -zo 
geformuleerd- suggereerde teveel dat de religie als een soort 
onafhankelijke factor opereerde. De werkelijkheid, zoals die in 
de casuïstiek naar voren trad, benadrukte veeleer de rol die het 
individu als bemiddelaar en selector van de religie speelde. 
Religie speelt weliswaar een rol in het rouwproces, maar zij doet 
dit op een indirecte wijze. Met andere woorden, niet de religie 
doet iets in de rouw, maar het individu in de crisis van de rouw 
doet iets met zijn religie. Het individu zet als het ware het hem 
ter beschikking staande arsenaal aan traditionele religiositeit 
in bij een poging de crisis van de rouw te boven te komen. De 
werking van de religiositeit wordt in deze visie beperkt door de 
grenzen van de individuele mogelijkheden. 
In deze visie staat de persoonlijkheidsstructuur van het individu 
centraal . Een dergelijk standpunt leidde ertoe dat wij het kader 
van onze vraagstelling verbreedden. In plaats van te vragen naar 
de rol van de religie in de rouw, meenden wij het begrip religie 
in een bredere context te moeten opnemen, een context die meer 
ruimte gaf aan de indirecte rol die de religie speelde; een 
context waarin het individu als bemiddelende instantie meer 
centraal kwam te s taan. Wij kozen in deze voor een cognitieve 
invalshoek. De bredere context waarbinnen de traditionele 
religiositeit geplaatst kon worden, vonden wij in het begrip 
zingevingssysteem. Het begrip zingevingssysteem gaf enerzijds de 
mogelijkheid in te gaan op de verhouding traditionele 
religiositeit en zingevingssysteem, anderzijds leverde het ons 
een context om de vraag naar de werking van de religie in de rouw 
opnieuw aan de orde te stellen. 
Een en ander leidde tot een model van het individuele 
zingevingssysteem, waarin de diverse fenomenen die in ons 
onderzoek naar voren waren gekomen, gezamenlijk in beeld konden 
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worden gebracht. Met Estus verhelderden wij de ontstaans
geschiedenis van de diverse onderdelen van dit zingevings
systeem. Hierbij maakten wij gebruik van ideeën stammend uit het 
symbolisch interactionisme. Zo gaven wij vorm aan een 
sociaal-psychologisch model van de individuele zingeving. Het 
gebruik van het begrip "primary self-other system" was hierbij 
van doorslaggevend belang. Dit "primary self-other system" is te 
beschouwen als het s turend principe dat wij aanwezig 
veronderstellen in ieders individuele zingevingssysteem. Dit 
begrip maakte het mogelijk de vraag naar de rol van de religie in 
de rouw vanuit een meer inzichtgevende invalshoek te benaderen. 

Loopt men de cases en hun interpretaties langs, dan wordt iedere 
keer weer duidelijk dat de aanname van een "primary self-other" 
relatie een licht werpt op de vraag: Wat doet dit individu in de 
crisis van de rouw dit aspect kiezen uit het traditionele 
religieuze arsenaal en een ander individu een ander aspect? 
De aanname van een "primary self-other system" maakt de in 
hoofdstuk 5 besproken parallelle s tructuren inzichtelijk. De 
vraag naar hoe de religie in de rouw functioneert, wordt 
beantwoordbaar vanuit kennis over de aard van het "primary 
self-other system" van een bepaald individu. Dan wordt duidelijk 
of de religie tot steun kan zijn en op welke wijze. 
Wat in de interpretaties reeds was opgenomen, wordt doorzichtiger 
als wij het bekijken vanuit de optiek van het model van het 
individuele zingevingssysteem; ook in die gevallen waar de 
religie in de rouw nauwelijks tot geen rol speelde. 
Zo ziet men bijvoorbeeld bij mevrouw Bos dat de tot haar "primary 
self-other system" behorende "angst voor het sexuele", zich 
weerspiegelt in haar angst voor kerken en "het katholieke". 
In het zeer interessante geval van mevrouw Aarts , zou men kunnen 
zeggen dat vanuit de ervaring van dankbaarheid opgedaan in 
interaktie met de "primary other" "Gratias" (haar engelbewaarder) 
zij in staat is gebleken vele crises in haar leven het hoofd te 
bieden. In deze zin is mevrouw Aarts de enige respondent bij wie 
wij aannemen dat een fictieve ander, stammend uit het religieuze 
domein, de rol van "primary other" heeft vervuld bij het 
totstandkomen van het individuele zingevingssysteem. Dat dit niet 
geleid heeft tot een stabiele persoonlijkheidsstructuur is uit 
haar verhaal duidelijk te zien (24). 

Een kwestie die hier van belang is, betreft de vraag of de 
inductieve weg die wij in ons onderzoek gevolgd hebben, niet 
heeft geleid tot een mogelijk al te statisch model van de 
menselijke zingeving. Een model waarin het individu min of meer 
wordt geschilderd als geheel overgeleverd aan zijn "primary 
self-other system". Deze visie doet de mogelijkheid tot 
aanpassing, verandering van het "primary self-other system" 
vanuit ervaringen opgedaan in de diverse "self-other systems" 
tekort . In verder onderzoek zal dit aspect van vernieuwing en 
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verandering van de primaire s t ruc tuur door ervaringen in bepaalde 
"self-other systems" explicieter in het vizier genomen moeten 
worden. 
Wijzen wij in dit verband nog op enkele kwesties die verder 
onderzoek behoeven. 
Met name in die cases waar een "primary specific other" aan te 
wijzen was, waren naar onze indruk de parallelle structuren het 
duidelijkst. Het is uiteraard niet zo dat daar waar het precíese 
omschrijven van een "primary other" op grond van de casus
interpretatie niet goed mogelijk was, deze ook niet aanwezig zou 
zijn. 
Wij menen -wij wezen daar reeds eerder op- dat in die gevallen 
waar de "primary other" moeilijk aanwijsbaar was, de persoon 
"volwassener" was; niet meer "vastzat" aan één "specific other" . 
Anders gezegd, men zou kunnen veronderstellen dat in die gevallen 
waar de "primary other" moeilijk aanwijsbaar was, geen sprake 
meer was van een "primary self-specific other system", maar 
eerder van een "primary self-generalized other system". De 
relatie met de "primary specific other" is uitgegroeid tot een 
relatie met een "primary generalized other". 
Voor deze hypothese hebben wij enige aanwijzingen. 
Vergelijken wij de respondenten van het eerste type met die van 
het tweede type (hoofdstuk 5) , dan is in drie van de vier 
respondenten van type één duidelijk dat er sprake is van een 
"primary-specific other", en wel: de moeder (de respondenten Cox, 
van Ingen en Pe te r s ) . 
Bij de respondenten van type twee is slechts in twee van de vijf 
gevallen (Kuipers en Leenders) enigszins duidelijk dat een 
"specific other" in het "primary self-other system" een belang
rijke rol speelt. 
Dij de respondenten van het derde type is in vier van de zeven 
gevallen (de respondenten Rutten, Sanders , Willems en van Xanten) 
juist weer wel een "primary-specific other" aanwijsbaar. 
Bij de "gezonde", "volwassen" respondenten van het tweede type is 
dus minder frequent sprake van een aanwijsbare "primary specific 
other". Uiteraard zijn de aantallen te klein om hieraan verder-
strekkende conclusies te verbinden. 
Een hoogst interessante vraag in dit verband betreft , hoe wij ons 
ontwikkelingspsychologisch de overgang van relaties tot "specific 
others" naar relaties tot "generalized others" moeten voorstellen 
(25). Nog interessanter wordt het als we bedenken dat in de 
"gezonde" gevallen, als er al een "primary specific other" aan te 
wijzen is , dit de vader is . Men zou zo kunnen speculeren over een 
ontwikkelingspsychologie die verloopt via de primaire band met de 
moeder, via een band met vader, naar primaire relaties met 
"generalized o thers" . 

Wij hebben met de bovenstaande opmerkingen een vruchtbare bodem 
aangebracht voor verder onderzoek naar de s t ructuur en functie 
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van het zingevingssysteem van het individu en de rol van het 
"primary self-other system" daarbinnen. 
Als psychologisch construct doet het fenomeen "primary self-other 
system" uiteraard denken aan constructen uit bepaalde 
persoonlijkheidstheorieën, als karakter of persoonlijkheidstrek, 
basismotief en dergelijke. Wij menen echter dat het inbedden van 
de term "primary self-other system" in een persoonlijkheidsmodel 
van de mens als zingevende informatieverwerker, het denken over 
het fenomeen religie in een meer stimulerende context plaatst . 
Laten wij ons daarom in de volgende paragraaf bezighouden met 
enige consequenties van ons model van het individuele zingevings
systeem. 

