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1 Leren spelen met taal en andere vormen van expressie

Friedrich Fröbel (1887) 
o Spelen is de zuiverste, meest  spirituele activiteit van de mens
o In all things there live and reigns an eternal law 

→ Wij zijn gemaakt uit sterrenstof

De dingen die we moeten leren 
voordat we ze kunnen doen 
leren we door ze te doen 



Rouw en spiritueel counselen

Rouw
o Therese Rando: leren omgaan met verlies als proces tussen grief en mourning 

o Dorothee Sölle in Mystiek van dood 
→ het doel dat ik gaandeweg en tastenderwijs zou willen bereiken, is dat ik          

eindigheid en eeuwig leven in het denken op één lijn zou kunnen brengen 

Spiritueel counselen - zelfactiviteit en samen leven
o Christina Puchalski: palliatieve zorg tussen spiritualiteit en compassie

o Dorothee Sölle: mystiek (heenreis = spiritualiteit) en verzet (terugreis = compassie)

o Friedrich Fröbel: Education of man → life-unity = dragend grondvlak & free self-activity

o Therese Rando: leren communiceren over verlies en andere levensdilemma’s 

Vergeet het beste niet  → Sprookje over een beetje zonder waarom blijdschap 

(…) de uitwisseling na de ervaring, dus het oneindige streven om  

mystieke ervaring onder woorden te kunnen brengen:  Dorothee Sölle 1995, 1998



Spirituele educatie en palliatieve zorg

Onderscheid palliatieve zorg / terminale zorg / nazorg

Education is a continual journey from birth to dat → Tina Bruce, Froebel Trust (2012)



Education of man en Friedrich Fröbel  

Educatie en de waarde van fantasiespel en expressie (kunst)  
voor mensen van alle leeftijden en 
wetenschappelijk onderzoek 



Spirituele educatie, spel en wetenschappelijk onderzoek

6 principes Froebel Trust

Zie diverse projecten om te leren omgaan 
met trauma en verlies o.a.

o Zuid-Afrika 

o kind en ziekenhuis

Cursus Kinderen en gecompliceerde rouw … Wat universiteiten kunnen
leren van Friedrich Fröbel (1782-1852) : 2 dagen. Accreditatie SKGV

Ron Best:



Palliatieve zorg, spiritualiteit en dragend grondvlak
vgl. pedagogie Friedrich Fröbel, Ron Best.



Spelen met taal en andere vormen van expressie
→ leren leven in verbondenheid

”Zo is het met de dood. Alles gaat verder” 
Dorothee Sölle in Mystiek van de dood

Do not stand at my grave and weep 
I am not there, I did not die 

. 



2   Rouwen en spirituele educatie

o over doorgegeven kennis  door de generaties heen
o over creativiteit (expressie), imagination en wellbeing
o over de relatie spel, fantasie (imagination) en expressie (kunst) 

2.1    Rouwen als spel
2.2    Palliatieve zorg als spel
2.3    Spiritueel counselen als spel

Uit Mystiek van de dood: Alle religies zijn – dat is een algemeen geaccepteerd gegeven uit de 
godsdienstwetenschappen – ontstaan uit de dodencultus, ze hebben te maken met de doden 
en houden zich bezig met deze beslissende ervaring van de grens: doodsrituelen, herinnering 
aan de doden, het noemen van  de namen, eenheid van de levenden en de doden. 



2.1   Rouwen als spel ≈ tussen grief en mourning 

Leren omgaan met grenzen en de waarde van rituelen
“The active ”doing” in ritual actualizes the learning 
most effectively, making it more real than abstract 
learning” (Therese Rando)

o rouw en welzijn:  dragend grondvlak - psychoanalyse
o rouw en communicatie: fantasie en expressie (taal, muziek, kunst) 

o zelfactiviteit en leren samen leven m.b.v. onderscheid
❖ verlies 
❖ grief ≈ emoties  

❖ mourning ≈ expressie

Vgl. Dorothee Sölle in Mystiek van de dood

Cursus: Gecompliceerde rouw A call to the field: 2 dagen. Accreditatie SKGV 



Rouw, communicatie en spirituele diagnostiek
o leren omgaan met verlies en trauma (vgl. Froebel Trust) 

o de waarde van luisteren en observeren (vgl. Education of man - Fröbel)

In Treatment of Complicated Mourning
o belang breed interventie aanbod 
o belang van timing en doseren

