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Rouwen  over  verloren  jeugd  
	  

Mijn	  naam	  is	  Erwin	  Bruins,	  ik	  ben	  26	  jaar	  en	  woonachtig	  in	  Hoogezand	  samen	  met	  mijn	  verloofde	  
Hayley	  en	  onze	  zoon	  Jake	  van	  3	  jaar	  oud.	  
Ik	  heb	  voorafgaand	  aan	  het	  begin	  van	  mijn	  HBO	  Facility	  Management	  opleiding	  een	  periode	  van	  
ongeveer	  een	  jaar	  in	  Engeland	  gewerkt	  en	  gewoond.	  Dit	  is	  ook	  de	  plaats	  geweest	  waar	  mijn	  
verloofde	  en	  ik	  elkaar	  hebben	  leren	  kennen.	  	  
	  
Toen	  ik	  ongeveer	  twee	  maanden	  werkte	  in	  het	  hotel	  in	  Engeland	  kwam	  mijn	  verloofde	  destijds	  als	  
Operations	  Manager	  te	  werken	  als	  mijn	  directe	  leidinggevende.	  Na	  een	  periode	  van	  een	  half	  jaar	  
gezamenlijk	  gewerkt	  te	  hebben	  is	  op	  een	  gegeven	  moment	  bij	  ons	  de	  vonk	  van	  liefde	  overgeslagen.	  
Dit	  begon	  als	  onschuldige	  ontmoetingen	  maar	  na	  een	  bepaalde	  periode	  hebben	  wij	  besloten	  om	  
hiermee	  te	  stoppen	  aangezien	  wij	  ons	  zorgen	  maakte	  over	  de	  reacties	  van	  de	  rest	  van	  het	  personeel.	  
Al	  snel	  hierna	  kwam	  zij	  tot	  de	  conclusie	  dat	  ze	  zwanger	  bleek	  te	  zijn	  en	  dit	  was	  iets	  waar	  zij	  mij	  toen	  
direct	  over	  geïnformeerd	  heeft.	  Gezien	  mijn	  leeftijd	  van	  22	  jaar	  was	  dit	  destijds	  niet	  bepaald	  gepland	  
en	  het	  feit	  dat	  Hayley	  en	  ik	  officieel	  geen	  relatie	  hadden	  hielp	  ook	  niet.	  
	  
Vanuit	  mijn	  script	  was	  dit	  een	  scenario	  wat	  ik	  persoonlijk	  had	  willen	  vermijden	  gedurende	  mijn	  tijd	  in	  
Engeland,	  maar	  niets	  was	  minder	  waar	  want	  ik	  moest	  er	  toch	  aan	  geloven.	  Mijn	  ouders	  zijn	  al	  jaren	  
gelukkig	  bij	  elkaar	  en	  vanuit	  die	  positie	  ben	  ik	  niets	  anders	  gewend	  aan	  de	  standaard	  relatie,	  
samenwonen,	  trouwen	  en	  uiteindelijk	  kinderen	  krijgen.	  
Maar	  door	  alles	  wat	  er	  gebeurt	  was	  en	  mijn	  jonge	  leeftijd	  betekende	  dit	  toch	  dat	  ik	  mijn	  gedrag	  zou	  
moeten	  gaan	  aanpassen.	  Want	  zoals	  elke	  ouder	  je	  zou	  kunnen	  vertellen	  verandert	  je	  leven	  enorm	  
zodra	  kinderen	  aan	  het	  toneel	  verschijnen.	  
	  
Na	  een	  korte	  periode	  van	  bezinning	  moest	  ik	  toch	  uiteindelijk	  met	  Hayley	  gaan	  bepalen	  wat	  de	  
vervolgstappen	  zouden	  zijn	  en	  hierbij	  bood	  zij	  mij	  ook	  de	  optie	  om	  eventueel	  weg	  te	  lopen	  van	  mijn	  
eigen	  kind.	  Iets	  wat	  geen	  optie	  was,	  omdat	  ik	  ervan	  bewust	  was	  dat	  ik	  hier	  zelf	  geestelijk	  in	  de	  
toekomst	  onder	  zou	  komen	  te	  lijden.	  Dit	  was	  dus	  een	  optie	  die	  ik	  direct	  van	  de	  hand	  heb	  gedaan	  en	  
Hayley	  was	  blij	  om	  te	  zien	  dat	  ik	  dit	  wel	  serieus	  nam.	  	  
	  
