
Rouw	  vanuit	  de	  wortels	  
	  
	  
	  
“Door	  de	  coaching	  tijdens	  mijn	  minor	  4-‐	  
dimensionaal	  leiderschap	  ben	  ik	  tegen	  iets	  
aangelopen	  waar	  ik	  anders	  niet	  of	  pas	  veel	  
later	  zou	  merken.	  Ik	  ben	  blij	  met	  het	  feit	  dat	  ik	  
dit	  heb	  ingezien	  en	  dat	  ik	  er	  op	  zo’n	  jonge	  
leeftijd	  aan	  kan	  gaan	  werken”.	  
	  
Mijn	  naam	  is	  	  Marianne	  Greven,	  21	  jaar,	  en	  ik	  
studeer	  Facility	  Management	  	  bij	  de	  
Hanzehogeschool	  Groningen	  en	  zit	  in	  het	  
vierde	  jaar.	  Ik	  heb	  gekozen	  voor	  de	  minor	  4-‐	  
dimensionaal	  leiderschap,	  omdat	  dit	  een	  
ondersteuning	  geeft	  voor	  mijn	  
leiderschapsvaardigheden.	  Ik	  ging	  geheel	  open	  
de	  minor	  in,	  want	  ik	  wist	  naast	  de	  literatuur	  
niet	  wat	  me	  te	  wachten	  stond.	  Ik	  heb	  dit	  
artikel	  samen	  met	  Anke	  Renken	  geschreven,	  
die	  mij	  ondersteund	  heeft	  in	  de	  theorie	  en	  in	  
de	  verwoording	  van	  mijn	  gevoelens.	  	  
	  
Bij	  het	  woord	  rouw	  denk	  je	  al	  snel	  aan	  een	  
dierbaar	  persoon	  die	  je	  bent	  verloren.	  Een	  
andere	  soort	  van	  rouw	  is	  persoonlijke	  rouw,	  
waarbij	  je	  iets	  van	  jezelf	  los	  moet	  laten	  om	  
verder	  te	  kunnen.	  In	  dit	  artikel	  deel	  ik	  graag	  
mijn	  ervaring	  van	  persoonlijke	  rouw.	  	  
	  
Rouwen	  is	  een	  verwerkingsproces,	  een	  
ontwikkeling.	  Iets	  dat	  voortschrijdt	  en	  
verandert.	  Het	  verloopt	  in	  verschillende	  
stappen	  en	  gaat	  samen	  met	  verschillende	  
emoties	  en	  gedachten.	  	  
	  
In	  de	  eerste	  training	  kregen	  wij	  de	  
basisstappen	  om	  te	  kunnen	  coachen.	  Het	  
coachen	  zelf	  had	  ik	  redelijk	  snel	  onder	  de	  knie,	  
maar	  als	  coachee	  maakte	  ik	  het	  niet	  erg	  
gemakkelijk	  voor	  de	  ander.	  Ik	  was	  erg	  gesloten	  
en	  bang	  om	  mijn	  eigen	  emoties	  te	  laten	  zien.	  
Ik	  was	  bang	  dat	  een	  ander	  er	  achter	  zou	  
komen	  wie	  ik	  ben	  en	  wat	  mijn	  zwaktes	  zijn.	  En	  
vooral	  bang	  dat	  een	  ander	  een	  gevoelige	  plek	  
van	  mij	  ging	  raken.	  Observeren	  deed	  ik	  tijdens	  
de	  coachingen	  en	  trainingen	  dan	  ook	  erg	  
graag.	  Na	  een	  paar	  weken	  leerden	  we	  elkaar	  
beter	  kennen	  en	  groeide	  de	  vertrouwensband	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
binnen	  onze	  coachgroep	  met	  grote	  sprongen.	  	  
Ook	  het	  coachen	  ging	  bij	  ons	  allen	  beter	  en	  
door	  het	  groeiende	  vertrouwen	  konden	  we	  
steeds	  opener	  naar	  elkaar	  zijn.	  De	  vragen	  die	  
werden	  ingebracht	  bij	  de	  coaching	  werden	  
serieuzer	  en	  persoonlijker.	  	  
	  