7.4 Consequenties van ons model 

In hoofdstuk 6 paragraaf 5 schreven wij dat onze studie ertoe 
noopte de vraag naar de rol van de traditionele religiositeit 
rond de crisis van de dood van de partner in een nieuw licht te 
zien. Wij meenden dat een antwoord op deze vraag slechts te geven 
was vanuit het zicht op de gehele zingevingsstructuur van het 
individu, en met name vanuit een zicht op het "primary self-other 
system" van dit individu. 

Cruciaal is dan ook: hoe kan ik het "primary self-other system" 
van een bepaald individu op het spoor komen. Met andere woorden, 
welke ingangen hebben wij ter beschikking voor dit doel? 
Zoals wij in hoofdstuk 6 paragraaf 3.2.4 zagen, zijn er een 
aantal ingangen geschikt bij het in kaart brengen van de 
persoonlijke zingevingsstructuur, en met name het "primary 
self-other system". 
Wij hebben in de loop van ons onderzoek ontdekt dat vooral via 
het door het individu geselecteerde bestand aan traditionele 
religiositeit duidelijk wordt wat de inhoud van het "primary 
self-other system" i s . De rijkdom van het religieuze materiaal 
bij vele respondenten leverde ons inziens een dermate goede 
ingang dat men de individuele religiositeit met Draper et al 
(1965) zou kunnen kwalificeren als "another royal road to the 
unconscious". In onze termen: een alternatieve "via regia" naar 
het "primary self-other system". Aldus wordt een grondige analyse 
van iemand's religiositeit tot een diagnostisch hulpmiddel bij de 
poging het "primary self-other system" te achterhalen (Zie ook 
van Uden en Mertens, 1984). 
Men kan stellen dat het godsbeeld vaak te beschouwen is als een 
krachtige projectieve stimulus waarop ieder individu reageert 
vanuit zijn eigen persoonlijke s t ructuur . Ook Rizzuto stelt in 
haar boek "The Birth of the Living God" (1979) onder het kopje 
"diagnostic value" : "Taking a history of the patient and his 
dealings with God at moments of crisis can be a precious tool for 

219 



uncovering private events that have contributed to the patient's 
decompensation." ( p . 210) 
We wijzen in dit verband op de parallel zoals wij die in diverse 
cases aantroffen tussen de relatiepatronen naar een significante 
ander als de vader of moeder, en een significante ander op het 
domein van het religieuze als God of Maria. (Zie ook Vergote et 
al (1969).) 
Freud stelt in "Die Zukunft einer Illusion" (1927) dat religieuze 
voorstellingen in de brede zin des woords wellicht het belang
rijkste bestanddeel vormen in de psychologische inventaris van 
een cultuur. Hoewel de formele institutionele religie mogelijk 
wel een cultuur representeert , heeft onze studie duidelijk 
gemaakt dat zij bepaald niet het individu weerspiegelt. De 
traditionele religie wordt ten alle tijden individueel en selec
tief ingekleurd. Zoals ook Loomis (1960) schreef: "Whatever God 
is in Himself, whatever he may be to each church, each man's 
conception of God is to a significant extent the unwitting work 
of man himself". 

Terug nu naar de vraag hoe men de rol van de religie in de rouw 
moet verstaan vanuit deze optiek. Zoals gezegd, de rol die de 
religie speelt in een crisis als die van de rouw, is een indi
recte . De religie wordt als het ware "bemiddeld" door het 
"primary self-other system" en haar s turende, selecterende 
eigenschappen. 
Zo wordt duidelijk hoe bij het ene individu in rouw het ene 
aspect uit de traditionele religiositeit behulpzaam is , en een 
ander individu hulp vindt in een ander aspect . 
Hierbij sluit de volgende kwestie aan. Als men zegt dat in de 
crisis van de rouw door het ene individu dit aspect en door een 
tweede een ander aspect wordt geselecteerd, dan heeft dit 
tweeerlei implicaties, a. Het arsenaal van waaruit dit individu 
kan kiezen dient -wanneer men een beroep wü kunnen doen op de 
traditionele religiositeit- zo groot mogelijk zijn. b . Een hulp
verlener die wil aansluiten bij het religieuze domein, kan dit 
niet anders dan via het "primary self-other system" van dit 
individu. 
Ad a. De consequentie van deze stelling is dat vanuit de 
religieuze opvoeding een rijk geschakeerd aanbod moet worden 
gecreëerd, wil het individu in crisis de mogelijkheid tot een 
keuze uit dit arsenaal kunnen hebben. Het belang van 
godsdienstige opvoeding en catechese kan in dit verband niet 
genoeg onderstreept worden. (Zie ook Andree, 1983). 
Ad b . Indien een pastor of een andere hulpverlener elementen uit 
het religieuze levensdomein wil aanreiken teneinde de rouwende te 
helpen, dan zal deze hulpverlener in zijn poging tot hulp moeten 
aansluiten bij het "primary self-other system" van dit individu 
(26). Dit vereist van deze hulpverlener dat hij actief zoekt naar 
wat voor dit individu behoort tot het "primary self-other 
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system". In tweede instantie pas kan hij trachten te zoeken naar 
elementen die zijns inziens passen binnen het "primary self-other 
system" van dit individu, maar die dit individu op dit moment 
niet, niet meer of nog niet ter beschikking heeft. Zo heeft 
bijvoorbeeld een pastorale interventie alleen dan zin als deze 
rekening houdt met het "primary self-other system" van dit 
individu, en niet s tar t vanuit loze, schijnbaar alom inzetbare 
formules. De pastor zal elementen dienen te introduceren die de 
pastorant nieuwe perspectieven leveren, maar die tegelijkertijd 
niet te ver af liggen van het "primary self-other system". Het is 
bij dit alles van groot belang dat de pastor in staat is het 
"primary self-other system" te t raceren. 

Wij willen hier nog ingaan op de consequenties van onze optiek 
ten aanzien van de kwestie "gezonde en ongezonde religiositeit", 
een der centrale thema's van de godsdienstpsychologie. 
Fromm (1950) maakt het klassieke onderscheid tussen humanistische 
en autoritaire religies. Hij gaat er, met zijn ruime definitie 
van religie, van uit dat ieder mens een religie heeft. De vraag 
die we ons volgens hem moeten stellen is niet: wel of geen 
religie, maar welk soort religie. 
Als de autoritaire variant geeft hij aan: "Religie is de erken
ning, door de mens, van een hogere onzichtbare macht, die zijn 
lot in handen heeft en die recht heeft op gehoorzaamheid, eerbied 
en aanbidding". De voornaamste deugd in dat type religie is 
gehoorzaamheid. 
In de humanistische religie daarentegen wordt de mens en diens 
kracht centraal gesteld. De mens moet de macht van zijn rede 
ontwikkelen om zichzelf en zijn verhouding tot zijn medemens en 
zijn positie in het heelal te begrijpen. Religieuze ervaringen in 
dat type religie zijn de ervaringen van eenheid met het Al, 
gebaseerd op iemands gebondenheid aan de wereld in denken en 
liefde. 
Het onderscheid tussen autoritaire en humanistische religie 
snijdt volgens Fromm niet alleen door de verschillende religies 
heen, het kan ook bestaan binnen een en dezelfde religie. Zo ziet 
Fromm binnen het christendom beide tendenzen zich in de tijd 
afwisselen. 
Een andere tweedeling is die van Allport (1950, 1966). Hij 
onderscheidt tussen intrinsieke en extrinsieke religiositeit. 
Binnen het extrinsieke type houdt men tamelijk rigoreus vast aan 
conventionele kerkelijke opvattingen en uitingsvormen omwille 
van, meestal onbewuste, niet-religieuze motieven. Tegenover het 
extrinsieke type plaatste Allport het intrinsieke type van 
religiositeit. Hier is sprake van iemand, voor wie gods
dienstigheid een innerlijke en centrale persoonlijke waarde i s . 
Een latere, meer verfijnde versie is het onderscheid dat door 
Allen en S pil ka (1967)~ wordt gemaakt tussen "committed and 
consensual religion". Hier gaat het om de verschillende wijzen, 
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waarop mensen hun religieuze overtuigingen formuleren, 
s t ructureren en organiseren. Het gaat er om een bepaalde 
religieuze stijl in kaart te brengen: de "committed" en de 
"consensual" stijl. Zij pogen deze stijlen te vatten in een 
vijftal dimensies, door die stijl uit te splitsen naar: inhoud, 
de mate van duidelijkheid, complexiteit, flexibiliteit en belang
rijkheid. 
Oe aanpak van Allen en Spilka betekent een verbetering boven de 
vrij grove tweedelingen van Allport en Fromm. Niet dat door deze 
verfijning de problemen van "wat is gezonde en wat is ongezonde 
religie" van de baan zijn. Het lijkt er op dat deze vraag ver
schuift naar nieuwe vragen, waarop het antwoord net zo moeilijk 
te geven is (27). 