Vgl. Dorothee Sölle en heenreis:
rol GV therapeutae → Ronald Laing

→ ”a mourner’s responce is unique as 
individual as a fingerprint”

→ ”A response perfectly appropriate 
and healthy for one person under 
a set of circumstances may be 
pathological for another in different 
circumstances”



2.2   Palliatieve zorg als spel ≈ tussen spiritualiteit en compassie

Model of spirituality and compassion
o increased sense of well-being, healing
o spiritual wellbeing

Christina Puchalski



Palliatieve zorg ≈ waarde religieuze tradities
o tussen mystiek en verzet → Dorothee Sölle

o tussen spiritualiteit en compassie → Christina Puchalski

Ik geloof in de hoop: ”Als je met de dood danst, moet je goed 
dansen”: Pedro Casaldáliga 

Muziek, dans en rouw 
→ leren omgaan met grenzen en lijfelijke spiritualiteit 

o binnenwereld en buitenwereld
o loslaten en verbondenheid

Lachen, zingen en dansen spelen in de mystiek van de meest 
uiteenlopende religies een rol: Dorothee Sölle 

De religies van alle volken hebben 
geweten en ingeprent: dat we 
begrensd en  sterfelijk zijn. 
Herinner je, vergeet niet! - Dorothee Sölle 

Cursus Mystiek van de dood. Over spiritualiteit en compassie: 1 dag. Accreditatie SKGV



Sinds wij een gesprek ”zijn” en niet “voeren”

Herinner je, vergeet niet!
Wij zijn het gesprek (Sölle, Hölderlin, Heidegger)

Dorothee Sölle:
o Is er een saamhorigheidsgevoel tussen de doden en de levenden? 

En zijn wij dat wellicht kwijtgeraakt? 

o In dit levende wij zijn ook de doden inbegrepen, 
die eens aan het gesprek deelnamen 
en nu met hetgeen door hen werd overgeleverd daaraan blijven deelnemen



Vergeet het beste niet ≈ Dorothee Sölle in De Heenreis
rol GV therapeutae → Ronald Laing

zonder hen de ervaring van het geheel door te geven. 
Wij kunnen ongeneeslijke zieken niet verplegen,  als wij 
geen toegang hebben tot deze ervaring (…),
als wij ons niet gedragen weten door een zinvolle 
samenhang van de wereld, waarin aan alle mensen 
een authentiek, vol leven is beloofd” 

We hebben een bewustzijn van de hele wereld nodig, die zonder voorbehoud 
voor allen geldt. Wij kunnen kinderen niet opvoeden 



Dorothee Sölle in Mystiek van de dood 

Probleem: 
De individualisering van de dood en de zich daaraan volledig aanpassende zielszorg

o Mensen hebben een stuk van hun ziel verloren. 
Hun vermogen om verdriet te hebben, te 
verlangen en te herinneren is kapotgegaan. Ze 
kunnen niet meer ongelukkig zijn in hun ongeluk

o Kunnen mensen nog ziek zijn en sterven? Of zijn 
ziekte en dood alleen nog maar situaties van 
dramatische zinloosheid, waaraan je het beste 
helemaal niet kunt denken en die je niet wilt zien 
en negeert?



Palliatieve zorg en welzijn

Welzijn: Hoe goed iemand zich voelt op persoonlijk, 
lichamelijk, psychisch, spiritueel en sociaal vlak
→ vgl. definitie Spirituele educatie Ron Best

You can download the full report here: www.artshealthandwellbeing.org.uk 



2.3   Spiritueel counselen als spel
o zelfactiviteit en samen leven ≈ spiritualiteit

o zelfzorg en naaste zorg ≈ compassie

Creativity, imagination and wellbeing (Penny Holland / Tina Bruce)

Spelen met woorden en beelden en andere vormen van kunst
Doel: opmerkzaamheid oefenen

o m.b.v. 3 soorten taal: Dorothee Sölle
→ wetenschappelijke taal, poëtische taal, straat taal

o m.b.v. alle zintuigen
o m.b.v. onderscheid ik-jij / ik-het: Martin Buber

❖ poëtische taal → ik-jij
❖ objectiverende taal → ik-het

Cursus Spiritueel counselen. Spelen met taal en andere vormen van expressie: 1 dag. Accreditatie SKGV



