
Verslag van een bijzondere avond met de heer Arthur Polspoel in Ons Huis op 19 januari 2017 

 

Een grote groep belangstellenden was aanwezig op de avond over rouwen van Arthur Polspoel. 

Arthur Polspoel was jarenlang pastoraal theoloog en supervisor aan de Theologische Faculteit Tilburg.      

Hij is een veelgevraagd spreker en bekend publicist over rouw en palliatieve zorg. 

 

Hij vertelde boeiend en bevlogen over hoe het proces van rouwen in zijn werk gaat. Hieronder volgt een 

korte impressie van wat hij deze avond heeft besproken. 

Rouwen is afscheid nemen van wat het leven zin geeft: een geliefde, een ouder, een kind,  je werk,  je 

loopbaan. 

Rouwen raakt je hele wezen: of je nu jong of oud(er) bent. Ouderen waren soms zó verweven met elkaar 

dat er voor hun gevoel niets meer overblijft als die ander weg is. Het wordt niet gemakkelijker als je ouder 

bent. 

 

In de eerste periode leeft men in een roes: De familie vertelt over hoe het is gegaan. Alsof  je een druk op 

het knopje van een cassette recorder geeft. Mensen die op bezoek komen, willen graag iets verstandigs 

zeggen.. De rouwende wil zijn/haar verhaal vertellen. Het verhaal hoe het is gegaan en hoe mensen waren 

en waar ze van hielden. Dit alles is het begin van een rouwproces:vertellen over wat je kwijt bent geraakt.  

 

In geval van het plotseling overlijden leeft men in een roes. In geval van ongeneeslijke ziekte is dit proces 

begonnen bij het krijgen van de boodschap van onomkeerbaarheid: van het einde dat komen gaat 

 

De eerste week staat de tijd stil, maar voor anderen gaat de wereld verder. Dan moet je jezelf  weer 

oppakken om toch weer verder te gaan. Thuis blijven voelt niet goed en op het werk denk je, wat moet ik 

hier?  

Verstand en gevoel blijven botsen met elkaar: het verstand zegt het is waar, maar het gevoel zegt het is 

niet waar. 

Handelingen als voor het raam gaan staan en wachten tot de geliefde die is overleden is, weer terugkomt 

uit het werk. Het is geen probleem, maar na langere tijd wel een probleem worden: het ontkennen van de 

realiteit. 

 

Wanneer ruim je de spullen op? En wie gaat het doen? Sommigen doen het gelijk, anderen laten het 5 jaar 

hangen. Alles mag:  je mag het doen, wanneer jij er aan toe bent.  

 

Een kernverschijnsel in de rouw is het gevecht tussen verstand en gevoel. De waarheid schuiven we van 

ons af. We ontkennen gevoelsmatig wat er gebeurt. Dit doen we, opdat het leven, het verstand, ons (nog) 

niet confronteert met de werkelijkheid.  

 

Dagelijks komen rouwende mensen voorwerpen tegen die hun triggeren. Voorwerpen die doodgewoon 

zijn:de klompen bij de achterdeur, de kam in de vensterbank. Voorwerpen waar je bij kunt staan huilen om 

de herinnering aan die ene, aan wat was.  Soms zijn het speldenprikken en soms hamerdreunen.  

 

Mijn verstand stuurt tranen naar mijn gevoel, soms met emmers tegelijk. Mijn gevoel is als een spons: als 

deze vol is, dan weet ik dat het waar is. 

 

Je denkt na een jaar dat je het ergste hebt gehad. Maar dat is niet zo, het kan dan juist nog erger zijn.     

Het gevoel van het gemis is nog erger: het weten dat het écht waar is, definitief is, daalt in. Het missen 

wordt steeds beter beseft.  

 

Geleidelijk aan begint de weg naar boven. Langzaamaan komen oude gewoonten  weer boven.  

 

En ergens lees je dan: " Vandaag schijnt de zon." De wanhoop wordt minder. De zon heeft steeds 

geschenen, maar jij had die zon nog niet gezien…..  

 

De weg terug valt niet mee: het is drie stappen vooruit en twee terug. Een lekke band  of klus die hij/zij altijd 

deed kan je tot huilens toe beroeren..  

Wat is rouwverwerking? Niet: dat iets uit het leven gaat, maar iets uit het leven krijgt een plaats in jouw 

verdere leven. 

 



Verdriet gaat over, maar rouw niet. Rouw hoort bij het leven. Het blijft bij jou, ook al word je 100.  

Rouw is een proces van bewustwording. Je moet het besef toelaten dat die geliefde is overleden. Sta je zelf 

toe de pijn toe te laten. 

Een goede verliesverwerking heeft alleen maar kans van slagen als: 

* De realiteit onder ogen wordt gezien 

* De pijn beleefd wordt, zodat die geleidelijk kan uitdoven 

* Een vorm gevonden wordt om de eigen situatie te hanteren en er een nieuwe plaats voor gevonden wordt 

in de omringende wereld 

* Er weer zin en betekenis gevonden wordt 

 

Een helpende hand bieden aan rouwen, wat doe je?  

 Je hebt iemand nodig die je verstaat.  

 Erken de rouw van de ander.  

 Erken het verdriet.  

 Luister daar naar.  

 Luister naar de verhalen van de mensen.  

 Geef de ander het gevoel dat je probeert te begrijpen wat het met hem/haar doet  

 

Troosten is heel moeilijk. Troosten is erkenning van de pijn. De omstanders willen het verdriet 

graag kleiner maken, maar dat is geen troosten.  

 

Hoe verhoudt zich geloven en rouwen ? Dat ligt aan wat u van het geloof van u zelf gemaakt. 

Iemand zegt: " God zal ons helpen." Dat zal dan ook zeker bij deze mensen zo werken. Wat van je 

zelf komt, daar gaat het om.  

Wat zijn rituelen voor mensen bij rouwen? 

" Het is een gewoonte die men herinnert aan geloven of verwerken."  

Inmiddels zijn wij de collectieve rituelen verloren. Die collectieve rituelen hielpen bij het eerste 

proces. Nu moeten we de eerste dagen zoeken. Wat moeten we doen? Een ritueel moet spreken, 

moet door iedereen herkent worden. Het aansteken van een kaars(je) heeft nog steeds veel 

zeggingskracht.  

Wat we zien is dat mensen zeggen: we vieren het leven in de rouwdienst. Maar waar blijft dan het rouwen?. 

Er moet wel ruimte zijn om vorm te geven aan de rouw. 

Arthur heeft meerdere boeken geschreven, maar “Wenen om het verloren ik” en “Eenzaam sterven?” zijn 

nog verkrijgbaar! 

 

Messchien 

I’j denkt messchien 

Da’j wat mot zeggen… 

I’j denkt messchien 

Da’j mien mot opvrolijken… 

I’j wilt mien messchien  

Weer zien lachen en genieten 

I’j denkt messchien 

Da’j mien mot troosten en raod geven 

Wat ik vraoge is dit: 

Wil i’j, nog es en nóg es 

Luusteren naor mien verhaal, 

Naor wat ik vuule en denke? 



 

I’j hoeft allene maor stille te weazen, 

Mien an te kieken, mien de tied te geven… 

I’j hoeft mien verdriet zelfs niet te begriepen, 

Maor as ’t kan allene  maor an te nemmen, hoe ’t veur mien vuult. 

 

Ow luusterend d’r bi’j weazen 

Zal mien dag van vandage anders maken 

En de kommende dage lechter….. 
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