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Voorwoord 

De afgelopen 5 maanden waarin ik dit onderzoek heb gedaan is een van de meest 
leerzame en intense periodes van mijn leven geweest. 
Ten eerste omdat het onderwerp gevoeliger lag dan ik vooraf bedacht had. 
Ten tweede omdat ik een persoonlijke ervaring publiekelijk wilde maken in de vorm 
van een documentaire. 

Tijdens het onderzoek had ik een dubbelrol, als rationele onderzoeker en als iemand 
die emotioneel betrokken was bij het onderwerp. Hiervoor was ik constant op zoek 
naar de juiste balans, het toelaten van verdriet, het maken van een documentaire en 
zorgen dat deadlines gehaald werden.

Ik wil een aantal personen bedanken. Ten eerste mijn eigen dierbaren voor hun 
openheid en bereidwilligheid: mijn ouders, Eugène Widlak en Marleen Sterken en 
mijn zusje, Rosanne Widlak. Ten tweede mijn begeleiders vanuit de sociale minor 
voor de theoretische ondersteuning: Jan van Heemst, Teana Boston-Mammah en 
Tina Lenz. Mijn begeleiders vanuit de audiovisuele afdeling voor de ontwerp 
begeleiding: Jurjen Versteeg, Marèl Jap-Sam, Koert Davidse, Arjanne Laan. 
Mijn SLC-er Marlou Vos en tot slot mijn crew voor het maken van de documentaire: 
Nynke Bonnema, Douwe Wilhem van der Werf, Sid Zeno Duit, Nils Davidse, 
Ben Zoref, Stefan Mandersloot, Diederick Boeschoten. 

Marieke Widlak, juni 2018
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Inleiding

Aanleiding
Op 6 augustus 2010 stapte mijn oudere zus Brechje uit het leven. Ik was zeventien 
en zij was negentien. Haar overlijden was voor mij volkomen onverwachts. Op haar 
begrafenis sprak ik haar toe. Zoals dat gaat bij een afscheid wanneer we uiting willen 
geven aan de waardering die we voelen voor de overledene. Raar vond ik dat, 
iemand toespreken die er niet meer is. Ik vertelde toen mijn zus wat ze voor mij 
betekend had, hoe belangrijk ze voor me was geweest. Ik voelde verdriet, lichte 
frustratie en machteloosheid, want ik was te laat. Waarom had ik deze waardering 
nooit eerder naar mijn zus uitgesproken? 
 

Brechje Widlak, 2009
 
Wat jammer dat ik zo lang gewacht had, dacht ik toen meteen al. Nu ze overleden 
was kon ik niet anders dan aan haar denken. Het ging vaak over haar en ik begreep 
steeds beter wat ze voor mij betekend had. Ik kon mijn waardering voor Brechje niet 
meer uitspreken, en nog belangrijker, de dialoog over mijn waardering voor haar, 
was niet meer mogelijk. Toen dit niet meer kon, kwam ik erachter dat ik juist zo miste. 
Met behulp van de “Ik en Jij” theorie van filosoof Martin Buber kan dit als volgt 
uitgelegd worden. Volgens Buber krijgen situaties vorm door de dialoog met de 
ander. De kracht van ontmoeting zit hem in het “ik en jij”, het “zijn met de ander”. 
Kortom, iets kan zich pas ontvouwen door ontmoeting. Het gemis van deze 
ontmoeting voelde ik direct toen Brechje dood was. Daarnaast kon ik haar reactie 
niet meer zien en dus niet meer gevoelens bij haar aflezen door het zien van haar 
gelaatsuitdrukkingen. Hier refereer ik naar de uitspraak van filosoof Emmanuel 
Levinas (1906-1995)  “Ik word ik in het aanzicht van de ander”.

