'Heeft oma het
c
onder
^) kindervragen over doodgaan
Je wilt je kind narigheid
besparen. Maar dat hij
of zij ooit geconfronteerd
wordt met de dood,
kun je niet voorkomen.
Belangrijk is om dan de
juiste uitleg te geven.

Doodgaan hoort bij het leven. Dat weet jij en
dat weet ook je kind, want in het leven van
elk kind komt onvermijdelijk het moment
waarop hij of zij voor het eerst een dood
vogeltje ziet. En dan krijg jij de vraag: 'Waarom doet 'ie het niet meer?' Eh... ja. Geef daar
maar eens antwoord op. Volwassenen vinden de dood vaak eng, vooral als het dichtbij komt. Onbewust pikt je kind signalen op
en reageert het op wat hij of zij ziet. Belangrijk is vooral om je zoon of dochter goed in de
gaten te houden. Het kan gebeuren dat je
peuter slecht slaapt nadat er een vader van
een crèchegenootje is overleden. Het hoeft

Mag ik opa
nog zien?
LARISSA "Graag! Om afscheid
te nemen, moetje kind eerst
beseffen dat opa dood is. En dat
besef begint - helemaal voor
kleine kinderen - met zien, voelen
en ruiken. Bereid je kind wel voor.
Ga eerst zelf kijken. Beschrijf hoe
opa eruitziet. Vertel dat hij witter is
dan normaal en dat hij koud en
stijf aanvoelt, omdat hij op een
koelplaat ligt. Als opa blauwe oren
heeft, kun je uitleggen hoe dat
komt: opa's bloed stroomt niet
meer en zakt naar beneden.
Zeg ook dat je kind opa gerust
mag aanraken. En ook kusjes
mag geven!"
so kinderen

niet, maar zo'n sterfgeval kan herinneringen oproepen aan het overlijden van bijvoorbeeld opa, een jaar geleden. Of misschien
is hij of zij bang dat jij ook zomaar doodgaat. Want zo werkt het in het hoofd van je
kind. Goede begeleiding kan voorkomen dat
je zoon of dochter angstig wordt. We legden vijftien veel voorkomende kindervragen
voor aan rouwtherapeute Larissa van der
Molen. In haar praktijk De Troostboom werkt
ze veel met kinderen en probeert ze verlies op
een creatieve manier te verwerken. In Kinderen legt ze uit watje kunt zeggen of doen als
je kind een vraag heeft over de dood.

Slaapt tante Marja nu voor altijd?
LARISSA: "Vermijd het om te zeggen dat tante voor altijd slaapt en
nooit meer wakker wordt. Je kinderen kunnen bang worden dat
zij misschien ook niet meer wakker worden en daarom moeilijk
inslapen. Zeg liever: 'Tante Marja is dood en zal nooit meer haar
ogen open doen, niet meer kunnen voelen en niet meer praten.'"

INFORMATIEF

koud
de grond?
Ziet de buurman er eng uit?
Oké, bij opa laatje je kind dus kijken. Maar bij een verongelukte
buurman? LARISSA: "Ook! Ais ouder wil je je kinderen misschien
behoeden voor een nare laatste aanblik, maar meestal ligt een
overledene er vredig bij. En zelfs als dat niet zo is, is het beeld vast
minder gruwelijk dan de voorstelling die kinderen ervan maken als
ze niet mogen kijken. Misschien ben je bang dat de laatste aanblik
op het netvlies blijft kleven. Dat is niet zo. Na een tijdje is het
gewoon een van de vele herinneringen. Sluit kinderen niet buiten,
dat is veel erger. Als je kind aangeeft dat hij of zij niet wil kijken,
respecteer dat dan wel. Forceren heeft alleen maar een tegengesteld effect. Als de gelegenheid om in de kist te kijken er op de
uitvaart niet is, kun je misschien toch proberen of er voor je kind wel
een moment is. Het kan zijn dat de buurvrouw 'Geen gelegenheid
tot afscheid nemen' op de rouwkaart zet. Dan heeft ze geen zin in
overmatig bezoek. Maar voor een buurkind dat zich anders enge
voorstellingen maakt, maakt ze misschien wel een uitzondering."