De	  opdracht	  in	  derde	  week	  was	  het	  tekenen	  
van	  je	  eigen	  levenslijn.	  Ik	  had	  van	  te	  voren	  
goed	  nagedacht	  over	  wat	  belangrijke	  
gebeurtenissen	  in	  mijn	  leven	  waren	  geweest.	  
Ik	  wist	  dat	  het	  tekenen	  van	  deze	  levenslijn	  
dichtbij	  mijn	  ware	  ik	  kwam,	  dus	  bij	  het	  
vertellen	  van	  mijn	  levenslijn	  probeerde	  ik	  
rustig	  te	  blijven.	  Door	  de	  verschillende	  
hoogtes	  van	  de	  lijn	  liet	  ik	  zien	  hoe	  gelukkig	  of	  
hoe	  ongelukkig	  ik	  op	  een	  bepaald	  moment	  
was.	  	  
	  
Het	  was	  niet	  gemakkelijk	  om	  te	  vertellen	  wat	  
ik	  had	  meegemaakt,	  maar	  door	  het	  luisteren	  
naar	  verhalen	  van	  anderen	  dacht	  ik:	  ‘Ach	  dat	  
van	  mij	  stelt	  niks	  voor’.	  Ik	  vertelde	  over	  de	  
jaren	  op	  de	  basisschool	  waar	  ik	  liever	  niet	  aan	  
terug	  dacht,	  omdat	  ik	  gepest	  werd.	  Ook	  over	  
mijn	  jeugd	  wat	  met	  ups	  en	  downs	  ging,	  over	  
mijn	  thuissituatie	  wat	  niet	  altijd	  even	  goed	  
verliep	  en	  nog	  vele	  andere	  situaties.	  Op	  mijn	  
zestiende	  ging	  het	  een	  stuk	  slechter,	  mijn	  
schoolmentor	  vond	  het	  verstandig	  dat	  ik	  naar	  
een	  schoolpsycholoog	  ging.	  Ik	  vertelde	  over	  
het	  overlijden	  van	  mijn	  oma	  (mijn	  beste	  
vriendin),	  want	  mijn	  oma	  begreep	  wie	  ik	  was.	  
Ook	  vertelde	  ik	  mijn	  coachgroep	  over	  mijn	  
gelukkige	  momenten	  van	  het	  leven.	  Zoals	  het	  
half	  jaar	  dat	  ik	  mijn	  stage	  mocht	  lopen	  op	  
Aruba.	  Dit	  half	  jaar	  heeft	  achteraf	  namelijk	  
veel	  met	  mij	  gedaan.	  Ik	  weet	  mede	  door	  
Aruba	  dat	  ik	  er	  mag	  zijn	  en	  dat	  ik	  ben	  wie	  ik	  
ben	  en	  dat	  iedereen	  zijn	  eigen	  kracht	  
uitstraalt.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  coaching	  was	  ik	  door	  het	  
vertellen	  van	  mijn	  persoonlijke	  verhaal	  een	  
stuk	  opener.	  Ik	  vertelde	  dat	  ik	  me	  best	  snel	  
aan	  dingen	  irriteerde	  en	  ik	  wou	  graag	  weten	  



