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Inleiding de contextueel therapeutische benadering en casuïstiek 

door drs Werner van de Wouw:      

 

Vooraf 

            Bij verlies en rouw denken we al snel aan het verlies van een dierbare. Menselijke emoties 

worden binnen families bij sterven, dood en rouw sterk uitvergroot. Schuld en schuldgevoel, 

trouw en ontrouw, verlating en verlies, recht en onrecht, geven en ontvangen, ze komen op 

zo’n moment allemaal met verhevigde kracht naar boven. 

            Maar je kunt ook rouwen bij andere vormen van verlies. Bij voorbeeld bij een scheiding, een 

dierbare die ver weg verhuist, een ernstige ziekte, ongewenst kinderloos blijven, het verliezen 

van je baan, pensionering, je onafhankelijkheid verliezen door beperking, het krijgen van een 

kind met een handicap. Rouw treedt op na het verliezen of afscheid nemen van personen, 

verwachtingen, ambities, toekomstdromen, 

 

Balans van geven en ontvangen 

In het contextuele gedachtegoed is een belangrijk element de mate waarin de ‘baten en lasten’ 

van de onderlinge relaties van ’n familie/gezin in balans zijn. Het gaat daarbij om de  

wederkerigheid van zorg binnen ’n familie. 

 

Bij de geboorte geeft de ouder het kind het leven – kind staat daardoor in de schuld 

Vervolgens geven ouders: veiligheid, dagelijkse levensbehoeften, liefde, geborgenheid 

‘n kind geeft op zijn beurt: aanhankelijkheid, liefde, vertrouwen, troost misschien 

Als het kind volwassen wordt en de ouders ouder, draaien de zorgrollen om. 

 

In een relatie hebben mensen verplichtingen naar elkaar in de vorm van wederzijdse zorg en 

verantwoordelijkheid. Als je zorg verleent, de ander aandacht geeft en je 

verantwoordelijkheid neemt, bouw je verdiensten op. 

Het maakt niet uit of een ander dat ziet en waardeert: als jij je verplichtingen nakomt geeft dit 

verdienste. 

We spreken van een balans als er over langere termijn gezien er een zeker evenwicht is tussen 

wederzijdse verplichtingen en verdiensten, tussen geven en ontvangen.  

          . Door tegelijkertijd je eigen belangen en die van de ander in het oog te houden, krijg je een 

balans die beide als rechtvaardig ervaren. Daardoor ontstaan betrouwbare relaties. Als je 

elkaar kunt vertrouwen mag je ook aanspraak maken op elkaars zorg. 

            Als dat zo niet ervaren wordt, kunnen de relaties binnen de familie uit balans raken. 

 

Kinderen hebben een recht om te geven en daarin leren zij verantwoordelijkheid op zich te 

nemen en bouwen ze verdiensten op. 

Ouders op hun beurt dienen niet alleen aan hun kinderen te geven, maar moeten ook 

openstaan om te ontvangen wat hun kinderen geven. Ouders hebben het daar nog wel eens 

moeilijk mee. 

Iedere mens heeft belangen en wenst dat anderen rekening houden met die belangen. 



In het geven moet er altijd een balans zijn tussen de eigen belangen en die van de ander.  

Men spreekt in dat verband van passend geven. 

Het geven mag niet tekort doen aan de eigen belangen in het leven.  

Teveel geven leidt vaak tot een onvermogen om te kunnen ontvangen. 

 

Loyaliteit 

De basis, de drijfveer voor verticale relaties (grootouders-ouders-kinderen) is loyaliteit. 

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders omdat zij van hen het leven ontvangen hebben. 

            Verticale relaties zijn onverbreekbaar, ook al neemt men afstand van elkaar. Als die loyaliteit 

wordt verbroken of ontkend, heeft dat schadelijke gevolgen. 

De loyaliteit die er bestaat tussen gekozen relaties (de partner) noemt men horizontale 

loyaliteit, tussen ouders en kinderen noemt men dat verticale loyaliteit.  

Tussen kinderen en ouders IS er loyaliteit (is met het leven gegeven), tussen partner moet dat 

worden opgebouwd. 

Door zorg te hebben voor een ander en je verantwoordelijkheid te nemen, bouwt iemand 

verdiensten op en groeit loyaliteit 

Iedere mens heeft belangen en wenst dat anderen rekening houden met die belangen. 