Spiritueel counselen en humanitaire religiestijl 
→ doen – voelen - denken

”Mijn publiek bestaat vermoedelijk voor het grootste deel uit mensen 

die het gevoel hebben dat zij in hun religie-vrije staat iets missen. Zij 
zijn op zoek en hebben behoefte aan iets anders. Dat zijn de mensen 
wier taal ik spreek. (…) 
Daarbij hielp mij Dietrich Bonhoeffers nadruk op de ”radicale aardsheid 
van het christendom”. Later vond ik bij de mystici steeds weer 
verwijzingen naar dit voor het geloof steeds  noodzakelijk atheïsme. In 
gesprekken met humanistische of socialistische atheïsten kon ik vaak 
niet nalaten te zeggen: ”Nu ja vrienden, zo atheïstische als jullie zij wij 
christenen al lang”



Humanitaire religiestijl en dagelijkse leven

(…). de spiritualiteit waarna ik op zoek was. En juist die spiritualiteit verlangt naar 
lichamelijkheid.  Een spiritualiteit in het dagelijkse leven. Zij heeft tradities nodig, van een 
taal en heilige teksten, van beelden en tekenen, van rituelen en sacramenten. Ik acht het 
een postmoderne vergissing te denken dat wij zonder tradities vrijer zijn. 

Het nieuwe aan onze situatie is dat de tradities niemand meer kunnen 
worden opgedrongen. Het feit dat de autoritaire religie voor onze 
ogen sterft, zegt nog niets over heel andere vormen van religie (…) 
Het heilige is minder een gebouw dan iets dat gebeurt 



Spiritueel counselen en rouw → verlies en trauma

Vergeet het beste niet
Mystiek en verzet en humanitaire religiestijl: Dorothee Sölle 
Spiritualiteit en compassie: Christina Puchalski

Education as continual journey: Tina Bruce
→  opmerkzaamheid oefenen tussen doen – voelen - denken

loss mourning

grief

Zie zes processenmodel: Therese A. Rando 
o → vgl. rouwmodel Sölle 

over communiceren en lijden

o → vgl. model Cornette: 
over spiritualiteit als dragend grondvlak



Rouw en spiritueel counselen → verlies en trauma en Froebel Trust

“It would be an everlasting loss if the treasures which 
lie in Friedrich Froebel were allowed to perish. He is a 
Jewel, a pearl of price “(Dr. Adolf Diesterweg) (1891)  

→ vgl. Froebel Trust

(…)

(…)

(…)

(…)
(…)

(…)



3   Rouw, spelvormen en lichamelijke spiritualiteit
→ opmerkzaamheid oefenen

Dorothee Sölle: 
Why is there theo-logy at all, and no theo-poetry? Many years ago, during a visit to 
Martin Buber in Jerusalem, one of the first things he asked me was: Theo-logy – how do 
you that? There is no logos of God  → ”In den beginnen was de relatie” (Buber):

o We hebben een nieuwe spiritualiteit nodig, die het ritme van het 
leven kent en aanvaardt. (…). De acceptatie van de eindigheid van 
het leven en van de vergankelijkheid van het ik, verbindt ons met 
alle andere levende wezens (…). Vóór ons, hier en nu en na ons …. 

o “We hebben andere (mystieke) taal nodig om het niet - zegbare
proberen te zeggen” Alsof we leefden in een bevrijde wereld

→ spel en fantasie, expressie en welzijn 



Relationele hermeneutiek en opmerkzaamheid oefenen
o spel, fantasietaal en welzijn
o spelen met herinneringen over hoop en troost

Geef me de gave van de tranen  
geef me de gave van de taal 
geef me het water van het leven 

Dorothee Sölle 1995, 2003

Dorothee Sölle in Mystiek en verzet
”Vreugde is de grondslag waarop mystiek en esthetiek met elkaar in relatie 
kunnen worden gebracht. Beiden hebben te maken met de schoonheid. 
(…) de andere taal van de mystiek niet een middel om  de wereld voor zich 
te annexeren, maar dat ze ons bijeenbrengt in het heden (…) De mystieke 
tijd is de tijd van het loutere nu, van het niet afgeleide heden. (…) Een 
andere benaming voor deze nieuwe relatie tot de  tijd, waarin we ons 
onvoorwaardelijk in het heden begeven en pas zo een vreugde ervaren die 
aan niets of niemand gebonden is, is de boeddhistische vreugde van de 
“opmerkzaamheid”.  