hoe	  ik	  hier	  mee	  om	  kan	  gaan.	  Op	  een	  gegeven	  
moment	  werd	  tijdens	  de	  coaching	  gevraagd	  
hoe	  ik	  mij	  voelde	  op	  het	  moment	  dat	  ik	  
geïrriteerd	  was.	  Door	  de	  trainingen	  die	  we	  
hebben	  gevolgd	  en	  door	  de	  coachingen	  ben	  ik	  
erachter	  gekomen	  dat	  er	  eigenlijk	  maar	  4	  
basisgevoelens	  zijn:	  boos,	  bang,	  bedroeft	  en	  
blij.	  Toen	  die	  vraag	  werd	  gesteld,	  werd	  ik	  
‘gedwongen’	  om	  te	  kiezen	  tussen	  deze	  vier	  
basisgevoelens.	  Toen	  ik	  er	  wat	  langer	  over	  
nadacht	  en	  echt	  naar	  mijn	  gevoel	  terugging,	  
kwam	  er	  ineens	  een	  sterke	  boosheid	  naar	  
boven.	  Toen	  kwam	  de	  vraag	  in	  mij	  op	  hoe	  ik	  
boos	  op	  iemand	  kan	  worden	  die	  ik	  niet	  ken.	  
Toen	  er	  door	  werd	  gevraagd	  naar	  mijn	  
verleden	  en	  naar	  mijn	  script	  werd	  het	  duidelijk	  
dat	  het	  boosheid	  was,	  wat	  binnen	  in	  mij	  zit.	  Ik	  
dacht	  geaccepteerd	  te	  hebben	  dat	  ik	  uit	  een	  
groot	  gezin	  kom,	  dat	  ik	  niet	  altijd	  evenveel	  
aandacht	  krijg	  en	  dat	  mijn	  ouders	  niet	  alles	  
van	  mij	  en	  mijn	  gebeurtenissen	  konden	  
onthouden.	  Door	  de	  coaching	  en	  door	  de	  
goede	  vragen	  die	  werden	  gesteld	  kwam	  ik	  
erachter	  dat	  ik	  dit	  diep	  van	  binnen	  nog	  
helemaal	  niet	  geaccepteerd	  heb	  en	  nog	  steeds	  
boos	  daarover	  ben.	  Ik	  ben	  er	  ook	  achter	  
gekomen	  dat	  daar	  dus	  eigenlijk	  al	  mijn	  
irritaties	  achter	  weg	  komen.	  Door	  de	  juiste	  
coaching	  ben	  ik	  enorm	  veel	  geholpen	  in	  de	  
komende	  periode.	  Ik	  weet	  nu	  waar	  bepaalde	  
irritaties	  en	  boosheid	  wegkomt	  en	  ik	  weet	  wat	  
ik	  hieraan	  zou	  kunnen	  doen.	  Eén	  van	  de	  
ideëen	  die	  ik	  tijdens	  de	  coaching	  heb	  
gekregen,	  was	  dat	  het	  voor	  mij	  waarschijnlijk	  
een	  uitweg	  zou	  zijn	  om	  hier	  over	  in	  gesprek	  te	  
gaan	  met	  mijn	  ouders.	  Ik	  vond	  dat	  daar	  nu	  nog	  
niet	  het	  juiste	  moment	  voor	  was,	  maar	  ik	  kan	  
met	  dit	  in	  mijn	  achterhoofd	  wel	  beter	  een	  
plekje	  geven.	  	  
	  
Voordat	  we	  met	  de	  tweede	  periode	  van	  de	  
minor	  gingen	  beginnen	  gingen	  we	  onze	  
leerdoelen	  voor	  het	  komende	  blok	  delen	  met	  
de	  rest	  van	  de	  coachgroep.	  Toen	  ik	  aan	  de	  
beurt	  was	  en	  mijn	  leerdoelen	  vertelde,	  
reageerde	  mijn	  coach	  op	  één	  van	  de	  
leerdoelen	  als	  een	  kritische	  ouder.	  Hij	  vond	  
dat	  ik	  mijn	  leerdoelen	  te	  makkelijk	  had	  
gemaakt	  en	  hij	  verwachtte	  meer	  van	  mij.	  
Voordat	  ik	  het	  in	  de	  gaten	  had	  kon	  ik	  niet	  
meer	  stoppen	  met	  huilen.	  Diep	  van	  binnen	  
gebeurde	  er	  wat	  maar	  ik	  kon	  niet	  beschrijven	  