Als wederzijdse belangen gedurende langere tijd behartigd worden, dan is er sprake van 

betrouwbaarheid. 

Als dat niet gebeurt is er sprake van onrechtvaardigheid. Dat kan de oorzaak zijn van een 

breuk. 

Soms zie je conflicten tussen de verticale loyaliteit (je ouders of je kinderen) en de horizontale 

loyaliteit (je partner). Op den lange duur zal de kans groot zijn dat de verticale loyaliteit het 

wint, omdat die te maken heeft met je bestaan(sgrond). Het welslagen van je horizontale 

loyaliteit (partnerrelatie) is afhankelijk van de mate waarin deze door de verticale wordt 

gedragen. Het welslagen van een relatie met een partner is dus in belangrijke mate daarvan 

afhankelijk 

 

 

 



Casus 1. 

 

De ziekenzalving als afscheid 

 

Een in het buitenland wonende nederlandse vrouw is opgenomen voor de reguliere chemo- 

kuur. De vrouw weet dat ze gaat sterven op korte termijn. Ze is naar hier gekomen om 

afscheid te kunnen nemen van haar moeder en grote familie. Bewust zijn haar man en 

kinderen niet mee gereisd. Ze willen haar de kans geven geheel alleen bij haar eigen 

mensen te zijn. Nu de dag van het afscheid nadert (ze vliegt op zondag terug, het is dan 

woensdag avond) vraagt ze om hulp bij het afscheid. Ze ziet er tegen op en  weet niet wat ze 

moet doen. 

Ik stel haar de ziekenzalving voor (de vrouw is gelovig en kerkelijk-praktiserend, maar denkt  

dat het Heilig Oliesel alleen op het allerlaatste moment gegeven wordt). Enige verklaring 

volgt. Ze wil meer. Ze wil de familie danken en vieren, dat ze nu nog bij elkaar zijn. De 

bediening zou te weinig zijn. En te triest. Haar verzekerend dat het emotioneel zwaar is voor 

de familie een zo jonge dochter en zus af te moeten geven (en dat er dus plaats moet zijn voor 

die emoties), vertel ik haar over 'Witte Donderdag'. Jezus zelf viert maaltijd met zijn vrienden  

vooraleer hij gaat sterven. We spreken af de hele familie bij elkaar te roepen om haar  

gezamenlijk te zalven ten afscheid en daarna met  

elkaar eucharistie te vieren. 

 

De avond erna - donderdag... bijna witte donderdag - zijn er ca. 35 mensen op haar kamer:  

haar moeder, broers en zussen met aanhang. 

Het bed in het midden. Allen zien er ontzettend tegen op afscheid te moeten nemen van haar.  

Ze is te jong, te lief, het is onrechtvaardig, het had niet zo gemogen. Sommigen zijn 

opstandig, allen zijn nerveus. We praten eerst hierover. Mensen mogen boos zijn op God, het  

is onrechtvaardig in onze ogen, we voelen het allemaal. En toch... nu het een keer zo is,  

kunnen we niets anders dan in onze onmacht en onwil toch de waarheid onder ogen zien. Een  

gaat ons verlaten, een die eigenlijk al weg was naar een ander land maar van wie we wisten 

dat zij aan ons dacht en voor ons bad. En wij aan en voor haar. Dat zal anders worden. Om  

daar  gezamenlijk wat aan te wennen willen we juist dat doen, wat zij altijd gedaan hebben:  

bidden voor elkaar en voor haar in het bijzonder. En dat kun je maar het beste doen als zij  

er nog is, en dat kun je maar het beste doen rond de tafel waaromheen ze elkaar vaak 

getroffen hebben. Ik vraag de familie om het tafeltje, dat als altaar dienst gaat doen, klaar te  

maken. Met de jongste broer ga ik naar beneden om brood en wijn te halen. 

Terug in de kamer - er branden nu ook kaarsen - leid ik de bediening in. Ik nodig alle  

aanwezigen uit om mee te zalven. Op die manier kunnen ze allen op hun beurt even heel dicht  

bij haar zijn, haar wat toefluisteren, een kus geven, troost geven/ontvangen, etc. De olie  

daarbij gebruikt, zal haar en ons sterken in die opgave. Bovendien geven we haar zo iets  

                        waaraan zij zoveel belang hecht: het geloof, het gebed... En dus leid ik met 'Laat ons 

bidden' een gebed in. Vervolgens zalf ik als eerste, namens de hele kerk.... Dan volgt 

aarzelend haar moeder, haar broers en zussen. Er wordt heel veel gehuild, maar vooral zijn zij 

elkaar veel nabij. Het duurt zeker tien minuten... heel kostbare minuten. Als iedereen gezalfd 

heeft en men elkaar wat getroost heeft, verzamelen we onze stemmen in het gebed van Onze 

Heer ... degene die ons in dit alles toch kracht geeft om te doen wat gedaan moet worden en  

zo zich ook helper en vader van allen weet: het Onze Vader. 