2



Context en afbakening
Het verlies van Brechje inspireerde mij om het thema waardering verder te 
onderzoeken. Het effect van dit onderzoek op mijzelf was veel groter dan verwacht. 
Niet alleen bleek dit voor mijzelf een wezenlijke bijdrage te leveren in het 
verwerkingsproces en de relatie met mijn dierbaren, maar ook zag ik de relevantie 
voor het delen van dit inzicht met anderen.

Op het afscheid van Brechje stond ik achter de microfoon en sprak haar toe. Van 
deze ervaring heb ik veel geleerd. Ik was te laat en dat gaf verdriet. Dat verdriet heeft 
geleid tot besef. Met dat besef moest ik iets. Het heeft geleid tot dit onderzoek. 

Ik kan de tijd niet terugdraaien, graag had andere keuzes gemaakt. Ik was jonger en 
niet de persoon die ik nu ben. Graag had ik veel meer tegen Brechje gezegd. Ik had 
veel vaker willen uitspreken dat ik waardering had, dat ik blij was haar als oudere zus 
te hebben en dat ik gelukkig van haar werd. 

Door om te leren gaan met het achterblijven van onuitgesproken liefde ben ik dit 
onderzoek gestart. Het gevoel dat ik mijn waardering niet meer kwijt kon aan Brechje, 
maar deze wel heel sterk voelde, zorgde voor een spanning. Dingen liepen anders 
dan ik wilde. Die spanning was de inspiratie voor dit onderzoek. Die spanning zorgde 
ervoor dat ik mezelf kon ontwikkelen. Het gaf me bewustwording. 

Soms denk ik: ik ben blij dat ik zoveel waardering voor Brechje voelde, want anders 
had ik dit onderzoek nooit gedaan. Als ik die frictie niet voelde, waarom zou ik dit dan 
onderzocht hebben? 

Ook al had ik nooit mijn zus willen verliezen, soms helpt het mij om te denken aan het 
volgende: nu ik eenmaal besef dat juist de moeilijke momenten de leerzaamste zijn, 
kan ik dankbaar zijn voor deze moeilijke momenten. Want juist die moeilijke 
momenten leren mij mezelf kennen.

De ontwikkeling die ik door heb gemaakt deel ik door de vragen die ik stel aan mijn 
dierbaren en de antwoorden die worden gegeven in de documentaire. Thema’s als 
het gezin, verlies en waardering uitspreken naar dierbaren, worden bespreekbaar 
gemaakt. Dit zijn universele thema’s en geldend voor iedereen. Omdat ik en mijn 
gezin hier ervaringsdeskundige in zijn geworden, kunnen we inzicht, steun en 
begrip bieden voor mensen die zich hierin herkennen. Vervolgens wil ik mensen laten 
meevoelen, nadenken en praten over het belang van het uiten van waardering voor 
dierbaren die er nog zijn. 

Eind juni 2018 is de film klaar. De première is op 5 juli 2018 in Lantarenvenster te 
Rotterdam. Daarna wil ik mijn film indienen bij IDFA, IFFR, Berlinale, Jihlava, VPRO, 
EO, BNNVARA zodat mijn film een groter publiek gaat bereiken dan enkel de 
bezoekers op de eindexamenexpositie op de WDKA. 
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Onderzoeksvraag
De hoofdvraag luidt: Wat is de relevantie om zo’n persoonlijke ervaring in een 
documentaire publiek te maken? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden ga ik in op de volgende aspecten. 

1. Gezinsomstandigheden
2. Verlies
3. Waardering

Mijn zoektocht in een documentaire
Waarom had ik nooit een moment genomen om mijn waardering naar mijn zus uit te 
spreken? Heeft mijn familie een soortgelijke ervaring? Hebben zij ook dat gevoel van 
te laat zijn? 
Zelf kon ik het antwoord niet vinden dus stelde ik de vragen aan mijn eigen 
dierbaren: mijn vader, Eugène, mijn moeder, Marleen en jonger zusje Rosanne. 