Strikt genomen is er vanuit ons onderzoek geen onderscheid meer 
te maken tussen gezonde en ongezonde religiositeit, hoogstens 
kunnen wij spreken van gezonde en ongezonde persoonlijkheden, die 
op de hen eigen wijze gebruik maken van de tot hun beschikking 
staande traditionele religiositeit. Onze gevalsstudies hebben 
niet alleen duidelijk gemaakt hoezeer de persoon de religie 
kleurt, maar ook hoezeer een oordeel over de kwaliteit van 
iemands functioneren in een bepaald levensdomein -zoals 
bijvoorbeeld het religieuze- gerelativeerd wordt als wij het zien 
tegen de achtergrond van de hele persoon; hoe deze is geworden 
tot wat hij nu is . 

In het verlengde hiervan viel het ons gaandeweg ook moeilijker te 
spreken over "pathologische" en "gezonde" rouwprocessen. Ook hier 
zou men beter kunnen denken in termen van rouwprocessen geheel 
passend bij dit individu met deze levensloop. Het begrip 
"pathologisch rouwproces" suggereert een te statische, situatieve 
"levensloop-loze" opvatting van het gebeuren zoals zich dit na 
een ingrijpend verlies kan voltrekken. Wij hebben het dan nog 
niet eens over de cultuur-bepaaldheid van het begrip 
"pathologisch rouwproces". In verband met dit laatste stelt Van 
Opzeeland-De Tempe (1979), dat het begrip pathologisch rouwproces 
beter opgeheven kan worden, zolang men geen zicht heeft op de 
cultuurinvloeden die aan een dergelijke kwalificatie kleven ( p . 
821). 
Het in de beoordeling betrekken van de levensgeschiedenis van 
een individu kan ons inziens in deze corrigerend werken, met name 
wanneer hierbij expliciet gezocht wordt naar het in dit leven 
sturende principe: het "primary self-other system". 
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7.5 Formulering van conclusies 

Tot slot trekken wij in deze paragraaf vanuit het voorgaande een 
aantal conclusies. Het begrip "conclusie" dient hier niet 
vertaald te worden met strikt logische gevolgtrekking. Eerder is 
sprake van een ordening van sterke vermoedens en indrukken op 
basis van het onderzochte materiaal. Wij menen dat een aantal van 
deze conclusies, in de vorm van hypotheses geformuleerd, zich 
leent voor toetsend vervolgonderzoek. 

1. Voorzover de religiositeit een bijdrage levert in de 
rouwverwerking is dit slechts te begrijpen vanuit de totale 
ontwikkelingsgeschiedenis. Van daaruit wordt duidelijk hoe de 
religie kan fungeren als afweermechanisme, of als ver t rooster , 
maar soms ook als een levensdomein waar innerlijke strijd tot 
loutering kan leiden. Dit laatste is echter slechts mogelijk als 
sprake is van een persoon in wiens leven religie een van oudsher 
krachtige impuls was. Bij de vraag naar de rol van de religie, 
moet het dan ook gaan om de vraag, hoe heeft de religie in het 
hele leven gefunctioneerd. Een geloof dat nauwelijks uitgegroeid 
is en voorheen niet of nauwelijks functioneerde, zal in de crisis 
van de rouw geen bijdrage aan de verwerking kunnen leveren. De 
vraag naar de rol van de religie in de rouw, dient te worden 
voorafgegaan door de vraag naar de plaats, die de religie inneemt 
temidden van de gehele zingevingsstructuur van het individu. 

2. Vanuit de in onze studie ontwikkelde optiek is het onderscheid 
tussen gezonde en ongezonde religiositeit dan ook moeilijk te 
handhaven. Strikt genomen zijn er hoogstens gezonde en ongezonde 
persoonlijkheden, die op de hen eigen wijze gebruik en misbruik 
maken van de traditionele religiositeit. 

3 . In het verlengde hiervan bestaan er ook geen pathologische en 
gezonde rouwprocessen. Er bestaan slechts rouwprocessen die 
geheel behoren bij dit individu met deze levensloop. Het begrip 
pathologisch rouwproces suggereert een te statische, situatieve 
"levenslooploze" opvatting van het gebeuren, zoals dit zich na 
een ingrijpend verlies kan voltrekken. 

4. In onze respondentengroep is nauwelijks of geen sprake van een 
religie die in de rouw gelouterd wordt. Religieus groeien aan een 
crisis is slechts voor zeer weinigen weggelegd. 

5. Een relatie met een als persoon gepercipieerde God, levert 
mogelijk wel een communicatiepartner op, maar dit betekent niet 
dat rouwverwerking vergemakkelijkt wordt. Er kan sprake zijn van 
een vast blijven zitten in een protestfase, waarin het uiten van 
negatieve gevoelens niet leidt tot verwerking. Het beeld van een 
straffende God hangt nauw samen met slechte rouwverwerking. 
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6. Religieuze antwoorden op de vraag naar het waarom van het 
sterven van de partner verliezen in toenemende mate hun werkinge
en overtuigingskracht. Het religieuze kader dat de dood in een 
maatschappelijk geprecodeerd perspectief zette, door middel van 
rituelen en gebruiken, is grotendeels verloren gegaan. Ook het 
geloof in het hiernamaals als gegeven wordt steeds minder 
geaccepteerd. 

7. Zoals de droom als de "via regia" naar het onbewuste wordt 
beschouwd, kan men de individuele religiositeit zien als een der 
alternatieve wegen bij het in kaart brengen van de persoon
lijkheid. 

8. In een groot deel (40%) van de gevallen is sprake van een niet 
echt goed verwerkte rouw. Dit komt overeen met de onderzoeks
gegevens die Van Rooijen (1979) vaststelde voor een vergelijkbare 
populatie rouwenden. 

9. In ieder individu is een, het gehele leven sturend principe 
aanwijsbaar dat wij het "primary self-other system" hebben 
genoemd. Dit sturend principe ontwikkelt zich vanuit een 
interactie van het "Self" met "significant others". Om de rol van 
religie in een crisis als die van de rouw te begrijpen, is het 
noodzakelijk zicht te ontwikkelen op de "primary other" van dit 
individu. Naarmate deze primary other een precieser te 
omschrijven, bestaande persoon ("specific" in plaats van 
"generalized") is , is de kans dat men te maken krijgt met 
stagnerende persoonsontwikkeling groter. 

10. De conclusie dat het individu uit het religieuze domein 
datgene selecteert wat aansluit bij zijn "primary self-other 
system", heeft als consequentie dat het aanbod aan religieuze 
verhalen, symbolen en perspectieven zo groot mogelijk dient te 
zijn. Een nadruk op catechese waarin inhoud wordt gegeven aan de 
gehele religieuze traditie, is dan ook een logische consequentie 
van onze studie. 

11. Onze optiek van het "primary self-other system" heeft tot 
gevolg dat hulpverleners bij hun poging tot hulpverlening in 
eerste instantie dienen aan te sluiten bij deze primaire 
structuur. Diagnostiek in deze is dan ook van het grootste 
belang. 

Aansluitend op deze laatste conclusies willen wij deze studie 
eindigen met te wijzen op de problematische taak waar de pastor 
voor staat. 
Het is voor de pastor vandaag de dag in onze, zoals dat heet, 
geseculariseerde maatschappij, een zeer moeilijke opgave in de 
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bijstand aan rouwenden adequaat te reageren en de onder zo vele 
lagen verborgen religiositeit van het individu bloot te leggen. 
Het van hieruit zoeken naar richtsnoeren die de verwerking van de 
rouw zouden kunnen stimuleren wordt dan tot een haast onmogelijke 
opgave. Religie is tot het nieuwste taboe geworden. Na de 
sexualiteit en de dood wordt nu niet meer over religie gesproken. 
Toch is het de taak van de pastor om "God weer uit de anonimiteit 
te halen". Wat Berger (1975) zegt over de stervende kan men ook 
stellen ten aanzien van de rouwende: "De pastor helpt een patiënt 
op zijn wijze bezig te zijn met zijn lot. Stil te staan bij zijn 
eigen levensloop, in zijn wensen en verwachtingen kaf en koren te 
onderscheiden. Kortom: de pastor is een psychotherapeut ad hoc, 
maar met een bijbels identiteitsbewijs" (p .145) . 
Bijstand aan rouwenden vraagt van de hulpverlener die bij het 
religieuze domein wil aansluiten enerzijds grondige diagnostische 
vaardigheid om de bestaande religiositeit te inventariseren, 
anderzijds de vaardigheid hierbinnen nieuwe elementen aan te 
brengen zodat van een heroriëntatie en herselectie sprake kan 
gaan zijn. Misschien dat dan de weg wordt vrijgemaakt voor een 
meer intrinsieke religiositeit; een religie die niet alleen ge
bruikt wordt, en zich laat gebruiken, maar die als een kracht 
tegenover mij staat en echt tot hulp kan worden. 
Voor dit alles zal nodig zijn: "dat wij op grotere schaal dan tot 
nu toe, in de opleiding en voortgezette vorming van ambtsdragers 
het als dood kapitaal opgeslagen geheel van herinnerde 
bijbelverhalen moeten reactualiseren" (Berger, 1983, p . 78). 
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NOTEN 

(1) In het derde deel van zijn trilogie "Attachment and Loss" uit 
1980 heeft Bowlby zijn eerdere visies verder genuanceerd en 
uitgewerkt. 