Er groeit wat stilte, geladen door de ernst van het moment. 

'In stilte' - zo vervolg ik - 'delen mensen heel veel. Wij zien het nu wel, maar voor de grote  

wereld rondom ons is dit moment een moment als alle andere momenten op een dag. Wij  

staan hier stil bij haar, wij worden stil en weten niet wat te zeggen. Daarom maar wat doen, 



want in breken en delen breken en delen wij ons leven, brak en deelde Hij zijn leven met  

ons... iets waar mensen nog steeds stil van worden als dat gebeurt'. Improviserend bidden we  

een tafelgebed... brood en wijn worden geconsacreerd door woorden, maar vooral door  

het gezamenlijke van het moment. Zij zelf heeft toen aan iedereen de communie gegeven,  

zoals ieder van hen aan haar de zalving had gegeven. Sacrament is immers geven en  

ontvangen, nemen en delen... Op die manier kon zij - op haar beurt - hen alle goeds voor  

verder toewensen.   

Als zegenen - bene-dicere - betekent 'het goede zeggen tot en over elkaar', dan zijn wij  

rijkelijk gezegend deze avond. Zo besluiten we het ritueel. 

 

Koffie en meegebrachte taart geven nog even de ruimte om te vieren. Opmerkelijk genoeg  

waren er toen geen tranen meer, maar volop verhalen. Men was - met Gods hulp - door een  

muur heen gebroken. De zwaarte was ervan af. 

De zondag erna is ze, begeleid door wat familie, in goed humeur naar het vliegveld en naar  

haar thuis elders gebracht.  

 

N.a.v. de casus: 

 

- De echtgenoot van deze vrouw en haar kinderen hebben juist op dit kritieke moment een 

groots gebaar gesteld door resp. hun vrouw en moeder in de gelegenheid te stellen om van 

haar moeder, broers en zussen in haar geboorteland afscheid te nemen. Daardoor hebben 

zij oog voor het belang van de verticale loyaliteit (moeder) en diagonale (broers en zussen) 

loyaliteit. Daardoor is dit geven passend voor de vrouw/moeder en haar familie. 

- Door hun verantwoordelijkheid te nemen bouwen zij (man en kinderen) een grote mate van 

verdiensten op jegens vrouw/moeder, maar ook jegens schoonmoeder/oma en de rest van de 

familie. 

- Tegelijk is de genereuze wijze waarop zij ruimte geven op het randje van hun eigen belang te 

kort te doen, omdat deze vrouw het risico loopt buiten hun bereik te sterven. 

 

 

   



Casus 2. 

 

Een merkwaardig sterfgeval. 

 

Ik word gebeld door de SEH. Er was een mw binnengebracht, die gestorven was in de stad. 

In de opvangkamer van het ziekenhuis zijn de dochter van mw, haar man en een vriendin van 

mw. Bij het condoleren en het zeggen dat het toch wel schrikken is in zo’n situatie, antwoordt 

de dochter dat ze blij is dat moeder dood is.  

Bij verder vragen blijkt dat zij tweemaal een TS heeft gedaan omwille van moeder. Ze vertelt 

ook dat ze nog vijf broers heeft, met wie geen contact. Overigens: het contact was wel van 

ieder kind met moeder, maar niet tussen de kinderen onderling. Moeder had er nl voor 

gezorgd dat er ruzie was, dat zij met ieder contact had en niemand met elkaar. Een soort 

‘verdeel en heers’ politiek dus… 

Bij het schouwen van moeder schrikt de dochter. Het is de eerste keer dat ze een glimlach 

ontwaart op het gezicht van moeder. De strenge en harde vrouw was weg… 

Dan wil ze haar moeder beloven om haar als de glimlachende vrouw te herinneren. Dat heb ik 

gestopt, want zij moet met zichzelf niet omgaan als moeder met haar is omgegaan. Moeder is 

nu weg, en dus heeft zij geen belang meer bij moeder, en wellicht wel bij haar broers, naar 

wie ze eigenlijk verlangt. 