Accenten
Invalshoek: Sociale psychologie en gezinspedagogiek 
Thema’s: Waardering en rouwen binnen mijn gezin
Onderwerp: Waarderen wij elkaar genoeg in mijn gezin?
Regio: Nederland, westerse cultuur
Functie: Bewustwording en persoonlijke zoektocht
Tijd: september 2017 - juni 2018
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1. Het gezin

1.1 Mijn gezin
Ik kom uit een wit heteronormatief gezin, de standaard in de Nederlandse 
gezinsvorming. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen in hun twintiger jaren, zijn 
gaan trouwen, samenwonen en hebben drie dochters op de wereld gezet. Brechje 
(1991), Marieke (1993) (ikzelf) en Rosanne (1995). Elk gezinslid is geboren en 
getogen in Noord-Brabant en van huis uit Rooms-Katholiek. De volgende katholieke 
sacramenten hebben we voltooid: het doopsel, de eerste communie en het vormsel.
Mijn ouders hadden overtuigende normen en waarden in de opvoeding. Iedereen 
moest meehelpen in het huishouden. Computeren en televisie kijken mocht niet 
langer dan 1 uur per dag en er moest een muziekinstrument bespeeld worden en ook 
de sport die we beoefende moest een teamsport zijn zodat we leerden 
samenwerken. 
Hoewel ons gezin bestond uit drie dochters lag er net zoveel Lego en Kapla blokken 
als Barbies en poppen. Mijn ouders vonden het belangrijk dat het meisjes-gedrag 
niet aangeleerd zou worden. En toen ik vertelde dat ik liever kort haar had, geen 
jurken wilde dragen en een jongens zwembroek wilde voor de zwemles was dit geen 
probleem voor mijn ouders. Kortom, ik mocht als dochter ook jongens dingen doen. 

In 2009 besloten mijn ouders te gaan scheiden. Zij waren volgens de statistieken van 
het CBS 1 van de 31,7 duizend huwelijken die ontbonden werden. 
Mijn moeder verliet het huis en mijn jongste zusje en ik woonde afwisselend bij vader 
en moeder. Brechje, mijn oudere zus besloot bij mijn vader te blijven wonen. In 2010 
ging Brechje dood. 

positie van onder naar boven: 
Vader Eugène, moeder Marleen, zus Brechje, 
Marieke (ik) en zusje Rosanne 
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1.2 zussen
Volgens Furman & Buhrmester (1985) speelt de relatie met een broer of zus een 
grote rol in de sociale wereld van kinderen. Simpel gezegd heeft men niet de keuze 
tot interactie met broers of zussen maar vertoef je zolang je in hetzelfde huis woont 
jaren in elkaars gezelschap. Het effect hiervan is dat de kinderen binnen het gezin 
elkaar beïnvloeden en een grote bijdrage leveren aan identiteitsvorming. 

Ik was de middelste. Het hebben van een oudere en jongere zus ervaarde ik als luxe. 
Zowel mijn oudere als jongere zus waren zorgzaam, ik was de doerak en driftkikker 
van het gezin. We waren de drie musketiers.
 

Van links naar rechts: Marieke (ik), jonger zusje Rosanne en zus Brechje,
 in de zomervakantie van 2000 bouwde we onze eigen auto van hout waarin we de straat door reden. 

Brechje was onze oudere zus, ze had dat zorgzame karakter en inspireerde mij en 
mijn jongere zusje met haar creativiteit. ‘Nothing is impossible’ was een 
zelfgeschreven nummer van haar. Dat was ook haar levensmotto. Ze zat vol 
wilskracht en levenslust. Echter verkeerde ze, ook vanwege psychose, in een leven 
met afwisselend een uitzichtloos toekomstperspectief. Ze leefde een leven met 
uitersten.
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2. Verlies

2.1 Het rouwproces
De definitie van het rouwproces is als volgt: het geheel van lichamelijke, emotionele, 
cognitieve en gedragsmatige reacties, die optreden na het verlies van een persoon 
met wie een betekenisvolle relatie bestond (Prins & Kuyper, 2006). Rouwen is een 
normale reactie op verlies, maar het overlijden van een belangrijk persoon kan 
iemand kwetsbaar maken. De kwetsbaarheid die bij verlies komt kijken, wordt in de 
volgende paragraaf toegelicht. 
 