Deze	  hele	  gebeurtenis	  leidde	  er	  ook	  toe	  dat	  ik	  op	  een	  bepaald	  moment	  een	  overgang	  zou	  moeten	  
gaan	  maken	  van	  een	  losbandige	  vrijgezelle	  jongeman	  naar	  een	  verantwoordelijke	  vader	  die	  alles	  zou	  
doen	  om	  te	  zorgen	  dat	  zijn	  kind	  krijgt	  wat	  hij	  verdient.	  Maar	  deze	  overgang	  zou	  niet	  makkelijk	  zijn,	  
want	  hoe	  ga	  je	  van	  een	  onbezorgde	  levensstijl	  waarin	  ik	  vooral	  rekening	  hield	  met	  mijzelf	  naar	  een	  
levensstijl	  waarbij	  ik	  vooral	  moest	  kijken	  naar	  de	  behoeften	  van	  een	  ander.	  In	  dit	  geval	  dus	  mijn	  
aankomende	  zoon	  Jake.	  Deze	  onbezorgde	  levensstijl	  was	  een	  onderdeel	  van	  mijn	  leven	  geworden	  
waar	  ik	  persoonlijk	  veel	  waarde	  aan	  hechtte	  en	  nog	  niet	  wilde	  opgeven.	  
	  
Verliezen	  op	  levensgebieden	  	  
Dit	  was	  ook	  het	  moment	  dat	  het	  rouwen	  eigenlijk	  voor	  mij	  begonnen	  is.	  	  
Dit	  begon	  bij	  mij	  persoonlijk	  bij	  de	  realisatie	  dat	  ik	  bepaalde	  situaties	  op	  een	  andere	  manier	  zou	  
moeten	  gaan	  benaderen	  dan	  op	  de	  wijze	  zoals	  ik	  het	  in	  het	  verleden	  altijd	  deed.	  Ik	  mocht	  met	  mijn	  
vrienden	  graag	  genieten	  van	  een	  lekker	  koud	  pilsje	  of	  twee,	  graag	  flirten	  met	  de	  vrijgezelle	  dames	  
om	  mij	  heen	  en	  thuis	  komen	  wanneer	  voor	  mij	  de	  avond	  ten	  einde	  kwam.	  	  
Dit	  waren	  een	  aantal	  dingen	  waarvan	  ik	  mij	  bewust	  werd	  dat	  deze	  gingen	  veranderen,	  iets	  wat	  ik	  
maar	  moeilijk	  los	  kon	  laten.	  Zelfs	  tegenwoordig	  loop	  ik	  hier	  af	  en	  toe	  nog	  tegen	  aan	  wanneer	  ik	  
vanuit	  de	  vriendengroep	  iets	  verneem	  van	  een	  leuk	  feest	  of	  iets	  anders.	  Het	  besef	  kwam	  bij	  mij	  
persoonlijk	  binnen	  dat	  ik	  dus	  zou	  verliezen	  op	  een	  aantal	  levensgebieden.	  	  