Waaraan is oom Lucas doodgegaan?
LARISSA: "Meestal is deze vraag
niet moeilijk te beantwoorden.
Wees er wel alert op dat kinderen denken dat zij het centrum
van de wereld zijn en dat werkelijkheid en fantasie voor hen nog
door elkaar lopen. Het komt vaak
voor dat kinderen denken dat zij
de dood van iemand veroorzaakt
hebben, bijvoorbeeld omdat ze
gisteren niet lief zijn geweest,
of iemand een keer iets naars
hebben toegewenst. Soms is het
lastig om aan je kind uit te leggen waaraan iemand stierf, vooral bij een zelfdoding. Toch is het
belangrijk dat je dit wel zelf doet,
op een geschikt moment, in passende woorden. Het is veel erger

voor je kind om het later op een
onbewaakt moment van iemand
anders te horen: 'Joh, wist je dat
niet? Oom Lucas, die heeft zich
verhangen in de garage.' Jij had
kunnen zeggen: 'Oom Lucas was
zó ziek in zijn hoofd, dat hij niet
meer wilde leven. Hij heeft het
heel lang nog geprobeerd, maar
hij kon het uiteindelijk niet meer
volhouden.' Bij een open gesprek
met je kind is de kans groot dat
je hierna de vraag krijgt: 'Hoe
heeft hij het gedaan?' Die vraag
kun je eerlijk en duidelijk beantwoorden. 'Hij heeft een touw
om zijn hals gedaan en dat
opgehangen in de garage en
toen is hij gestikt.'"

Wordt tante
een sterretje
aan de hemel?
LARISSA: 'Het
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een sterretje-aan-deheme! is erg 'in' , Net als
'opeen wolk', Als
dit je aanspreekt kun je
hei gebruiken.
En ook als je er niks
mee hebt, biedt het
een mooie opening
om te vragen hoe je
kind erover denkt,'

en DiijTt oma nou
hè emaal koud en stijf?

LARISSA: "Iemand wordt na het overlijden steeds
kouder en stijver, maar die stijfheid verdwijnt
na een paar dagen weer. Door de kou blijft
iemand echter stijf aanvoelen. Even wat
achtergrondinformatie, voor als je kind
vragen stelt. Na overlijden koelt een lichaam
langzaam af tot kamertemperatuur. Tegelijkertijd wordt het stijf. Die stijfheid kun je wégmasseren, en verdwijnt ook vanzelf weer na
een dag of drie. Bij een opbaring thuis wordt
het lichaam op een koelplaat gelegd. In een
mortuarium wordt het in een koelruimte
bewaard. Overledenen kunnen tegenwoordig
ook een lichte balseming krijgen, zodat ze niet
gekoeld hoeven te worden. Toch voelen ze,
vergeleken met een levend mens, ook dan
koud aan."

kinderen | si

Mag ik erbij
blijven als de
mevrouw van de
uitvaart komt?
Zijn opa en oma nu weer samen?
LARISSA: "Een mooie vraag die de deur opent voor een
gedachtenwisseling over wat er na de dood is, Je
Runt aangeven hoe opa en oma daar zelf over
dachten, of wat ze hoopten, En ook hoe jij erover
denkt, Maar vraag, voordat je jouw visie geeft,
vooral watje kind denkt, 'Opa wilde graag weer bij
oma zijn, Wat denk jij, zijn ze nu weer samen'?'"

Bah, opa stinkt!
Hoe komt dat?
LARISSA: "Het is shockerend om dit te
horen uit de mond van je kind. Maar
voor hem of haar is het niet meer
dan een constatering. Je kunt
uitleggen dat opa zijn lichaam - zijn
'jas' - niet meer nodig heeft en als
het ware teruggeeft aan de natuur.
En net als bij herfstblaadjes in het
bos, ruik je dat soms. De geur helpt
wel om je kind te laten inzien dat
jullie het lichaam van opa niet langer
bij je kunnen houden."

Heeft oma het niet koud
onder de grond?
LARISSA: "Als je kind deze vraag stelt, weetje dat hij of zij de
dood nog niet echt begrijpt. Leg keer op keer uit dat oma niets
meer voelt. Dat haar lichaam stuk is en niet meer gemaakt
kan worden. En dat zij echt niet meer terugkomt. Het is heel
gewoon dat kinderen na een tijdje vinden dat het dood zijn
nu wel lang genoeg geduurd heeft. Maar dood is voor altijd."
82 kinderen

LARISSA: "Je hebt misschien de neiging om de
kinderen even weg te brengen naar de buren
om de uitvaart rustig te kunnen bespreken.
Maar voor kinderen is het heel fijn om in hun
eigen omgeving te mogen blijven, en niet
weggestuurd te worden. Zet ze voor de televisie of laat ze - eventueel onder hoede van
de buurvrouw - in een hoekje spelen. Ze vangen flarden op en ze zijn gemakkelijk bij het
gesprek te betrekken, bijvoorbeeld als aan de
orde komt of ze een kaarsje willen opsteken
tijdens het afscheid."