 

Vooraf:  

 

Loyaliteit 

De loyaliteit die er bestaat tussen gekozen relaties (bv. partners) noemt men horizontale 

loyaliteit, tussen ouders en kinderen noemt men dat verticale loyaliteit.  

Tussen kinderen en ouders IS er loyaliteit (is met het leven gegeven), tussen partner moet dat 

worden opgebouwd. 

Door zorg te hebben voor een ander en je verantwoordelijkheid te nemen, bouwt iemand 

verdiensten op en groeit loyaliteit. Als wederzijdse belangen gedurende langere tijd behartigd 

worden, dan is er sprake van betrouwbaarheid. 

Als dat niet gebeurt is er sprake van onrechtvaardigheid. Dat kan de oorzaak zijn van een 

breuk. 

Soms zie je conflicten tussen de verticale loyaliteit (je ouders of je kinderen) en de horizontale 

loyaliteit (je partner). Op den lange duur zal de kans groot zijn dat de verticale loyaliteit het 

wint, omdat die te maken heeft met je bestaan(sgrond). Het welslagen van je horizontale 

loyaliteit (partnerrelatie) is afhankelijk van de mate waarin deze door de verticale wordt 

gedragen. Het welslagen van een relatie met een partner is dus in belangrijke mate daarvan 

afhankelijk. 

 

Verzoening 

Juist omdat de liefde van kinderen voor hun ouders zo’n kwetsbare liefde is, kunnen kinderen 

er gemakkelijk teleurstelling en pijn door opdoen. Ouders kunnen hun kinderen, bewust of 

onbewust, diep kwetsen en tekortdoen, 

Als kinderen tot in hun volwassenheid wrok blijven koesteren tegen hun ouders, werkt dat 

door de relatie met hun eigen kinderen. Ze zijn zo bezig met het vereffenen van de rekening 

met hun eigen ouders, dat ze niet zien dat hun eigen kinderen liefde willen geven en 

ontvangen en zo komen zij daar weer bij in het krijt te staan. De wrok wordt van de ene 

generatie op de andere doorgegeven: de roulerende rekening. 

Kinderen kunnen het hun ouders zo kwalijk nemen wat hun in hun jeugd is aangedaan dat ze 

niets meer met hen te maken willen hebben. Maar breken met je ouders is onmogleijk. De 



band met je ouders is een bestaansband, die niet te ontkennen valt. Zonder hen bestond je 

immers niet. 

Bovendien blokkeer je je eigen relaties (vooral met je kinderen) door met je ouders te breken. 

Ook voor ouders die met hun kinderen breken snijdt het mes aan twee kanten: behalve dat ze 

hun kinderen het contact ontzeggen, onthouden ze zichzelf de vreugde van eventuele 

kleinkinderen en ontkennen ze hun eigen voorbestaan in de nieuwe generatie. Oorzaak 

hiervan is vaak een slechte relatie die deze ouders als kind met hun ouders hebben gehad. Pas 

als zij hun eigen ouders in een ander licht kunnen zien, kunnen zij zich met hun kinderen 

verzoenen. Om een volwassen relatie te krijgen met je ouders is het nodig om te begrijpen dat 

ouders niet anders konden dan ze deden., dat de omstandigheden in het verleden ook hen 

gemaakt hebben tot wie ze zijn geworden. Dat begrip gewerkt bevrijdend. 

Dat houdt niet in dat het verdriet wat je door hun toedoen hebt gehad niet terecht zou zijn, het 

houdt ook niet in dat je alles vergeeft, maar dat je dat gedag –nu met volwassen ogen- 

hertaxeert, in een ander licht plaatst. Maar mensen blijven verantwoordelijk voor hun daden 

en de gevolgen daarvan en moeten erop kunnen worden aangesproken. Er is geen grond meer 

voor alleen beschuldigingen, woede en haat als je de omstandigheden kent waarin de ander is 

opgegroeid, 

 

 

Rouw, nalatenschap, herbeleving van oude patronen, samen delen 

 

 

De vraag dient zich aan: Wat heeft deze moeder  als kind zelf meegemaakt dat zij op deze 

manier met haar kinderen is omgegaan? 