(2) Iets wat inderdaad door vele onderzoekers vanuit de 
cognitieve psychologie getracht i s . Bijvoorbeeld door Rokeach 
(1960). 

(3) In hoeverre de vrouwenemancipatie hier op grotere schaal 
verandering in kan brengen, moet worden afgewacht. 

(4) Glock (1965) onderscheidt de volgende dimensies: de 
ideologische dimensie (godsdienstige opvatt ingen), ritualistische 
dimensie (godsdienstige praktijken), experiëntiële dimensie 
(godsdienstige gevoelens of ervar ingen) , intellectuele dimensie 
(godsdienstige kennis) , en de consequentiBle dimensie (het effect 
dat de godsdienst heeft op het gedrag van de mens). 

(5) Drs . P . Spit ters; thans werkzaam bij psychiatrisch centrum 
"Het Hooghuys" te Etten-Leur. 

(6) Alle cases zijn geanonimiseerd: zij kregen een nieuwe naam, 
de eerste geïnterviewde respondent kreeg een in het telefoonboek 
frequent voorkomende naam, beginnend met de eerste letter van het 
alfabet (Aarts) , de tweede een naam beginnend met een В (Boa), en 
zo v e r d e r . De Q konden wij, aangezien er 25 respondenten waren, 
buiten beschouwing laten. 

(7) Bij de analyse van het onderzoeksmateriaal in hoofdstuk 3 
zullen deze begrippen van groot belang blijken te zijn. Zij 
zullen als ordeningsprincipes van het ruwe materiaal (de inter-
viewverbatims) met betrekking tot de persoonsbeschrijving gaan 
fungeren. 

(8) Om te voorkomen dat onze visie op de rouwproblematiek al te 
zeer bepaald werd door het moment van interviewen, hadden wij 
zoals ook in hoofdstuk 2 paragraaf 2 is vermeld, respondenten 
geselecteerd van wie kon worden aangenomen dat de rouwdynamiek 
zich min of meer had gestabiliseerd. 

(9) Wel is de laatste jaren met name vanuit de sociologie een 
toenemende aandacht te bespeuren voor het ontwikkelen van 
methoden voor de analyse van kwalitatieve data. Zie Wester 
(1983). Het gaat hier om de zogenaamde "Grounded Theory" 
benadering van Glaser en Strauss (1967). 
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(10) Wij zijn ons ervan bewust dat de correcte meervoudsvorm van 
casus casus i s . Gezien het algemeen gebruik van de term kiezen 
wij echter voor de term cases. 

(11) Het resultaat van de analyses van alle interviews kan men 
vinden in het interne rapport "Rouw en Religie: 25 gevals
studies", van Uden (1983). 

(12) We noemen als deelnemers: d r . H .C . I . Andriessen, prof. d r . 
W.J. Berger, d r . J . M. van der Lans, d r . A .J .R . Uleyn, d r . A . J .G . 
Gerritsen, d r s . J . H . N . Kerssemakers en d r s . P .J .M. Spi t ters . 

(13) Wij verwijzen in dit verband naar de "forum-benadering" 
zoals die door de Groot (1968) is uiteengezet. 

(14) Teneinde de lezer een indruk te geven van de hoeveelheid 
werk die nodig is om het materiaal te verzamelen, te analyseren 
en te interpreteren, volgt hier -in navolging van Weeda (1983)-
een specificatie van de tijdsinvestering van de onderzoeker. Het 
gaat hier om de tijd die de onderzoeker gemiddeld nodig had om 
een casus "presentatierijp" te maken. Dit exclusief de vereiste 
tijd om via de huisar ts contact te leggen met de respondent, en 
de tijd die in sommige gevallen nodig bleek in verband met 
nabesprekingen met huisar tsen. Ook valt buiten deze berekening de 
hoeveelheid tijd die door studentassistenten, de mede-interviewer 
en de mede-interpretatoren is geïnvesteerd. 
- Het afnemen van het interview, inclusief voorbereiding en 

reistijd: 10 u u r . 
- Het uitwerken van de verbatim (60 pagina's A-4 gemiddeld) : 

40 uu r . 
- Selectie van relevante citaten per categorie: 16 uu r . 
- Het logisch en chronologisch ordenen van citaten per categorie: 

8 uu r . 
- Lopend maken van het gehele citaten-pakket, anonimiseren van de 

data en samenstellen van de definitieve tekst (gemiddeld 13 
pagina's A-4) onder de noemers I . Biografische gegevens, 
II . Persoonsbeschrijving, III . Traditionele Religiositeit: 
4 uu r . 

- Het schrijven van interpretat ies: 8 u u r . 
- Tot slot discussie voeren teneinde consensus te bereiken ten 

aanzien van noemer IV "Samenvattende Interpretat ie": 4 u u r . 
Totaal betekent dit 90 uur te investeren tijd per casus . 

(15) De hierna opgenomen citaten zijn voorzover zij niet aanwezig 
waren in de samenvattende interpretatie der cases, afkomstig uit 
de geanalyseerde interviewteksten zoals die opgenomen zijn in het 
rapport "Rouw en Religie: 25 gevalsstudies", Nijmegen 1983. 
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(16) In Bijlage 2.2 zijn de scores van alle respondenten op beide 
schalen opgenomen. 

(17) Er bestaat een hoogst significante correlatie (Spearman 
Rank-correlation) tussen de beide schalen. (Zie Bijlage 2 .2) . 
Daar per type of per casus mogelijk interessante verschillen 
kunnen optreden tussen beide scores, betrekken we beide scores in 
ons betoog. 

(18) Waar wij spreken over traditionele religiositeit bedoelen 
wij die religiositeit, die godsdienstigheid, die individuele 
religie of godsdienst zoals die, bemiddeld via cultuur en kerk, 
bij de mens in de christelijke samenleving tot voor kort alom 
aanwezig was. 

(19) Te denken valt in dit verband aan wat de Oostenrijkse 
fenomenoloog Alfred Schutz noemt "defined provinces of meaning" 
(1945, p .230) . Deze stelt dat er in de beleving van de mens een 
eindeloos aantal werelden (sub-universes) zijn. Als voorbeeld 
noemt hij de wereld van de zintuigen of de fysische objecten, -de 
zogenaamde paramount-reality-, de wereld van de wetenschap en de 
vele werelden van mythologie en godsdienst, de werelden van 
individuele opinies en de werelden van krankzinnigen. 

(20) Zie in dit verband ook het recente literatuuroverzicht) 
"Zingeving en Ouder Worden", Nies, Munnichs, Stevens en Buijssen 
(1983). 

(21) Op deze studie werden wij attent gemaakt via een voetnoot in 
het artikel van Carroll en Jenkins (1973). Contact met Carroll 
bevestigde het belang van deze auteur die -zoals uit een 
verrichte l i teratuur-research bleek- helaas niet verder op de in 
zijn dissertatie ingeslagen weg is voortgegaan. Ook hebben 
anderen -behalve Carroll en Jenkins- geen gebruik gemaakt van 
deze theoretisch uiterst relevante s tudie. 

(22) Wij spreken van "individuele" zingevingssysteem, om ons 
expliciet te onderscheiden van het in de sociologie vigerende 
begrip "zingevingssysteem". 

(23) Men kan met betrekking tot de vraag naar de verhouding 
tussen diverse "self-other systems" stellen, dat als het gaat om 
de dood, het religieuze domein (het "self-other system" 
"traditionele religiositeit") nog steeds belangrijker is dan het 
"self-other system" "werk". De religie beschikt over een 
eeuwenoude en beproefde wijze van omgang met de dood. Zij 
beschikt over vele potenti'éle rouwverwerkingsmiddelen in de vorm 
van geloofspraktijken, rituelen en overtuigingen. Het is 
duidelijk dat in het algemeen het werk als zingevingsbron dit 
alles niet kan bieden. 
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(24) Voor nadere gegevens met betrekking tot deze casus verwijzen 
wij naar van Uden en Mertens (1984). 