wat	  het	  was.	  Ik	  was	  boos,	  maar	  ook	  bang.	  Ik	  
vroeg	  mezelf	  af:	  ‘Heb	  ik	  hem	  teleurgesteld?’.	  
Toen	  onze	  coach	  zag	  dat	  het	  zoveel	  met	  mij	  
deed,	  ben	  ik	  	  een	  coachingsgesprek	  met	  hem	  
aangegaan.	  Er	  gingen	  verschillende	  emoties	  
en	  gevoelen	  door	  mijn	  lichaam.	  Ik	  was	  boos	  op	  
mezelf	  omdat	  ik	  weer	  zat	  te	  huilen	  	  en	  ik	  was	  
bang	  voor	  het	  onbekende,	  want	  ik	  wist	  niet	  
waar	  deze	  gevoelens	  in	  één	  keer	  vandaan	  
kwamen.	  Tijdens	  de	  coaching	  betrok	  de	  coach	  
af	  en	  toe	  de	  groep	  bij	  het	  gesprek	  om	  
complimenten	  en	  strokes	  te	  geven.	  Ik	  voelde	  
me	  op	  dat	  moment	  ontzettend	  blij	  en	  wist	  dat	  
ik	  niet	  alles	  ‘verkeerd’	  deed,	  maar	  dat	  mensen	  
ook	  in	  vele	  opzichten	  tegen	  mij	  opkeken.	  Ook	  
was	  ik	  blij	  omdat	  ik	  nu	  mijn	  emotie	  kon	  laten	  
zien	  en	  ook	  kon	  laten	  zien	  hoeveel	  kracht	  ik	  
had	  om	  te	  zeggen	  dat	  ik	  wou.	  Ik	  wou	  namelijk	  
gaan	  onderzoeken	  waar	  deze	  gevoelens	  
wegkwamen	  en	  hoe	  ik	  dit	  op	  kon	  lossen.	  Door	  
het	  gesprek	  kwam	  ik	  erachter	  dat	  ik	  in	  één	  
keer	  zo	  begon	  te	  huilen	  doordat	  de	  coach	  op	  
dat	  moment	  stond	  voor	  mij	  als	  de	  kritische	  
ouder	  in	  mij.	  Ook	  voelde	  ik	  mij	  bedroeft	  om	  
het	  feit	  dat	  ik	  dit	  wel	  met	  mijn	  groep	  kon	  
bespreken,	  maar	  niet	  met	  mijn	  eigen	  ouders.	  
	  
Het	  model	  van	  de	  Transactionele	  Analyse	  gaat	  
er	  van	  uit,	  dat	  zich	  in	  ieder	  mens	  3	  ego-‐
posities	  bevinden:	  de	  ouder,	  de	  volwassene	  en	  
het	  Kind.	 Als	  je	  in	  contact	  bent	  met	  de	  
gevoelens	  en	  ervaringen	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  één	  van	  de	  ego-‐	  toestanden,	  dan	  
vertoon	  je	  ook	  de	  gedragingen	  die	  op	  dezelfde	  
ego-‐	  toestand	  betrekking	  hebben.	  Als	  je	  in	  een	  
situatie	  terecht	  komt,	  welke	  je	  onbewust	  doet	  
herinneren	  aan	  iets	  wat	  je	  al	  eerder	  hebt	  
meegemaakt,	  zal	  je	  een	  soortgelijk	  gedrag	  
vertonen	  als	  toen	  met	  soortgelijke	  gevoelens.	  
Op	  het	  moment	  dat	  mijn	  coach	  zich	  in	  mijn	  
ogen	  als	  ‘Kritische	  ouder’	  ging	  gedragen,	  
kwamen	  de	  gevoelens	  en	  gedachten	  naar	  
boven	  die	  ik	  ook	  voelde	  als	  mijn	  ouders	  mij	  
met	  een	  strenge	  stem	  toespraken.	  Omdat	  de	  
relatie	  met	  mijn	  ouders,	  zoals	  in	  voorstaande	  
duidelijk	  is	  geworden,	  nog	  wel	  kan	  worden	  
verbeterd,	  begon	  mijn	  verdriet	  de	  baas	  te	  
spelen	  en	  begon	  ik	  om	  die	  reden	  te	  huilen.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  coaching	  heb	  ik	  een	  
vervolgvraag	  gesteld:	  ‘Waar	  komt	  deze	  emotie	  
vandaan	  en	  hoe	  kan	  ik	  hier	  mee	  omgaan’?	  Ik	  