Ter wille van de toekomst van haarzelf en van haar eventuele kinderen zou het goed zijn als 

deze dochter zich deze vraag stelt en die vraag verder onderzoekt. Het maakt dat zij beter kan 

begrijpen en invoelen wat haar moeder heeft bewogen?  

Natuurlijk blijft de pijn van hetgeen de dochter –en andere kinderen- tekort gekomen is, maar 

door meer zicht te krijgen op de beweegredenen kan de last minder worden. 

Wat nog belangrijker is: het kan voorkomen dat anderen (onschuldigen) de rekening 

gepresenteerd krijgen voor wat deze dochter het tekort gekomen is. Of dat de situatie zich 

herhaalt in de relatie van deze dochter tot haar eigen kinderen. 

 

De uitspraak: ‘Zo wil ik mijn moeder herinneren als een glimlachende vrouw” getuigt van 

een grote loyaliteit jegens haar moeder. 

 



Casus 3 

 

Geven en ontvangen in balans 

In een weekend heb ik bereikbaarheidsdienst voor de beide locaties van ons ziekenhuis en 

vier verpleeghuizen. Het is altijd weer opnieuw een verrassing wat er zich zal aandienen. In 

de meeste gevallen worden wij als geestelijk verzorgers met voor ons onbekende patiënten en 

hun naasten geconfronteerd in uiteenlopende situaties Deze situaties hebben vaak als 

gemeenschappelijke factor dat zij emotioneel geladen zijn. Het is dan zaak om in korte tijd 

een beeld te vormen van de achtergrond van de patiënt, zijn levens- en ziektegeschiedenis, 

zijn relatie tot de aanwezigen, de betekenis die zij voor hem hebben en –wat niet onbelangrijk 

kan zijn- informatie over belangrijke anderen die afwezig zijn. Dit gebeurt aan de hand van 

een kort voorbereidend gesprek, indien mogelijk met de patiënt zelf en zijn naasten en als dit 

niet mogelijk is alleen met de naasten. Niet zelden gebeurt het, dat niet alle aanwezigen met 

elkaar ‘on speaking terms’ blijken zijn. In een dergelijke situatie probeer ik samen met de 

aanwezigen een minimale basis te zoeken, die mijnsinziens de rituele viering rond het ziekbed 

noodzakelijkerwijze vraagt. Tegelijk is mijn doel hierbij door een meervoudig partijdige 

opstelling ieder tot zijn recht te laten komen en op basis hiervan de aanwezigen tot actie voor 

een vervolg in eigen kring aan te zetten.  

Ik krijg in de loop van de middag een oproep van de Intensive Care. Mij wordt gevraagd om 

een 74-jarige dame, bij wie een abstinerend beleid zal worden ingezet, de ziekenzalving toe te 

dienen. Noch met deze patiënte, noch met haar naasten heb ik eerder contact kunnen hebben. 

Ik tref een dochter en kleindochter aan bij hun oude moeder resp. oma, die wordt beademd. 

De behandeling zal spoedig worden gestaakt omdat is gebleken dat het medisch zinloos is.  

De oude moeder blijkt jarenlang opgenomen te zijn geweest in het psychiatrische circuit. Ik 

vraag aan de dochter wat dit voor haar betekend heeft? Moeder heeft alles gegeven in de 

opvoeding van haar enige dochter. Ze heeft daarbij zelfs op haar tenen gelopen. Toen de 

dochter het huis uitging was de accu van moeder leeg. Zij belandde uiteindelijk in een 

psychiatrische instelling. Vanaf dat moment draaiden de zorgrollen om en werd de dochter de 

zorgende ‘ouder’ voor haar moeder. Natuurlijk had zij het liever anders gewild, maar toch is 

de balans tussen geven en ontvangen daarmee in een zeker evenwicht gekomen. De dochter 

ervaart niet dat zij tekort gekomen is in de liefde en de zorg, die zij in de opvoeding van haar 

moeder ontvangen heeft. Haar jeugd was zelfs tamelijk zorgeloos. Als thuiswonend kind heeft 

zij nooit ervaren al zorgtaken te moeten vervullen voor haar mentaal labiele moeder. 

Kennelijk heeft zij van moeder voldoende ontvangen om vervolgens aan moeder te kunnen 

geven toen na opname de zorgrollen werden omgekeerd. 