	  
De	  levensgebieden	  waarop	  ik	  verloor	  naar	  mijn	  gevoel	  waren	  de	  volgende:	  

-‐ Psyche,	  manier	  waarop	  ik	  in	  het	  leven	  sta	  en	  hoe	  ik	  over	  dingen	  denk.	  
-‐ Relaties,	  onbekend	  hoe	  mensen	  die	  dicht	  tot	  mij	  stonden	  zouden	  reageren	  en	  ik	  was	  bang	  

hier	  een	  aantal	  van	  wellicht	  te	  kunnen	  verliezen.	  
-‐ Huis	  &	  haard,	  vooral	  gericht	  op	  het	  gedeelte	  dat	  ik	  nog	  niet	  wist	  of	  mijn	  leven	  zou	  worden	  

voortgezet	  in	  Nederland	  of	  in	  Engeland.	  
-‐ Lichaam,	  wat	  ik	  deed	  zou	  met	  een	  kind	  niet	  meer	  mogelijk	  zijn	  of	  tenminste	  niet	  in	  de	  

hoeveelheid	  zoals	  ik	  dit	  het	  liefst	  zou	  zien.	  

	  
	  
De	  basisgevoelens	  
In	  deze	  gehele	  periode	  die	  ongeveer	  twee	  jaar	  tijd	  in	  beslag	  heeft	  genomen,	  ben	  ik	  ongeveer	  tegen	  
alle	  basisgevoelens	  aangelopen	  die	  er	  maar	  zijn.	  	  
	  
Het	  bedroefde	  gevoel	  van	  een	  bepaalde	  levensstijl	  die	  ik	  achter	  mij	  moest	  laten,	  gevolgd	  door	  
boosheid	  omdat	  dit	  een	  duidelijk	  gevolg	  was	  van	  mijn	  eigen	  acties.	  	  
	  
Bang	  werd	  ik	  vooral	  bij	  de	  gedachten	  dat	  ik	  verantwoordelijk	  ben	  voor	  de	  opvoeding	  van	  een	  ander	  
mens,	  iets	  waarvoor	  ik	  mij	  totaal	  niet	  gereed	  voelde	  op	  dat	  moment.	  	  
Blij	  werd	  ik	  wel	  toen	  ik	  aanwezig	  was	  bij	  de	  geboorte	  van	  Jake,	  nog	  nooit	  had	  ik	  verwacht	  zo	  blij	  
ontroerd	  te	  zijn	  door	  een	  gebeurtenis	  als	  dit.	  Maar	  niets	  was	  minder	  waar	  dan	  dat	  ik	  hartstikke	  blij	  
werd	  van	  de	  gedachten	  dat	  hij	  gezond	  en	  wel	  het	  leven	  binnenstapte.	  	  
	  
Bodyfeelings	  in	  de	  vorm	  van	  pijn	  en	  behoeft	  aan	  heling/aandacht	  kwamen	  pas	  na	  de	  geboorte	  tot	  
stand.	  Na	  de	  geboorte	  van	  Jake	  ben	  ik	  teruggekeerd	  naar	  Nederland	  zonder	  hen	  om	  te	  starten	  aan	  
mijn	  HBO	  opleiding.	  Dit	  viel	  mij	  erg	  zwaar	  en	  deed	  lichamelijk	  ook	  veel	  pijn,	  iets	  wat	  leidde	  tot	  ziekte	  
en	  zelfs	  fysieke	  klachten.	  
	  
Maar	  nadat	  ik	  in	  de	  kerst	  van	  2011	  weer	  terugkeerde	  om	  Hayley	  en	  Jake	  mee	  naar	  Nederland	  te	  
nemen	  kwam	  voor	  mij	  persoonlijk	  eindelijk	  een	  einde	  aan	  een	  roerige	  periode.	  	  
	  
Reflectie	  
Als	  ik	  terugkijk	  naar	  de	  periode	  waarin	  dit	  alles	  plaats	  heeft	  gevonden	  ben	  ik	  tot	  de	  conclusie	  
gekomen	  dat	  er	  wel	  degelijk	  een	  rouwproces	  bij	  mij	  heeft	  plaatsgevonden.	  Iets	  wat	  mij	  pas	  echt	  
bekend	  werd	  tijdens	  het	  volgen	  van	  de	  minor	  4-‐dimensionaal	  leiderschap.	  In	  het	  dagelijkse	  leven	  zijn	  
dit	  dingen	  waar	  ik	  niet	  echt	  bij	  stil	  sta	  maar	  juist	  het	  beste	  van	  de	  situatie	  probeer	  te	  maken.	  	  



