
Rouwen  om  een  Grijze  Sluier  
	  
Rouwen,	  wat	  houdt	  rouwen	  nou	  precies	  in?	  Rouw(en)	  is	  een	  emotionele	  reactie	  die	  men	  
krijgt	  bij	  een	  verlies,	  meestal	  is	  het	  verlies	  een	  naaste	  persoon.	  Rouwen	  vindt	  niet	  alleen	  
plaats	  als	  je	  een	  naaste	  verloren	  hebt.	  Het	  kan	  ook	  
plaatsvinden	  in	  een	  proces	  of	  in	  onbewust	  gedrag	  dat	  
je	  vertoont.	  	  
	  
In	  dit	  artikel	  ga	  ik	  in	  op	  het	  rouwen	  over	  het	  verlies	  
van	  een	  grijze	  sluier.	  Een	  onbewust	  proces	  dat	  ik	  heb	  
doorlopen,	  waardoor	  mijn	  script	  onbewust	  een	  
positieve	  draai	  heeft	  gekregen.	  	  
	  
	  
In	  de	  loop	  van	  mijn	  24	  levensjaren	  heb	  ik	  
een	  grijze	  sluier	  om	  mee	  heen	  gecreëerd.	  	  
Deze	  grijze	  sluier	  is	  ontstaan	  vanuit	  mijn	  
eigen	  script.	  Het	  script	  is	  onderdeel	  van	  
Transactionele	  Analyse	  of	  TA.	  	  
TA	  is	  een	  theorie,	  ontwikkeld	  over	  de	  
persoonlijkheid	  van	  mensen,	  hun	  gedrag,	  
communicatie	  en	  verandering.	  	  	  	  
	  
Een	  script	  is	  een	  soort	  bewust	  of	  
half/onbewuste	  planning	  van	  je	  
(toekomstige)	  leven.	  Zowel	  ouders	  als	  
andere	  belangrijke	  personen	  hebben	  
invloed	  op	  het	  ontstaan	  ervan.	  Uiteraard	  
heb	  ik	  in	  mijn	  1e	  4	  jaar	  en	  de	  verdere	  
levensfasen	  als	  kind,	  deze	  grijze	  sluier	  
destijds	  niet	  gecreëerd.	  Het	  is	  ontstaan	  in	  
de	  groei	  en	  ontwikkeling	  die	  elk	  individu	  
meemaakt	  in	  zijn	  of	  haar	  leven.	  	  	  	  	  
	  
Zoals	  eerder	  benoemd	  is	  een	  script	  een	  
bewuste	  of	  onbewuste	  planning	  in	  je	  
leven.	  Het	  onbewuste	  in	  mijn	  script	  is,	  dat	  
het	  creëren	  van	  een	  grijze	  sluier	  mij	  nooit	  
is	  opgevallen.	  Ik	  hoorde	  wel	  eens	  van	  mijn	  
ouders	  of	  vrienden	  dat	  ik	  wat	  veranderd	  
was	  en	  vaak	  niet	  meer	  zo	  vrolijk	  was	  of	  
lachte	  dan	  anders.	  Dit	  was	  voor	  mij	  het	  
onbewust	  gedrag	  wat	  ik	  tegen	  over	  
anderen	  vertoonde.	  	  
	  

Dit	  gedrag	  begon	  ongeveer	  toen	  ik	  startte	  
met	  een	  nieuwe	  opleiding,	  HBO	  Facility	  
Management.	  Ik	  ging	  van	  een	  afgeronde	  
MBO	  opleiding	  naar	  een	  HBO	  opleiding.	  
Een	  groot	  verschil,	  wat	  ik	  zeker	  kon	  
merken	  aan	  het	  tempo	  en	  niveau	  van	  
werken	  binnen	  de	  opleiding.	  	  
	  
In	  het	  1e	  jaar	  moest	  ik	  hier	  erg	  aan	  
wennen.	  Ik	  had	  vaak	  herkansingen	  en	  
moest	  hard	  en	  veel	  leren	  om	  alles	  	  
herkansingen	  weg	  te	  werken	  om	  mijn	  
propedeuse	  te	  behalen,	  wat	  uiteindelijk	  
wel	  gelukt	  is.	  	  
	  