   
2.2 Wat is verlies?
Om antwoord te geven op deze vraag introduceer ik het vijf-fasen-rouwmodel van de 
Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Haar model toont hoe mensen 
traumatische of ingrijpende ervaringen in privé- of werkleven verwerken. 

Vijf-fasen-rouwmodel (Illustratie). Toolshero. Geraadpleegd van:
https://www.toolshero.nl/verandermanagement/vijf-fasen-van-rouw-kubler-ross/

Fase 1: Ontkenning
Een slecht bericht wordt in eerste instantie niet gelooft. De persoon die het 
schokkende bericht heeft ontvangen kan hierdoor tot zichzelf komen omdat dit 
afweermechanisme als een buffer werkt. Na herstel van de schok worden gevoelens 
geuit bij vertrouwde in zijn of haar omgeving. Deze fase eindigt met het zoeken naar 
feiten, de realiteit en eventuele schuldigen aanwijzen.  

Fase 2: Woede
Op het moment van het ondervinden van de werkelijkheid ontstaan er gevoelens 
van woede. Deze woede wordt buiten zichzelf gezocht en vooral geprojecteerd op 
mensen in de directe omgeving. 
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Fase 3: Onderhandelen
In deze fase probeert men de werkelijkheid te ontkennen en te verzachten. Het is een 
lastige periode om werkafspraken en beloftes na te komen. In geval van ontslag kan 
men daarom (in de westerse cultuur) naar de rechter stappen voor begrip. 

Fase 4: Depressie
Het terugtrekken en afsluiten voor communicatie is de volgende fase. De waarheid 
dringt steeds meer door. De persoon voelt machteloosheid en onbegrip. Afleiding 
kan bijvoorbeeld gezocht worden in alcohol en drugs.

Fase 5: Aanvaarding
Het slechte nieuws kan geaccepteerd worden wanneer de persoon zich neerlegt bij 
het slechte nieuws. In deze fase kan zij bijkomen van de vorige rouwfasen en het 
verdriet aanvaarden. Hier vindt ook het keerpunt plaats wanneer ze na verloop van 
tijd weer zin hebben om verder te gaan met het leven.

2.3 Het verlies van Brechje
Binnen ons gezin is de rouw om Brechje op verschillende manieren ervaren. Het 
verliezen van een dochter is niet hetzelfde als het verliezen van een zus, hier kom 
ik later op terug. Volgens psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) is dit geen 
probleem, zolang je maar niet alleen wordt gelaten en er respect is voor het unieke 
proces van iedere persoon. 

Het verschil in rouwprocessen binnen mijn gezin was geen obstakel. Er werd naar 
elkaar geluisterd. We hebben zoveel gesprekken gehad om de ander te horen en 
te begrijpen. Er was ruimte voor verschil in rouw, de verschillende uitingen werden 
serieus genomen. 
 
Toch heb ik de maanden na het verlies van Brechje als complex ervaren en voelde 
ik niet in alle situaties begrip voor mijn verdriet. Wat mij persoonlijk frustreerde was 
de aandacht die in sommige situaties veelal naar mijn ouders gingen. “Hoe gaat het 
nu met je vader/moeder?” Terwijl ik dacht: en ik dan? Soms had ik het gevoel dat 
het verlies van mijn zus minder erg werd gevonden dan voor mijn ouders. Ik wist niet 
goed wat ik hiermee aan moest. Voor mij was deze periode de allerergste tot nu toe 
in mijn leven.