Voor de kleindochter ligt dat anders. Voor haar bleef oma vreemd. Uit zelfbescherming koos 

zij voor afstand. Dit tot verdriet van haar moeder die het wel begrijpt, maar voor wie dit wel 

een pijnlijk loyaliteitsconflict in haar eigen rol als dochter en als moeder heeft opgeroepen.  

Ik geef aan, dat oma alsnog recht kan worden gedaan in haar moederrol als haar dochter 

vertelt over haar eigen kinderjaren, hoe haar moeder toen was en wat zij voor haar als dochter 

betekend heeft. Ik nodig haar vervolgens uit om aan haar dochter te vertellen hoe oma was 

toen haar kleindochter nog klein was en door oma geknuffeld werd. Hoewel oma het 

waarschijnlijk niet meer hoort, wordt haar aldus recht gedaan in haar rol als moeder en oma. 

In de toekomst zal blijken hoe belangrijk dit is, niet alleen voor de wijze waarop zij zich hun 

moeder resp. oma zullen herinneren, maar ook hoe zij zelf in hun toekomstige rol als moeder 

en oma een goede balans weten te vinden in geven en ontvangen zonder dat ervaren tekorten 

alsnog op komende generaties worden verhaald en als onvereffende rekening blijft rouleren.  

Ik geef de kleindochter erkenning dat zij tóch naar het sterfbed van haar oma gekomen is. 

Zeker op deze plek, met alle ‘toeters en bellen’, die voor de meeste jongeren van haar leeftijd 

zo bedreigend is. Door haar aanwezigheid en de loyaliteit die daaruit blijkt, geeft ze aan haar 



moeder meer dan zijzelf beseft en dat maakt veel goed van datgene waarin zij als kleindochter 

in moeders ogen tekort geschoten is en waarmee zij oma geen recht heeft gedaan. 

Dochter noch kleindochter noemen zich gelovig. Ik geef hun, plaatsvervangend voor hun 

moeder resp. oma, erkenning, dat zij ter wille van haar om deze ziekenzalving hebben 

gevraagd als een daad van geven van laatste zorg ondanks dat zij uitspreken dat het voor 

henzelf geen betekenis heeft. In de woorden en gebaren die daarna in het afscheidsritueel tot 

uitdrukking worden gebracht, is de lading voelbaar van al die moeilijke jaren van zorg, van 

loyaliteitsproblemen en behoefte aan erkenning. Jaren die in een gesprek van luttele minuten 

zijn verdicht. Zo krijgt ieder in dit ritueel in haar rol van oma, dochter, moeder en 

kleindochter (alsnog) erkenning voor ieders wijze van geven en ontvangen. Het ritueel wat 

voor beiden aanvankelijk vreemd was wordt zo opeens een heel persoonlijke uitdrukking van 

de jarenlange worsteling om erkenning. Is dat niet wat uiteindelijk symbolen en rituelen –in 

woord en gebaar- ten diepste beogen: verdichting van het leven, het onzegbare tot uitdrukking 

brengen, op ander niveau tillen, zodat we op breukpunten van ons bestaan geheeld weer 

verder kunnen?  

De contextueel werkend geestelijk verzorger kan in zo’n situatie de aanwezigen recht doen in 

relationeel-ethisch opzicht door erkenning te geven voor de ervaren tekorten en verleende 

diensten, maar kan in religieus-godsdienstig opzicht ook de verbinding leggen naar de Bron 

van het leven die ons erkent in ons bestaan. Die Bron is dan geen leeg woord, maar een 

betrouwbaar Perspectief, omdat mensen betrouwbaar worden voor elkaar. 

Daags na het gesprek en de ziekenzalving belt de dochter mij op. Moeder is inmiddels 

overleden. Ze zegt: “Mijn dochter en ik kunnen nu samen weer verder. Nooit eerder hebben 

wij zo over onze betrokkenheid bij en afstand tot mijn moeder kunnen spreken. Ik ben blij 

voor mijn moeder en onszelf, dat er nu een basis ligt waarop wij verder kunnen.” 

Het gesprek en het gezamenlijke ritueel rondom haar moeder heeft, volgens haar, hun zoveel 

vertrouwen gegeven dat zij mij vraagt of ik in de uitvaart wil voorgaan. Met veel aarzeling 

moet ik die vraag om praktische redenen helaas afwijzen. Maar eigenlijk hebben zij de dag 

ervoor al een passend afscheid gevierd, omdat daarin passend gegeven en ontvangen werd. 