Ongeveer	  2	  jaar	  later,	  tijdens	  mijn	  
managementstage	  verbrak	  ik	  mijn	  bijna	  
acht	  jaar	  lange	  relatie.	  Een	  van	  de	  goede	  
keuzes	  die	  ik	  destijds	  heb	  gemaakt.	  Ik	  
groeide	  en	  ontwikkelde	  mezelf	  en	  wou	  
graag	  meer	  in	  het	  leven.	  Helaas	  was	  dit	  
wederzijds	  niet	  het	  geval,	  wat	  eindelijk	  
leidde	  tot	  het	  einde	  van	  een	  lange	  relatie.	  
Familie	  en	  vrienden	  zeiden	  tegen	  mij	  dat	  ik	  
mezelf	  weer	  kon	  zijn,	  was	  vrolijk	  en	  lachte	  
weer	  wat	  vaker.	  Toch	  had	  ik	  altijd	  nog	  wat	  
negatiefs	  in	  mij	  zitten,	  ofwel	  de	  grijze	  
sluier.	  
	  
In	  die	  tijd	  was	  het	  creëren	  van	  een	  grijze	  
sluier	  nog	  steeds	  een	  onbewust	  proces	  



voor	  mij.	  Ik	  werd	  me	  er	  pas	  echt	  van	  
bewust	  toen	  ik	  begon	  met	  de	  minor	  vier	  
dimensionaal	  leiderschap.	  Tijdens	  een	  van	  
de	  coachbijeenkomsten	  had	  ik	  een	  vraag	  
ingebracht	  die	  toch	  enigszins	  mijn	  
emotionele	  snaar	  raakte,	  maar	  ik	  liet	  het	  
verder	  niet	  zien	  en	  niemand	  merkte	  het	  
ook	  echt	  op.	  Behalve	  mijn	  toenmalige	  
coach	  in	  de	  minor	  leiderschap.	  Hij	  zij	  tegen	  
mij:	  
	  
  ‘’Je  hebt  altijd  zo’n  grijze  sluier  over  
je  heen,  je  lacht  bijna  nooit.  Je  lacht  
wel,  maar  je  laat  nooit  je  tanden  zien’’.          
	  
Dit	  raakte	  mijn	  emotionele	  snaar	  zo	  erg,	  
dat	  ik	  in	  tranen	  uitbarstte.	  Ik	  voelde	  mij	  
echt	  bestempeld	  als	  iemand	  die	  nooit	  
vrolijk	  over	  kwam,	  nooit	  echt	  lachte	  en	  de	  
dingen	  altijd	  negatief	  bekeek.	  Sinds	  dat	  
mijn	  coach	  dit	  tegen	  mij	  heeft	  gezegd,	  is	  
mijn	  onbewuste	  omgezet	  naar	  het	  
bewuste.	  Het	  stukje	  dat	  ik	  altijd	  het	  gevoel	  
had	  dat	  ik	  iets	  negatiefs	  in	  me	  zat	  werd	  me	  
duidelijk.	  	  
	  
Wat	  ik	  wel	  besef	  is	  dat	  als	  ik	  erover	  na	  
denk,	  de	  grijze	  sluier	  een	  soort	  
bescherming	  van	  mij	  is	  geweest,	  
onbewust.	  Een	  soort	  van	  veiligheid	  die	  ik	  
creëerde.	  Ik	  dacht	  altijd,	  ‘’als	  ik	  de	  dingen	  
negatief	  zie	  kan	  ik	  nergens	  in	  teleurgesteld	  
worden’’.	  Niet	  alleen	  in	  dingen	  of	  
verwachtingen,	  maar	  ook	  in	  mensen.	  
Kijkend	  naar	  mijn	  script	  kan	  ik	  dit	  enigszins	  
koppelen	  aan	  de	  geboden	  en	  verboden.	  
Het	  gaat	  hier	  dan	  meer	  om	  de	  verboden:	  
∝ “Wees	  niet	  belangrijk”	  	  	  
∝ “Hoor	  er	  niet	  bij”	  	  
∝ “Kom	  niet	  dichtbij”	  	  
	  
Als	  kind	  zijnde	  ben	  ik	  heel	  bescheiden	  
opgevoed.	  Als	  ik	  wat	  wilde	  moest	  ik	  dat	  
altijd	  vragen,	  of	  ik	  nou	  bij	  mijn	  ouders	  was,	  
bij	  familieleden	  of	  ergens	  op	  visite,	  	  
ik	  moest	  het	  eerst	  altijd	  netjes	  vragen.	  	  

Daarnaast	  had	  ik	  van	  men	  ouders	  geleerd	  
om	  niet	  met	  vreemden	  te	  praten	  en	  ook	  
niets	  van	  vreemden	  aan	  te	  nemen.	  Ik	  sliep	  
als	  kind	  zijnde	  dan	  ook	  niet	  vaak	  bij	  andere	  
mensen.	  Doordat	  ik	  dit	  van	  mijn	  ouders	  
heb	  geleerd	  op	  jongere	  leeftijd,	  heb	  ik	  dit	  
voor	  mezelf	  mee	  –en	  overgenomen.	  
Waarschijnlijk	  heb	  ik	  daardoor	  het	  ‘’kom	  
niet	  dichterbij’’	  verbod	  gecreëerd.	  Het	  niet	  
op	  mijn	  gemak	  voelen	  bij	  andere	  mensen,	  
het	  niet	  vertrouwen	  van	  mensen	  en	  het	  
negatief	  denken	  over	  de	  mensen,	  dingen	  
en	  verwachtingen.	  	  	  	  
	  