Mijn eigen rouwproces
Ons gezamenlijke leven ging niet meer verder, we konden niet meer samen praten 
over alledaagse dingen, die ons als verschillende personen bezig hielden. Het 
voelde onwerkelijk dat ik niet meer met Brechje kon praten. 

“Hoe gaat het nu met je?” 
“Wat vind je eigenlijk van je kist?”
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Zowel ik als mijn zusje Rosanne zaten in de puberteit toen onze zus overleed, we 
waren 14 en 17 jaar. Naast rouwen waren we ook heel druk bezig met het opbouwen 
van ons eigen leven. Ik was bezig met mijn korfbal vrienden, een vriendje, 
vriendinnen, vakanties aan de Costa Brava en had niet altijd zin in verdriet, ik wilde 
gewoon hetzelfde zijn als anderen en geen speciale aandacht door deze gebeurtenis 
krijgen. Ik wilde gewoon doorgaan.

Het rouwproces van ouders
Mijn vader en moeder verloren hun dochter als een ouder. Zij waren al vaker 
geconfronteerd met het verlies van mensen uit hun omgeving maar het verlies van 
hun eigen dochter was totaal anders.

Stichting Steun Bij Verlies stelt dat er soms wordt gedacht dat ouderen, door de 
levenservaring die ze hebben, gewend zullen zijn aan het overlijden van dierbaren en 
dat ze er beter mee om kunnen gaan. Maar dat niets minder waar is. 
Ongeacht de leeftijd blijft het verlies van een dierbare ingrijpend. De lege plekken 
door het verlies en de kleiner wordende kring van vertrouwde personen blijft 
ingrijpend. Dit kan zelfs ook leiden tot eenzaamheid waar een jongere minder last 
van zal hebben. 

Verlies van een kind
Bij het verliezen van je eigen kind voelt het alsof je een deel van jezelf kwijt raakt. Het 
leven van jouw eigen creatie is gestopt, de ontwikkeling gaat niet verder. Voor ouders 
voelt het onnatuurlijk om verder te gaan terwijl het leven van je kind is beëindigd. 

Mijn ouders waren al gescheiden toen Brechje overleed. Ze beleefden het gemis van 
hun dochter afzonderlijk van elkaar, wel met hun nieuwe partners. Omdat mijn vader 
een rationele man is ervaarde hij het verlies verschillend van mijn moeder die meer 
emotioneel is ingesteld. Ondanks het verschil in het rouwproces hadden ze begrip 
voor de verschillende beleving en verwerking. In het geval van mijn vader woonde 
Brechje de laatste periode bij hem. Hij werd elke dag geconfronteerd met het gemis. 
Het voelde voor hem als een amputatie van een groot deel van zijn tijd. De 
gesprekken, het samen koken, het wandelen, het zorgen hielden allemaal ineens op. 

2.4 Wat zijn de gevolgen van niet goed omgaan met het rouwproces?
Inmiddels begrijpen we de effectiviteit van het rouwen bij verlies van een dierbaren. 
Bij onvermogen in het rouwproces kunnen er heftige gevolgen optreden (Spuij, 
Stikkelbroek, Goudena & Boelen, 2008). Hierbij gaat het om intense emotionele 
reacties, angstklachten, verdoving, verwarring over de eigen rol in het leven, een 
onvermogen om andere te vertrouwen sinds het verlies, een extreem verlangen naar 
de overledene en het gevoel dat het leven leeg en betekenisloos is. Als deze 
symptomen na zes maanden nog steeds het dagelijks leven negatief beïnvloeden, is 
er sprake van gecompliceerde rouw, te herkennen als depressie.
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3. Waardering 

Waardering bestrijkt een groot veld, van een knipoog tot een moment nemen waarin 
je in woorden uit wat iemand voor je betekent. Vanuit dat hele veld zoom ik in op een 
hele specifieke vorm van het waardering uiten: het uitspreken van waardering en het 
belang hiervan. Dit is namelijk de kern van mijn problematiek, de waardering die niet 
uitgesproken was naar mijn zus en het besef daarvan. 