	  
Maar	  toen	  uiteindelijk	  aan	  het	  einde	  van	  mijn	  eerste	  jaar	  van	  het	  HBO	  alle	  hectiek	  verdween,	  heb	  ik	  
voor	  mijzelf	  alles	  langzaam	  een	  plek	  kunnen	  geven.	  Het	  is	  bijzonder	  dat	  ik	  in	  deze	  periode	  toch	  veel	  
mee	  heb	  gemaakt	  en	  zie	  waar	  het	  mij	  tot	  gebracht	  heeft.	  Ik	  geniet	  tegenwoordig	  volledig	  van	  het	  
opgroeien	  van	  Jake	  en	  zie	  het	  “volwassen”	  worden	  allang	  niet	  meer	  als	  een	  strijd	  om	  oude	  
ervaringen	  los	  te	  laten.	  Dit	  vooral	  omdat	  ik	  tegenwoordig	  nieuwe	  ervaringen	  opdoe	  die	  ik	  anders	  nog	  
een	  tijd	  niet	  had	  meegemaakt	  en	  ik	  geleerd	  heb	  hier	  van	  te	  genieten	  zolang	  dat	  nog	  kan.	  
	  
Conclusie	  rouwen	  verloren	  jeugd	  
Nu	  terugkijkend	  op	  het	  gehele	  proces	  heb	  ik	  bewust	  het	  “rouwen”	  nooit	  echt	  meegekregen,	  maar	  
onbewust	  heeft	  dit	  overduidelijk	  plaatsgevonden.	  Het	  rouwen	  over	  de	  verloren	  jeugd	  begon	  voor	  mij	  
toen	  Hayley	  vertelde	  zwanger	  te	  zijn	  want	  mijn	  totale	  wereld	  zoals	  ik	  het	  kende	  stond	  hierbij	  op	  zijn	  
kop.	  Het	  rouwen	  over	  een	  verloren	  jeugd	  voor	  mij	  had	  vooral	  te	  maken	  met	  de	  omslag	  in	  de	  manier	  
waarop	  ik	  mijn	  leven	  leidde.	  Ik	  wist	  dat	  mijn	  dagen	  van	  feest	  vieren	  aan	  hun	  einde	  kwamen	  en	  dit	  
was	  iets	  waar	  ik	  op	  dat	  moment	  nog	  geen	  afscheid	  van	  wou	  nemen.	  
	  
Dit	  is	  iets	  waar	  ik	  voor	  een	  lange	  tijd	  aan	  heb	  vastgeklampt	  want	  ik	  was	  niet	  bereid	  om	  deze	  manier	  
van	  leven	  totaal	  los	  te	  laten.	  Maar	  uiteindelijk	  nadat	  alle	  commotie	  rondom	  de	  geboorte	  van	  Jake	  
was	  verdwenen,	  merkte	  ik	  aan	  mijzelf	  dat	  ik	  rustiger	  werd	  en	  langzaam	  aan	  de	  overstap	  toch	  heb	  
weten	  te	  maken.	  Maar	  van	  tijd	  tot	  tijd	  merk	  ik	  aan	  mijzelf	  wel	  dat	  ik	  soms	  naar	  die	  tijden	  
terugverlang,	  maar	  onderhand	  heb	  ik	  het	  wel	  een	  plekje	  voor	  mijzelf	  kunnen	  geven	  en	  de	  levensstijl	  
van	  een	  liefhebbende	  vader	  kunnen	  aannemen.	  In	  plaats	  van	  rouwen	  over	  mijn	  verloren	  jeugd	  geniet	  
ik	  momenteel	  met	  volle	  teugen	  van	  de	  jeugd	  die	  mijn	  zoon	  beleeft,	  een	  ervaring	  die	  ik	  stiekem	  leuker	  
vind	  om	  mee	  te	  maken	  dan	  het	  gemiste	  deel	  van	  mijn	  eigen	  jeugd.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