(25) Theoretisch en empirisch zijn hier aanzetten te vinden bij 
het werk van Selman (1976). 

(26) Iets dergelijks betoogt ook Van der Hart (1981) bij het 
toepassen van al dan niet religieuze rituelen in psychotherapie. 
Ook hij onderstreept het belang van het aansluiten van het 
ritueel bij de individuele beleving (p. 32). 

(27) Voor een overzicht rond het intrinsiek-extrinsiek concept 
verwijzen wij naar het themanummer van The Journal for the 
Scientific study of Religion, Vol. 10, 4, 1971 en de recente 
studies van Weima uit 1981 en die van Batson en Ventis uit 1982. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I 

VRAGENSCHEMA TEN BEHOEVE VAN HET INTERVIEW 

A. Biografische gegevens 

1. Hoe oud bent u ' 
Waar bent u geboren ' 
Wat hebt u voor opleiding gehad' 
Oefent u een beroep u i t ' 
Bent u of was u lid van een bepaalde kerk of kerkgenootschap' 

2. Hoeveel kinderen hebt u ' 
Hoe oud zijn deze ' 
Hoeveel kinderen wonen er nog thu i s ' 

3. Leven uw ouders nog ' 
Wat is/was het beroep van uw vader, moeder' 

4. Hoeveel broers en/of zusters hebt u ' 
Hoe oud zijn deze ' 

5. Hoelang is het geleden dat uw par tner overleden i s ' 
Hoe oud was deze toen' 
Wat deed uw par tner voor werk en wat was zijn/haar 
vooropleiding' 
Hoeveel jaar bent u samen getrouwd geweest' 

B. Dood partner en begrafenis, c .q . crematie 

1. Waaraan en hoe is uw partner gestorven ' 
Gebeurde dit plotseling of zag u het reeds een tijd van 
tevoren aankomen' 
Hebt u met uw partner ooit over de dood gepraat ' 

2. Is uw partner begraven of gecremeerd' 
3 . Kunt u zich nog herinneren hoe de dagen tussen de dood en de 

begrafenis, c .q . crematie verlopen zijn' 
Hebt u steun gehad met het organiseren van de begrafenis ' 
Zo ja, van wie' 
Hebt u een overlijdensadvertentie laten plaatsen' 

4. Kunt u iets vertellen over hoe de begrafenis, c .q . de 
crematie verliep (teksten, muziek, wie was aanwezig: 
familie, vrienden, kennissen, geestelijke, e t c . ) ' 

5. Hoe hebt u de begrafenis ervaren (Hebt u steun gehad van 
familie, kennissen, pastoor ') en de eerste dagen e rna ' 
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C. Verwerking dood par tner 

1. Hebt u de tijd na de begrafenis steun gehad van bepaalde 
mensen? (familie, vrienden, kennissen, geestelijken, 
hulpverleners) . 
Hebt u bv . met anderen over de dood van uw partner en hoe u 
zich voelde kunnen praten? Zo ja, met wie en is dat 
veranderd in de loop der tijd? 

2. Voor veel rouwenden is het moeilijk om na de dood van de 
partner weer aandacht te besteden aan zichzelf en het 
dagelijkse ritme weer terug te vinden. 
Hoe is dat bij u in de loop van de tijd ongeveer gegaan? 
Hoe hebt u konkreet uw dagen ingevuld en hoe voelde u zich? 
Hoe reageerden de kinderen? (eventueel) 

3. Bent u vaak nog met uw partner bezig? (Denkt u nog vaak aan 
hem/haar) 
Huilt u nog vaak om de dood van uw partner? 
Komt het wel eens voor dat u uw partner meent te zien of te 
horen? 
Is er in de loop van de tijd hierin verandering gekomen? 
Brengt u bezoeken aan het graf? (eventueel) 

4. Is uw financiële positie veranderd na de dood van uw partner? 
5. Zijn er na de dood van uw partner mensen geweest die op een 

of andere manier belangrijk voor u waren of nog zijn? 
6. Hoe brengt u nu uw dagen door? 
7. Hebt u zich na de dood van uw partner wel eens afgevraagd 

waarom juist u dit moest overkomen? 
Hebt u daar een antwoord op kunnen formuleren? 
Hebt u de schuld aan iemand gegeven? 

8. Als u aan de toekomst denkt, hoe ziet die er dan voor u uit? 
Hebt u plannen voor de toekomst? 
Wat zijn uw wensen, idealen voor de toekomst? 
Andersom wat zijn uw zorgen voor de toekomst? 
Is er iets dat voor u van groot belang is voor uw verdere 
leven? (Iemand, omstandigheden) 

9. Waarin mist u uw partner het meest? 

D. Huwelijk en relatie met partner 

1. Hoe hebt u elkaar ontmoet? 
2. Kunt u iets vertellen over het leven van uw par tner voordat 

u deze leerde kennen? 
3. Kunt u zich nog herinneren wat u samen voor plannen en 

idealen voor de toekomst had? 

231 



4. Wat voor dingen deed u samen in uw huwelijk? (bv. vakantie). 
Had u beiden veel kontakt met familie, vrienden en 
kennissen? 
Waren er mensen, was er iemand, die heel belangrijk voor u 
was (behalve partner)? 
Wat waren uw belangrijkste aktiviteiten en hobbies? 
Heeft u die nog aangehouden? (eventueel) 
Wat deed u beiden alleen? 

5. Kunt u zeggen wat u achteraf het meest gewaardeerd hebt in 
uw partner en wat het minst? 

6. Als u nu achteraf terugkijkt op uw huwelijk kunt u dan kort 
aangeven hoe uw huwelijk was, hoe u het ervaren hebt? 
(Kinderen?) 

7. Is er een gebeurtenis, tijdens uw huwelijk, die een 
ingrijpende betekenis voor u had? 

E. Verleden respondent tot huwelijk 

1. Kunt u iets vertellen over uw kinderjaren: hoe was de sfeer 
thuis? Hoe was het op de lagere school? 
Had u veel kontakt met uw broers en/of zussen? 
Hoe zag/ziet u uw vader? En uw moeder? Uw broers en zussen? 

2. Kunt u zich uit de tijd van de lagere of middelbare school 
mensen of groepen herinneren die op een of andere manier 
heel belangrijk voor u waren? 

3. Kunt u wat vertellen over uw middelbare schooltijd, bv. 
hobbies, aktiviteiten, vrienden, e t c ? 

4. Wat bent u na uw schooltijd gaan doen (tijd tot aan 
huwelijk)? 
Bent u gaan werken? Hoe was dat? 
Wat waren toen uw belangrijkste bezigheden naast werk, 
en kent u uit die tijd nog mensen die erg belangrijk voor 
u waren? 

5. Kunt u zich van de tijd vbòr het huwelijk, kinderjaren en 
daarna, gebeurtenissen, ervaringen, beslissingen herinneren 
die de loop van uw leven op een ingrijpende manier bepaald 
hebben; dingen die u erg betreurt of waarover u erg 
tevreden bent? 

6. Is er vroeger wel eens iemand gestorven die erg belangrijk 
voor u was, en tijdens uw huwelijk? (behalve uw partner) 

7. Kunt u zich nog herinneren wat uw toekomstplannen en 
idealen waren in de tijd voordat u uw partner leerde kennen? 
Of anders gezegd, wat was heel belangrijk voor u om te 
bereiken in uw leven? 

8. Als u zichzelf zou moeten karakteriseren, wat zou u dan 
zeggen? Hoe ziet u zichzelf? Hoe zagen uw ouders u? (vader? 
moeder?) Hoe zag uw man u? En uw kinderen? (eventueel). 
Hoe zou u willen zijn? 
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F. Godsdienstigheid 

1. Bent u godsdienstig opgevoed? Binnen welke kerk? 
2. Wat voor plaats nam het godsdienstige in het gezin vroeger 

in? 
- waren uw ouders godsdienstig? Was er verschil tussen vader 

en moeder? 
- werd er thuis gebeden? 
- met elkaar of alleen met vader en moeder? 
- hoe beleefde u dat bidden? 
- kunt u zich nog herinneren hoe kerstmis vroeger gevierd 

werd? 
- werd er veel in de bijbel gelezen, welke verhalen spraken 

u toen het meeste aan? Waarom? 
- hoe vaak ging u als kind naar de kerk? 
- wat sprak u daarin toen aan (orgelspel, zingen bij prot.) 
- wat moest u als kind verder voor de godsdienst leren? 
- en op de lagere school, deed u daar wat aan godsdienst? 
- waren er godsdienstleraren die u zich speciaal herinnert? 
- of anderen die u in religieuze zin aanspraken? 