Mag ik mee naar de uitvaart?
LARISSA: "Jazeker! Als je wilt, kun je de uitvaart ook een beetje aanpassen aan je kind. Zeker als het om de dood van een nabij familielid gaat,
kun je bij het afscheid bijvoorbeeld een verhaal laten voorlezen dat
geschikt is voor kinderen. Vaak steken kinderen kaarsjes aan, ze
leggen iets op de kist of spreken een paarwoorden. Ook peuters
kunnen dat al! Een jongetje van 2,5 zei bijvoorbeeld: 'Pap, ik vind je
lief'. Zijn zusje van bijna 4 'las' een paar regeltjes van een gedichtje van
Yvonne van Emmerik. Ze werden haar door een ouder nichtje in het oor
gefluisterd. Zorg wel dat je zelf je aandacht kunt houden bij het afscheid
en je niet bezig hoeft te houden met je kinderen. Vraag een vertrouwd
persoon, bijvoorbeeld een leidster van het kinderdagverblijf, in de buurt
te gaan zitten. Zij kan ze mee naar buiten nemen ais ze beginnen te
huilen of te dollen. Meestal is dat niet nodig. Kinderen voelen vaak aan
dat de afscheidsdienst een bijzondere gebeurtenis. Op de begraafplaats mogen kinderen gerust even holfen; dat brengt lucht."
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Mijn babyzusje blijft zeker thuis?
|Die snapt er nog niks van
JWISSA: "Baby's krijgen veei meer mee van een verlies dan tot voor kort
•erd aangenomen. Sabine Noten beschrijft dat mooi in haar boek
IStapeltjesverdriet'. Zij interviewde mensen die op heei jonge leeftijd een
rjder, broer of zus verloren. Een jong onverwerkt verlies blijkt steeds weer
loven te komen, bij elk volgend verlies. Dat geldt ook bij mensen die als
taby zo'n verlies meemaken.
Eaby's worden vaak niet actief bij een overlijden betrokken, maar merken
fr juist wel veel van. Ze krijgen de borst, zitten op schoot of liggen te
tapen in de kinderwagen als er van alles wordt besproken of als iemand
lerdriet heeft. Jonge kinderen zijn de 'stille' getuigen. Sabine's eigen zoon
Fnn was een jaar oud toen zijn vader verongelukte. In de dagen na het
:ngeluk was hij heel lief, rustig en aanhankelijk. Pas midden in de nacht
let hij zich horen en lag dan klagend te huilen. Uren brachten ze samen
t:or in het babykamertje, terwijl ze hem wiegde en de liedjes voor hem
[euriede die haar man altijd voor hem zong. Zo deelden ze hun emoties.
5 jong je kind ook is, betrek het zoveel mogelijk bij het afscheid. Het
leien van gevoelens blijkt ook voor baby's belangrijk."

Wat blijft er
van oma over?

Is de oven van opa net
als die van de bakker?

: "Een logische vraag, waarop je
misschien niet meteen antwoord weet.
Na de crematie blijft er as over: een
flinke 'beschuitbus' vol. Misschien
vindt je kind het een mooi idee om nog
wat as van de overledene te hebben.
Je kunt dit ook altijd later nog besluiten, want met de as mag je doen wat
je wilt. Alleen de eerste maand nog
niet, want dan moet de as in het crematorium blijven. Daarna kun je de as
ergens anders bewaren, verstrooien of
laten verstrooien. Het bewaren gebeurt
vaak in een urn. Die kun je mee naar
huis nemen, of in een columbarium
- een soort kast voor urnen - laten
plaatsen bij het crematorium of op een
begraafplaats. Op veel begraafplaatsen
zijn speciale graven voor urnen.
Maar je mag nog meer doen met de as.
Je kunt tegenwoordig ook kleinere
urnen kopen, waar een beetje as in
kan. Ook mogelijk: sieraden waar je
wat as in kunt bewaren. Het wordt zelfs
verwerkt in schilderijen."

LARISSA: "Begraven snapt elk kind, maar cremeren? Je kunt het
als volgt uitleggen: cremeren is verbranden in een grote oven,
die heel heet wordt. Het gebeurt in een speciaal gebouw: een
crematorium. Dat klinkt erg, maar als je dood bent, voel je
niks meer. Alleen je lijf is er nog. Dat heb je niet meer nodig,
het is als een soort jas die je uitdoet. Sommige mensen begraven die jas, anderen willen liever verbrand worden. Je voelt er
in elk geval niks meer van, omdat je dood bent."

Wordt oom Jan opgegeten
door de wormen?
"Je wilt Q\n net aan
denken, want zo plastisch zie je het zelf
liever niet voor ogen, maar dit is voor
kinderen een logische vraag, Het
devies is: altijd eerlijk antwoord, geven,
Meer dan een meter diep zitten er .
geen wormen of andere beesten in de
grond, dus het antwoord is nee, De
vertering van het lichaam begint van
binnenuit, door bacteriën uitje darmen,
Die breken het lichaam af,"
kinderen [ 33