o over een andere relatie tot de tijd: Sölle

o over spelvreugde, creativiteit en levenskunst: Fröbel en Schiller



Spiritualiteit en creativiteit
→ over wellbeing en opmerkzaamheid oefenen

Dorothee Sölle: 
o Opmerkzaamheid laat zich niet arrangeren, al kunnen de 

voorwaarden ertoe door oefening worden geleerd

o Een open oog hebben voor, alert zijn op, is één van
de belangrijkste mystieke deugden: het gaat om het horen, 
zien, ruiken, tasten en beseffen, dat wij niet alleen zijn maar 
te midden van ander leven kunnen leven  

o Het is de ruimte van de poëtische taal met zijn vele 
taalkundige middelen, die hetgeen bedoeld wordt 
niet in de finesses wil definiëren maar het hoorbaar, voelbaar, 
proefbaar willen maken, tot klinken willen brengen

Spelplezier oefenen
→ Fröbel in Education of man:

doen            voelen           denken

delen            geheel           delen



Doen - voelen - denken: Let us learn from our children 



Palliatieve zorg → over de waarde van rituele zorg

→                                                        →

Dorothee Sölle in Mystiek van de dood:
We hebben ”rites de passage” nodig om ons te leren afstemmen op 
het ritme van het leven dat er vóór ons en na ons is 
→ vgl. Therese Rando in Treatment of Complicated Mourning

voor mensen van alle leeftijden



Zorg voor spirituele pijn: muziek, dans en rouw    
→ over leren omgaan met grenzen m.b.v. lichamelijke spiritualiteit 

”Als je met de dood danst, moet je goed dansen” 



Zorg voor spirituele pijn → over spiritualiteit en compassie

You can download the full report here: www.artshealthandwellbeing.org.uk 



Spel, fantasie en expressie → over zelfzorg en naaste zorg



Voorbeeld 1   opmerkzaamheid oefenen: symbolisch weven 

SYMBOLISCH WEVEN

Deze werkvorm bij Hedera is geschikt voor mensen van alle 
leeftijden. Met behulp van schering- en inslag draden wordt 
op een weefgetouw het leven van de overledene symbolisch 
vorm gegeven. In het weefwerk kunnen allerlei materialen 
worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld katoen, linnen, wol en 
ook kledingstukken of andere voorwerpen van de overledene. 
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende soorten 
weefgetouwen. Dit is afhankelijk van wat er wordt gemaakt 
zoals bijvoorbeeld een wandkleed, een sprei, een kussen, een 
bekleding voor een herinneringsdoos. Het weefproces wordt 
stap voor stap begeleid. Vooraf wordt er onder begeleiding 
een eigen kleurenpatroon voor de scheringdraden ontworpen.

http://www.rouwbegeleidinghedera.info/symbolisch-weven/


Voorbeeld 2   opmerkzaamheid oefenen: roezelen

Deze activiteit bij Hedera is een combinatiewoord van 
rouwen en doezelen. Tijdens deze ontspanningsactiviteit 
kunnen zelf mee genomen verwenspulletjes worden 
gebruikt. 

In de warmtecabine is ruimte voor één of twee personen 
en zo ook geschikt als gezinsactiviteit. 

In de cabine kan er worden geluisterd naar (zelf 
meegenomen) muziek.



Voorbeelden verbinden poëzie, muziek en vervolg gebruik 
→ wat ons met mensen vóór ons, hier en nu en ná ons verbindt … 

o Do not stand at my grave – een gedicht afkomstig van de indiaanse stam van de Makah (Sölle 2003). 

o Guantanamera" (Spaans voor Guantánamo) is een Cubaans lied gecomponeerd in de jaren 20 van 
de 20e eeuw. In 1958 deed de componist Julián Orbón enkele aanpassingen aan het lied, zodat het
paste bij een gedicht van de vrijheidsstrijder en dichter José Marti. 

In deze versie werd "Guantanamera" wereldberoemd.

In 1963 nam Peter Seeger het nummer op voor zijn album 
We shall overcome met de bedoeling dat het door de 
vredesbeweging ten tijde van de Cubaanse raketten crisis 
zou worden gebruikt. 



Voorbeeld muziek en expressie: 
leren leven in verbondenheid
→ met mensen van nu, 
vóór ons en ná ons …

De vier verzen die worden bezongen in ”Guantanamera" 
zijn afkomstig uit vier verschillende gedichten …



Dank voor jullie aandacht!

Nieske Willems  geestelijk verzorger   

Zorgcentrum Hedera Zwolle
Wibergstraat 18   8017 GA Zwolle   

Telefoon 038-4654484
Website www.rouwbegeleidinghedera.info   