3. Is dit alles voor u tijdens de middelbare schoolperiode en 
de tijd voor uw huwelijk veranderd? 
Zo ja, in welke zin? 

4. Bent u voor de kerk getrouwd? Waarom? 
5. Was uw partner godsdienstig? 
6. Was de godsdienst voor u beiden tijdens het huwelijk 

belangrijk? 
Op wat voor manier? Praatte u samen wel eens over 
godsdienstige zaken, waarover dan wel? 

7. Wat heeft bij het verwerken van de dood van uw partner de 
godsdienst voor u betekend? 
Heeft u zich wel eens opstandig gevoeld? 
Naar God toe (event.)? 

8. Hoe is het nu met uw godsdienstigheid gesteld? 
Gaat u naar de kerk? 
Bidt u wel eens? 
Hoe stelt u zich God voor, of hebt u bezwaar tegen de term 
God, waar zou u dan liever over willen praten? 
Wat denkt u over het leven na de dood? En de hemel? 

9. Wat hebben al de veranderingen in de godsdienst nu voor u 
betekend? 
Wat vindt u van al die veranderingen? 

10. Is er nu iemand die u in religieuze zin bijzonder aanspreekt? 
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G. Zinbeleving 

1. Denkt u wel eens na over de zin van het leven? 
2. Kunt u een aantal zaken noemen die uw leven zin geven? 
3. Is er iets dat op u een blijvende indruk heeft gemaakt? 

Waarom? (bv . boek, füm, muziekstuk, gedicht of kunstwerk) 
4. In welke gedachte of idee vindt u troost, als u iets 

schokkends is overkomen? 
Is er een bepaalde spreuk of zegswijze, die u als lijfspreuk 
zou willen betitelen en die kernachtig uw meest belangrijke 
waarde vertegenwoordigt? 

5. Als u drie wensen mocht doen wat zou u dan wensen? 

Afsluiting 

Wat vond u van dit gesprek, waren er zaken die u miste? 
Vragen, waarvan u dacht, die hadden gesteld moeten worden? 
(Beantwoorden la ten) . 
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BIJLAGE 2 

Bijlage 2.1 

Vragenlijsten 

Er zijn aan de respondenten steeds twee vragenlijsten voorgelegd, 
te weten de Zung Π-schaal (een depressieschaal) en de door ons 
ontworpen schaal, die wij de zelf/ideaal-zelf discreptantieschaal 
(S ./I .S) noemen, een schaal die eveneens beoogde een maat van 
welbevinden te leveren voor met name de rouwenden. 

A. De Zung-D schaal 

De Zung-D schaal bestaat uit 23 items waarbij ieder item op een 
4-puntsschaal gescoord wordt: zelden of nooit (0 p u n t e n ) ; soms (1 
p u n t ) ; vaak (2 punten) ; bijna altijd of altijd (3 p u n t e n ) . 
Het zesde item betrof een vraag over eventueel plezier bij 
sexueel contact. Daar veel respondenten dit op zich niet van 
toepassing achtten, hebben wij bij de scoring dit item buiten 
beschouwing gelaten. Zo resteerden dus 22 items. 
Een respondent kan een minimale totaalsocre van 0 (absoluut niet 
depressief zijn) en een maximale score van 66 (zeer depressief 
zijn) behalen. 

Β. Ζ elf/Ideaal zelf discrepantieschaal 

Deze bestaat uit een semantische differentiaal met 25 gevoelens 
op een 7-puntsschaal. Het betroffen gevoelens die wij vanuit de 
rouwliteratuur relevant achtten voor de situatie van de 
rouwenden. 
Deze lijst met 25 gevoelens werd tweemaal voorgelegd, en wel de 
eerste keer met als vraag: a) Hoe zou u willen zijn?, en de 
tweede maal met als vraag b) Hoe ziet u zichzelf nu op dit 
moment? 
Wat we gescoord hebben is het verschil tussen a en b . Dit leverde 
gesommeerd over de 25 gevoelens de discrepantiescore op. Een 
totaalscore van 0 betekent dat bij de persoon in kwestie het 
zelfbeeld ("Self") en hoe hij graag zou willen ("Ideal Self") 
volledig samenvallen; een totaalscore van 150 zou betekenen, dat 
hoe de persoon zichzelf ziet en hoe hij graag zou willen zijn 
maximaal uiteenliggen. 
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Bijlage 2.2 

naam 

1. Aarts 
2. Bos 
3. Cox 
4. Derks 
5. Evers 
6. Faber 
7. Geurts 
8. Hendriks 
9. Ingen ν . 
10. Jong de 
11. Kuipers 
12. Leenders 
13. Meyer 
14. Nijsse 
15. Oakes 
16. Peters 
17. Rutten 
18. Sanders 
19. Thijssen 
20. Ubeda 
21. Vincent 
22. Wülems 
23. Xanten ν . 
24. Yzinga 
25. Zuidema 

Zung-d 

57 
34 
40 
16 
21 
11 
12 
17 
57 
18 

5 
24 
33 
16 
40 
44 
47 
35 
40 
31 
40 
53 
36 
12 
44 

S/IS 

81 
58 
68 
46 
29 
57 
22 
30 

100 
23 
27 
37 
31 
31 
10 
85 
71 

106 
100 
48 
45 

106 
62 
13 
49 

M/V 

V 
V 
M 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
M 

ν 
M 
M 
V 
M 
V 
V 
V 
V 
V 
M 
V 

leef
tijd 

55 
55 
60 
57 
48 
58 
49 
58 
48 
48 
45 
47 
58 
51 
55 
48 
54 
45 
56 
45 
54 
48 
59 
52 
61 

partner 
overle
den sinds 

3 
2 

19 
4 
1.5 
2 
1.5 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
1.5 
1.5 
2 
2 
2 
2 
1.5 
2 
1 
2 

huwelijks 
duur 

5 
26 
15 
20 
25 
34 
24 
36 
17 
23 

3 
20 
25 
21 
31 
22 
25 
20 
24 
22 
28 

1 weel 
24 
26 
36 

Berekend is voor de eerste kolom (Zung-D): 
a) Voor alle respondenten (N=25): m=31.32 
b) Voor de mannen (N=6): m=34 
c) Voor de vrouwen (N=19): m=30.47 
d) Het verschil tussen mannen en vrouwen met de Mann-Whitney-U. 
Dit leverde op z=0.446 en p=.3264. Geen verschil dus tussen 
mannen en vrouwen wat betreft depressiviteit. 
Berekend is voor de tweede kolom (S/IS): 
a) Voor N=25: m=53.4 
b) Het verschil tussen mannen en vrouwen is eveneens getoetst met 
de Mann-Whitney-U. Dit leverde op z=0.191 en p=.4247: geen 
significant verschil. 
Tot slot is berekend de Spearman-rank-correlation tussen kolom 1 
en kolom 2. Dit leverde op: r=0.681 (t=4.456 voor df=23). Er 
bestaat dus een hoogst significante correlatie (p<.001) tussen de 
Zung-D en de S/IS. 
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BIJLAGE 3 

ZUNG D-SCHAAL 

Instrukt ie: Hieronder ziet u een aantal uitspraken die in meer of 
mindere mate op u van toepassing kunnen zijn. Dit meer of minder 
kunt u aangeven door een kruisje te zetten in een van de vier 
hokjes achter elke ui tspraak. 
Het gaat er om dat u uzelf beschrijft zoals u zich de laatste 
twee weken hebt gevoeld of zoals u de laatste twee weken bent 
geweest. 

zei- soms vaak bijna 
den altijd 
of of 

nooit altijd 

1. Ik heb me in deze periode somber 
en neerslachtig gevoeld. 

2. 's Morgens voelde ik mij in deze 
periode het bes t . 

3 . Ik heb in deze periode huilbuien ge
had of zou wel hebben willen huilen. 

4. Ik heb in deze periode slecht 
geslapen. 

5. Ik heb in deze periode met 
smaak gegeten. 

6. Ik heb in deze periode plezier aan 
het sexuele (contact) beleefd. 

7. Ik had in deze periode het idee dat 
bepaalde organen van mijn lichaam 
niet goed werkten. 

8. Ik heb in deze periode last 
gehad van een trage stoelgang. 

9. Ik heb in deze periode last 
gehad van hartkloppingen. 

10. Ik werd in deze periode moe 
van niets . 

11. Ik heb mij in deze periode goed 
kunnen concentreren. 

12. Alles ging mij in deze perode 
gemakkelijk af. 

13. Ik voelde me in deze periode 
gejaagd en kon niet stilzitten. 
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zei- soms vaak bijna 
den altijd 
of of 

nooit altijd 

14. Ik zag in deze periode de toekomst I I I I 
met vertrouwen tegemoet. 

15. Ik was in deze periode prikkelbaar. """™~ " 
16. Ik vond het in deze periode gemak-

keiijk om belissingen te nemen. 
17. Ik had in deze periode het gevoel 

dat ik nuttig, nodig was. 
18. Mijn leven was in deze 

periode aardig gevuld. 
19. Ik had in deze periode geen zin om 

aan liefhebberijen te doen. 
21. Ik heb in deze periode gedacht dat 

het voor mijzelf beter zou zijn als 
ik maar dood was. 