gaf	  verschillende	  voorbeelden	  uit	  het	  verleden	  
om	  meer	  duidelijkheid	  te	  verschaffen	  over	  
mijn	  situatie.	  Uit	  mijn	  script	  heb	  ik	  
verschillende	  geboden	  en	  verboden	  mee	  
gekregen.	  In	  de	  Transactionele	  analyse	  wordt	  
gesproken	  over	  het	  levensplan	  van	  het	  
individu;	  het	  script.	  Ieder	  mens	  schrijft	  zijn	  
eigen	  script	  onder	  invloed	  van	  de	  ervaringen	  
die	  het	  opdoet	  met	  ouders,	  andere	  opvoeders	  
en	  de	  cirkel	  van	  mensen	  daarbuiten.	  Het	  is	  
geen	  plan	  dat	  door	  anderen	  wordt	  
geschreven,	  maar	  dat	  je	  zelf,	  vaak	  onbewust,	  
schrijft	  op	  basis	  van	  je	  ervaringen.	  Door	  
middel	  van	  de	  coaching	  kwam	  ik	  erachter	  dat	  
ik	  een	  script	  voor	  mezelf	  had	  gecreëerd	  wat	  te	  
maken	  had	  met	  vroeger.	  Als	  ik	  een	  ruzie	  had	  
en	  ik	  vertelde	  mijn	  verhaal	  thuis	  kreeg	  ik	  vaak	  
te	  horen	  dat	  het	  vast	  en	  zeker	  ook	  wel	  aan	  mij	  
lag.	  Ik	  kon	  mijn	  verhaal	  niet	  meer	  kwijt	  en	  
hield	  het	  voor	  me.	  Zo	  kropte	  ik	  al	  mijn	  emotie	  
op	  en	  nu	  kom	  ik	  mezelf	  tegen.	  Wanneer	  
iemand	  nu	  té	  direct	  of	  té	  streng	  doet,	  dan	  
herinner	  ik	  me	  zulke	  voorvallen	  en	  word	  ik	  
daar	  verdrietig	  en	  boos	  van.	  	  	  
	  
De	  coaching	  is	  afgesloten	  met	  een	  actieplan.	  
Ik	  ga	  op	  een	  moment	  wanneer	  mij	  dat	  uitkomt	  
met	  mijn	  ouders	  praten	  over	  mijn	  gevoelens	  
van	  nu	  en	  van	  vroeger.	  Daarnaast	  zal	  ik	  aan	  ze	  
duidelijk	  proberen	  te	  maken	  hoe	  ik	  daar	  nu	  
aan	  probeer	  te	  werken	  en	  dat	  dit	  mijn	  eerste	  
stap	  is.	  Maar	  ook	  is	  het	  belangrijk	  dat	  mijn	  
ouders	  weten	  dat	  ik	  van	  ze	  houd	  en	  dat	  ik	  ze	  
het	  niet	  kwalijk	  neem.	  Dit	  doe	  ik	  voor	  onze	  
toekomst	  en	  voor	  de	  toekomst	  van	  onze	  hele	  
familie,	  want	  later	  wil	  ik	  ook	  graag	  bij	  mijn	  
ouders	  komen	  met	  mijn	  gezin.	  En	  dan	  wil	  ik	  
geen	  ruzie	  krijgen,	  niet	  met	  mijn	  ouders	  en	  
niet	  met	  de	  rest	  van	  mijn	  familie.	  
	  