Als	  ik	  kijk	  vanuit	  de	  TA	  heb	  ik	  zelf	  gezorgd	  
voor	  deze	  negativiteit.	  Uit	  mijn	  vroege	  
levensjaren	  heb	  ik	  besluiten	  over	  mezelf	  
en	  mijn	  omgeving	  genomen,	  waaronder	  
de	  verboden.	  Helaas	  waren	  deze	  besluiten	  
niet	  positief,	  maar	  negatief.	  Deze	  
besluiten	  heb	  ik	  onbewust	  gecreëerd.	  
Door	  de	  negatieve	  besluiten	  die	  ik	  heb	  
genomen,	  heeft	  dit	  mij	  geremd	  in	  mijn	  
groei	  en	  ontwikkeling.	  Dit	  omdat	  ik	  altijd	  
maar	  de	  negatieve	  dingen	  ergens	  uit	  pakte	  
of	  benoemde,	  zonder	  eerst	  naar	  het	  
positieve	  te	  kijken.	  Vanuit	  hier	  is	  mijn	  
grijze	  sluier	  ontstaan.	  	  
	  
Door	  het	  beseffen	  van	  de	  grijze	  sluier	  die	  
om	  mij	  heen	  hangt,	  ben	  ik	  na	  gaan	  denken	  
wat	  ik	  kan	  doen	  om	  dit	  te	  veranderen.	  	  
Je	  kunt	  iets	  of	  iemand	  niet	  zomaar	  in	  een	  
dag	  veranderen,	  dit	  heeft	  tijd	  nodig.	  	  
Net	  zoals	  het	  weghalen	  van	  mijn	  grijze	  
sluier	  tijd	  nodig	  heeft.	  Ik	  ben	  mij	  er	  wel	  
van	  bewust	  door	  recente	  ervaringen,	  zoals	  
meer	  het	  positieve	  van	  dingen	  te	  bekijken,	  
meer	  open	  staan	  voor	  dingen	  in	  je	  leven,	  
vaker	  lachen	  en	  dergelijke,	  waardoor	  ik	  
het	  wel	  sneller	  van	  me	  af	  kan	  zetten.	  	  
In	  plaats	  van	  de	  verboden	  die	  ik	  heb	  
overgenomen,	  door	  de	  besluiten	  die	  ik	  
jaren	  geleden	  heb	  gemaakt,	  zou	  ik	  hier	  
graag	  geboden	  tegenover	  willen	  zetten.	  En	  
wel	  de	  geboden	  wees	  sterk,	  wees	  perfect,	  
doe	  je	  best	  en	  doe	  de	  ander	  een	  plezier.	  



Het	  voor	  mezelf	  weten	  dat	  ik	  oké	  ben,	  
mezelf	  mag	  laten	  zien,	  voor	  mezelf	  mag	  
opkomen	  en	  om	  mijzelf	  mag	  denken,	  dat	  
zou	  al	  een	  hele	  verandering	  zijn	  met	  het	  
helpen	  van	  het	  afgooien	  van	  mijn	  grijze	  
sluier.	  	  
	  	  	  	  
Wat	  ik	  er	  op	  dit	  moment	  voor	  terug	  krijg,	  
doordat	  ik	  me	  bewust	  ben	  geworden	  van	  
mijn	  grijze	  sluier	  en	  daar	  graag	  
verandering	  in	  wil	  brengen	  is,	  dat	  het	  
leven	  beter	  is	  zonder	  een	  grijze	  sluier.	  	  
Je	  kunt	  veel	  meer	  je	  kwaliteiten	  laten	  zien	  
waar	  je	  over	  beschikt.	  Mensen	  zien	  aan	  je	  
wat	  kan	  en	  wat	  je	  in	  je	  hebt.	      
  
‘’Kortom,  mensen  gaan  zien  hoe  je  
bent,  ze  zien  je  ware  JIJ/IK’’!      	  
	  	  
In	  plaats	  van	  een	  grijze	  sluier,	  zien	  de	  
mensen	  een	  geslepen	  diamant.	  Een	  
geslepen	  diamant	  die	  laat	  zien	  hoe	  mooi	  
zij	  is	  en	  wat	  zij	  kan	  bieden.	  	  
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