22. Ik vond in deze periode dat ik veel 
ellende aan mijzelf te wijten had. 

23. Ik had er in deze periode geen zin 
in mensen om mij heen te hebben. 
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BIJLAGE 4 

ZELF - IDEAAL ZELF DISCREPANTIE SCHAAL 

Op de hiernavolgende bladzijden vindt u twee maal een lijst met 
tegenstellingen. Het zijn eigenschappen, die voor mensen in 
meerdere of mindere mate gelden. 
Door omcirkeling van een bepaald cijfer, kunt u aangeven, in 
welke mate u die eigenschap op u van toepassing acht . 
We geven u een voorbeeld. 

aardig - 1 - -2- -3- -4- -5- - 6 — 7 - onaardig 

Als u zichzelf heel aardig vindt, omcirkel dan de 1. 
Dus: aardig φ - 2 — 3 — 4 — 5 - - 6 — 7 - onaardig 

Vindt u zichzelf heel onaardig, omcirkel dan de 7. 
Dus: aardig - 1 — 2 — 3 — 4 — 5 - -6- φ onaardig 

Vindt u zichzelf tamelijk aardig, omcirkel dan de 2. 
Dus: aardig - 1 - φ -3- - 4 — 5 — 6 — 7 - onaardig 

Vindt u zichzelf tamelijk onaardig, omcirkel dan de 6. 
Dus: aardig - 1 — 2 — 3 — 4 - -5- {§) -7- onaardig 

Vindt u zichzelf een beetje aardig, omcirkel dan de 3. 
Dus: aardig - 1 - -2- {з) -4- -5- -6- -7- onaardig 

Vindt u zichzelf een beetje onaardig, omcirkel dan de 5. 
Dus: aardig - 1 — 2 — 3 — 4 - ( I ) - 6 — 7 - onaardig 

Als u denkt dat beide eigenschappen in gelijke mate op u van 
toepassing zijn, of wanneer u vindt dat noch de een noch de ander 
van toepassing is , dan omcirkelt u de 4. 
Dus: aardig - 1 - - 2 — 3 - -^) - 5 — 6 — 7 - onaardig 

U krijgt nu twee maal dezelfde lijst met tegenovergestelde 
eigenschappen in te vullen. De eerste lijst vraagt ernaar in te 
vullen hoe u zou willen zijn. De tweede lijst met dezelfde 
tegenovergestelde eigenschappen, vraagt ernaar hoe u zichzelf nu, 
op dit moment ziet. Probeer zo snel mogelijk door te werken. Het 
is niet de bedoeling dat u bij iedere regel lang blijft stilstaan 
en gaat "dubben" over het antwoord. Het gaat om uw eerste 
indrukken. Omcirkel wel in iedere regel een cijfer! Maak eerst 
blad 1 helemaal af, voordat u aan blad 2 begint. 
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BLAD 1 

GEEFT U HIER AAN HOE U ZOU WILLEN ZIJN. 

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10. 
11 . 
12 . 
13 . 
14. 
15 . 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
2 1 . 
22 . 
2 3 . 
24 . 
2 5 . 

BLIJMOEDIG 
GAUW OPGEVEND 
GEWOON 
WISSELEND 
OPEN 
ZWAK 
VASTBERADEN 
PASSIEF 
BOEIEND 
SLECHT 
VLUG 
KLEIN 
ZWAAR 
OPVEREND 
LAF 
LICHT 
TERNEERGESLAGEN 
STEVIG 
HOPELOOS 
ZEKER 
GEREMD 
KALM 
NUTTELOOS 
VOL 
ONGELUKKIG 

-
-
-
-
-
- ] 

-
-1 
- ] 

-1 
- ] 

- ] 

-1 

-
- ] 

- ] 

-1 
- ] 

- ] 

- ] 

- ] 

-1 
- ] 

- ] 

- ] 

l-
l -
L-
L-
L-
l-
L-
L-
l-
L-
L-
L-
L-
L-
L-
L-

-
L-

-
L-
L-
L-

-
L-
L-

- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -

- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -

-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-i 

-l 
-L 

-i 

-i 

-' 
-' 
-¿ 

-< 
-< 

1-
1-
1-
1-
1-
l-
1-
l-
l-
l-
l-
l -
I-
1-
1-

\-
l-
l-
l-
l-
l-
1-
l-
l-
l-

- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -

- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -
- 6 -

-
-' 
-' 
-' 
-
-' 
-
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 
-' 

I-
1-
J-
1-
Ì-

I-
J-
1-
1-
1-
1-
1-

r-
1-
J-
1-

r-
r-
r-
J-
1-
1-
Г-

r-
r-

SOMBER 
DOORZETTEND 
ZONDERLING 
GELIJKMATIG 
GESLOTEN 
STERK 
TWIJFELEND 
ACTIEF 
SAAI 
GOED 
TRAAG 
GROOT 
LICHT 
NEERGEDRUKT 
MOEDIG 
DONKER 
OPGEWEKT 
SLAP 
HOOPVOL 
ONZEKER 
ONGEREMD 
ZENUWACHTIG 
NUTTIG 
LEEG 
GELUKKIG 
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Bijlage 5.2 

De in steekwoorden weergegeven samenvattende interpretatie van 
mevrouw Kuipers 

Leeftijd: 45 jaar. Partner 3 jaar geleden overleden. Duur 
huwelijk: 3 jaar. 
Zung D= 5 (m= 31.32). S . / I .S .= 27 (m= 53.40). 

Persoon 

Vader is kortwiekend, maar zorgend; dwingt haar te wachten met 
zelfontplooiing. 
Wil in het algemeen boven anderen uitsteken; wil uitblinken; wil 
anders dan haar zussen; afzetten tegen en identificeren met 
vader; weloverwogen; bewust dingen doen en meemaken; leven is een 
opdracht; vooruitleven; alles zelf regelen; veeleisend voor 
zichzelf; punctueel; assertief; van oudsher weinig aandacht voor 
gevoelens; cognitief-rationeel. 
Verstandshuwelijk. Man wordt intellectueel door haar 
overvleugeld; moet zich meer aanpassen dan zij. 
Krijgen een kind, ondanks bezwaren van man. 

Rouw 

Goed verwerkt door levensstrategie van "doorzetten" en 
aanwezigheid van kind; zonder "emotionele toestanden"; bewust 
afscheid genomen; vertrouwen in de toekomst. 

Religie 

Nauw betrokken op kerkelijk godsdienstige; niet warm, maar 
vertrouwd; denk-ratio-religie; verbaal en bewust; kiest voor 
cognitieve aspecten zoals spreuken en lezingen; emotionele 
beleving van religie wordt niet duidelijk. 
God wil het goed, maar doet er niet alles voor; noopt tot zaken 
zelf en bewust aanpakken; op Hem wachten heeft geen zin. 
Godsdienstleraar en pastoor waren richtingwijzers. 

Relatie rouw-religie 

Vindt vanuit religie berusting; met name vanuit cognitieve 
invalshoek; steun aan gedachte van "beste moment" en "heeft zo 
moeten zijn" gekoppeld aan gesprek man met pastor aan vooravond 
dood; weet man op achtergrond aanwezig. 

243 



Bijlage 5.3 

De in steekwoorden weergegeven samenvattende interpretatie van 
mevrouw Rutten 

Leeftijd: 54 jaar . Partner 1,5 jaar overleden. Duur huwelijk: 25 
jaar. 
Zung D= 47 (m=31.32). S . / I .S .= 71 (m= 53.40). 

Persoon 

Moeder pleegt chantage, misbruikt en uitgebuit door moeder. 
Algemeen gevoel van onrechtvaardig behandeld worden; jaloers op 
anderen; voelde zich nooit gewaardeerd; angst voor onveiligheid; 
basic dis t rust ; agressie; verbi t ter ing. 
Man geeft haar tijdens huwelijk enig gevoel van eigenwaarde; 
jaloers op diens Godsvertrouwen. Enige dochter woont elders . 

Rouw 

Is niet afgesloten; na mans dood is er niks meer; gevoel van 
eigenwaarde weer verdwenen; rouw om dood van man verstoord door 
dood ven moeder. 

Religie 

Wordt gekenmerkt door: "het moet rechtvaardig zijn". God is 
onrechtvaardig; een "onhebbelijke kerel"; "er is geen Lieve 
Heer"; geen vertrouwen. 