Ik	  heb	  vele	  malen	  tijdens	  de	  coaching	  voor	  het	  
moment	  gestaan	  of	  dat	  ik	  zou	  weglopen	  voor	  
mijn	  angsten	  of	  dat	  ik	  de	  confrontatie	  met	  
mezelf	  aan	  zou	  gaan.	  Door	  alles	  wat	  er	  is	  
gebeurd	  heb	  ik	  moeten	  rouwen,	  rouwen	  over	  
dingen	  van	  vroeger,	  rouwen	  over	  hoe	  ik	  zelf	  
ben	  veranderd	  en	  rouwen	  over	  eigenschappen	  
en	  gedragingen	  die	  ik	  nu	  los	  moet	  laten.	  Ik	  heb	  
het	  erg	  lastig	  gevonden	  om	  de	  confrontatie	  
aan	  te	  gaan	  en	  dit	  heeft	  me	  vele	  malen	  
verdriet	  gegeven.	  Toch	  ben	  ik	  ervan	  overtuigd	  
dat	  ik	  er	  sterker	  uit	  ben	  gekomen.	  Ik	  ben	  

rustiger	  in	  mijzelf	  geworden	  doordat	  ik	  weet	  
waar	  het	  vandaan	  komt	  en	  ik	  weet	  hoe	  ik	  
zaken	  kan	  veranderen.	  Rouwen	  heeft	  zoals	  te	  
lezen	  is,	  dus	  lang	  niet	  altijd	  alleen	  met	  het	  
verliezen	  van	  dierbaren	  te	  maken.	  Je	  hebt	  ook	  
de	  persoonlijke	  vorm	  van	  rouw,	  waarin	  je	  
stukken	  van	  jezelf	  moet	  durven	  loslaten	  om	  
uiteindelijk	  te	  groeien	  en	  jezelf	  te	  
ontwikkelen.	  	  
	  
Door	  alles	  wat	  er	  in	  een	  korte	  tijd	  is	  gebeurd	  
en	  doordat	  ik	  dit	  artikel	  heb	  mogen	  schrijven	  
samen	  en	  met	  begeleiding	  van	  Anke	  Renken,	  
wil	  ik	  graag	  laten	  meegeven	  wat	  ik	  als	  
belangrijk	  heb	  ervaren	  om	  hier	  doorheen	  te	  
kunnen	  komen.	  Durf	  stroken	  te	  geven,	  maar	  
durf	  ze	  ook	  te	  ontvangen	  en	  wees	  niet	  bang	  
om	  er	  na	  te	  vragen.	  Een	  strook	  is	  een	  eenheid	  
van	  erkenning.	  Een	  uiting	  van	  iemand	  naar	  jou	  
waarbij	  jij	  erkend	  wordt	  als	  zijnde	  iemand.	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  aan	  jezelf	  denkt	  en	  dat	  
ook	  jij	  een	  keer	  in	  het	  middelpunt	  mag	  staan!	  
Het	  is	  niet	  altijd	  gemakkelijk	  om	  over	  je	  
situatie	  en	  gevoelens	  te	  praten,	  maar	  ik	  ben	  er	  
achter	  gekomen	  dat	  het	  opkroppen	  van	  je	  
emoties	  eigenlijk	  alleen	  jezelf	  tegenhoudt.	  Het	  
is	  totaal	  niet	  makkelijk	  om	  hier	  open	  voor	  te	  
staan	  en	  ook	  bij	  mij	  is	  dit	  proces	  niet	  op	  zijn	  
einde.	  Het	  zal	  altijd	  een	  litteken	  bij	  mij	  achter	  
laten,	  want	  dit	  is	  en	  blijft	  mijn	  verleden.	  Maar	  
door	  kleine	  stappen	  te	  maken	  in	  de	  goede	  
richting	  kom	  ik	  steeds	  dichter	  bij	  mijn	  
uiteindelijke	  doel	  en	  bij	  mijn	  authentieke	  ik.	  	  
En	  hier	  ben	  ik	  mijn	  coach	  en	  mijn	  coachgroep	  
ontzettend	  dankbaar	  voor!	  
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