Relatie rouw-religie 

Religie geeft enige ruimte om agressie, verbit tering en 
onrechtvaardigheidsgevoelens te uiten en te adresseren. Verder 
speelt religie nauwelijks een rol in rouw. 
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SUMMARY 

Religion in the crisis of bereavement. 
An exploratory study by means of depth interviews. 

Religion has long been regarded as a relevant factor in 
understanding bereavement, but only a few studies have 
examined this relationship empirically. 
The aim of this study is to gain insight into how religion 
functions in the crisis of bereavement. In order to answer this 
question we carried out an in-depth analysis of interviews held 
with 25 persons, who had lost their spouses. 

In chapter 1 we describe several aspects of the grief process, 
which are relevant to our study. These include the process of 
bereavement and the factors that influence its progress . A 
cognitive approach to bereavement is advocated. In this approach 
the individual is viewed as an information processor. This 
viewpoint enables us to integrate the various factors influencing 
the grief process. The role of religion can be approached from a 
cognitive standpoint. Religion is defined functionally in this 
first chapter as a meaning system: a system of symbols which acts 
to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and 
motivations in men by formulating conceptions of a general order 
of existence and clothing these conceptions with such an aura of 
factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic 
(Geertz, 1968). Examening the existing research on the role of 
religion in bereavement we conclude that emperical evidence is 
scarce and that the results of research are phrased in very 
general terms, without clarifying how religion functions for 
individuals. 

Having reviewed the research in this area, we decide in chapter 2 
to start an exploratory study, in order to develop hypotheses and 
theory. Due to the exploratory nature of our research the depth 
interview seemed the most appropriate method for research, 
especially when we take into account the increasing private 
nature of religion, which renders questionairs inadequate. In the 
second chapter we also deal with the selection of respondents, 
the interview schedule and the interview set t ing. We selected 25 
respondents , 19 female and 6 male, with the help of 5 general 
practi t ioners. These respondents were between 45 and 60 years of 
age, and had lost their spouse approximately 2 years before. 
The depth interview was guided by a semi-structured interview 
schedule, so that the same topics were covered in interviewing 
all 25 respondents . The interview schedule covered the following 
topics: 1. biographical data, 2. death of spouse, 3. coping with 
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grief, 4. marriage and relation to par tner , 5. past history of 
respondent before marriage, 6. religion, 7. meaning of life. 
The interviews lasted 4 to 5 hours, s tart ing with the recent, 
emotionally laden past pertaining to the death of the spouse. 
This created an atmosphere of trust and commitment, in which the 
respondent was able to express her or himself openly. In this 
way, despite the fact that only one interview was held, rarely 
found rich material was gathered on the above topics. 

Chapter 3 deals with the processing of the interview material. 
We distinguish two phases . In the first phase we analyse the 
interview verbatims with the aid of an analysis schedule. In this 
way a substantial reduction (from 60 to 13 pages) of data was 
accomplished. The schedule for analysis covered two main areas : 
"Personality Description" and "Traditional Religiosity". The 
first included the topics: 'significant others ' , 'significant 
events ' , 'self-image' and 'future and meaning in life'. The 
second area included the topics: 'religious background', 
'religious commitment during marriage' and 'religion after the 
death of spouse'. In the last topic we distinguished the 
following subtopics: 1. the role of religion pertaining to the 
death of spouse, 2. belief in the hereafter, 3. the "why me" 
question, 4. image of God and 5. present religious commitment 
and behavior. 

The second phase of data reduction is that of interpretation. In 
discussion with several colleagues (psychologists and psycho
therapists) a so-called "Summarizing Interpretation" was 
formulated. In this interpretation the most striking charac
teristics of the case were noted under the headings: a. 
personality, b . bereavement, с religiosity and d. relation 
between bereavement and religion. 

In our research a continuous process of condensation of research 
material took place. This condensation serves to make implicit 
theory visible and explicit. 

In chapter 4 the result of the data reduction is shown. The 
result of the analysis of 3 representatives of the 25 cases is 
presented. Then, a short biographical sketch of all the 25 cases 
is given, followed by the result of the "Summarizing 
Interpretat ion". In this way the relation between bereavement, 
religion and personality is illustrated within each case. 

In chapter 5 the level of the individual case is transcended and 
we formulate relations between cases. A closer look at three 
subgroups of cases leads us to conclude that a certain kind of 
religiosity does not determine the outcome of bereavement, nor 
the other way around that a certain kind of bereavement colours 
the religiosity; the personality colours and determines both. 
Religion in this perspective plays a secondary role; the 
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individual deals with religion in his particular way. Man chooses 
from his religious tradition that which fits him bes t . Only by 
looking at the individual as a totality does an understanding of 
religion and its place in the crisis of bereavement become 
possible. For this reason, we conclude, the concept of religion 
should be placed in a broader frame of reference. 

This is done in chapter 6 where we propose that defining religion 
as a meaning system does not mean that other systems cannot 
function as meaning systems. As our cases show, it is preferable 
to define religion as one of many possible meaning sources. If 
one wants to elucidate the role of religion in bereavement, 
religion must be placed in a frame of reference, in which other 
sources of meaning also function. For this purpose a social-
psychological model of the individual meaning system is 
developed. From a symbolic interactionistic viewpoint (Estus, 
1966) we have described the development of various aspects of 
this meaning system, the relation between traditional religiosity 
and meaning system and the importance of the "primary self-other 
system" in every meaning system. To clarify this model it is 
illustrated by the 3 cases of chapter 4. 

In chapter 7, the final chapter, the study presented is 
critically reviewed. First we discuss several methodological 
issues as related to our research, next we reflect on the course 
of our research and indicate questions that require further 
research. In addition some consequences for pastoral work are 
discussed. We emphasize the importance of thorough diagnostics 
which take into account the total meaning s t ructure and the place 
of traditional religion within this s t ruc tu re . 
Finally we draw several conclusions which -formulated as 
hypotheses- lend themselves to further research. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift van M.H.F, van Uden: 
Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door 
middel van diepte-interviews. 

1. Vanuit het door ons ontwikkelde model van het individuele 
zingevingssysteem verdient het godsdienstpsychologisch de voorkeur 
niet langer te spreken over gezonde en ongezonde religiositeit, maar 
over gezonde en ongezonde persoonlijkheden, die op de hen eigen wijze 
gebruik en misbruik maken van het traditionele religieuze domein. 
(dit proefschrift) 

2. Alle zingevende systemen, inclusief de religie, verliezen hun 
vanzelfsprekende koepel-funktie. Het individu is gedoemd tot de 
constructie van een Individueel Zingevingssysteem. 
(dit proefschrift) 

3. De pastor zal slechts dan in staat zijn tot adekwaat pastoraal 
handelen, als zij of hij weet aan te sluiten bij de ultieme betrokken-
heden van de pastorant. Deze zijn overigens vaker niet dan wel in het 
traditonele religieuze domein te vinden, (dit proefschrift) 

4. Zoals de droom wordt beschouwd als de via regia naar het onbewuste, 
kan men de individuele religiositeit zien als een alternatieve weg 
(een "via divina") bij het in kaart brengen van de persoonlijkheid. 
(dit proefschrift) 

5. Het verschil tussen de psychotherapeut en de pastorale hulpverlener 
is onder andere gelegen in het referentiekader van waaruit beiden 
opereren. Bij de psychotherapeut is dit vaak nog implicieter dan bij 
de pastor, (vgl. Ontzuilde zorg- ontzielde zorg? NcGv. Utrecht, 1983) 

6. Godsdienstpsychologie dient zich bezig te houden met het menselijk 
zoeken naar zin. Naarmate dit zoeken ten gevolge van de privatisering 
een meer individuele bezigheid wordt, neemt de kans op pathologische 
ontsporing toe en wordt de taak van met name de klinische godsdienst
psychologie belangwekkender, (vgl. S. Freud. Zwangshandlungen und 
Religionsübungen. Gesammelte Werke, vol. VII, 129-139) 

7. Het geloof doet nog steeds wonderen, (zie: M.H.F, van Uden. 
Slapeloosheidsbehandeling door monotone woordherhaling. In: Gedrag, 
tijdschrift voor psychologie, 1979, 4, 229-254) 





8. De werkelijkheid, zoals die in casuïstiek naar voren t reedt , is 
vaak meer bizar dan de fantasie, (zie: M.H.F, van Uden. 
Rouw en Religie; 25 gevalsstudies. Nijmegen, 1983) 

9. De greep naar de noot in wetenschappelijke publicaties heeft 
frequent het karakter van een noodgreep. 

10. Het geloof in het hiernamaals is tanende, in het huidige 
narcistische tijdvak vinden wij echter troost in Tedje van Es' 
verwijzing naar "Het Eeuwigdurend Hiernumaals". 

Nijmegen, februari 1985 Rien van Uden 
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