3.1 Definities van waardering

Van Dale
Volgens de Dikke van Dale (z.d.) is waardering een waardebepaling. Wanneer 
iemand zijn of haar waardering uitspreekt, wordt er iets op prijs gesteld. 

Waar-de-ring (meervoud: waarderingen)
1. Waardebepaling
2.Het op prijs stellen; zijn waardering uitspreken

Stichting organisatie ontwikkeling - De Steven
“De behoefte aan waardering is behoefte aan erkenning.” - De Steven

Deze erkenning is nodig, want we willen op waarde geschat worden, en dat gebeurt 
tijdens het uiten van waardering volgens Stichting De Steven. Stichting De Steven 
refereert naar de pyramide van Maslow, erkenning en waardering als de vierde 
basisbehoefte. Deze behoefte geeft aan hoe belangrijk wij het vinden om erbij te hor-
en, gezien en gehoord te worden en serieus genomen te worden. 

Piramide van Maslow (illustratie). Geraadpleegd van 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
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“Iedereen heeft behoefte aan waardering” 
– Het Groot complimentenboek, Frank van Marwijk (sociotherapeut)

Als iedereen zichzelf voldoende zou waarderen, zouden we deze uitingen van 
anderen minder nodig hebben, maar dat is niet het geval, volgens Frank van Marwijk. 
Daarom vinden we het zo fijn om door anderen gewaardeerd en erkend te worden.  

Maar gebeurt dat voldoende?
In het groot complimentenboek beschrijft van Marwijk dat in vele situaties gebrek is 
aan waardering voor elkaar;  “Kinderen worden vaker berispt dan geprezen. 
Liefdesrelaties belanden vaak in een strijd of een sleur omdat partners elkaar te 
weinig vertellen wat ze aan elkaar waarderen.” 

3.2 Persoonlijk inzicht
Door het maken van de documentaire en het doen van de interviews heb ik inzicht 
gekregen in de interactie die ik gehad heb met Brechje. Hierin zit het leermoment, de 
groei en de inzichten. “Jij hebt Brechje wel degelijk gewaardeerd”, zeggen mijn 
ouders en zusje. “Misschien heb je het niet expliciet uitgesproken, maar jullie hebben 
wel foto’s waar je met elkaar gearmd op staat, je deed dingen voor Brechje, jullie 
waren vaak aan het stoeien en elkaar aan het opnaaien. Dat is ook waardering 
hebben voor elkaar”. “Brechje weet 100 procent zeker dat jij haar waardeerde, dus ik 
denk dat het eerder een gevoel is van jou, dan dat Brechje jouw waardering gemist 
heeft”, zegt mijn zusje Rosanne.

3.3 Interactie van waardering
De bovenstaande constateringen zijn zeer geloofswaardig. Het is een gevoel van 
mij dat ik niet waardeerde. Ondanks dat ik blij ben met het inzicht dat waardering 
dus in allerlei dingen verhuld zit, is het voor mij niet voldoende. Eerder genoemd in 
de inleiding is juist de interactie rondom waardering belangrijk voor mij. Het Ik en Jij 
verhaal van Martin Buber en het zien van de reactie van de ander.
Naar mijn mening vindt dit type waardering, het benoemen van de waardering in 
woorden, heel weinig plaats in de westerse cultuur waarin ik leef. De manier waarop 
wij in Nederland, leven laat weinig ruimte over voor het expliciet uiten van de 
waardering.

Het effectieve wat ik later zelf ondervonden heb door wel waardering uit te spreken is 
dat de focus op het positieve komt te liggen. De aspecten die ik prettig vind aan mijn 
dierbaren krijgen de aandacht waardoor er minder ruimte overblijft voor 
negativiteit of dingen die ik minder tof vind. Ook zodra er conflict ontstaat. Maar 
waardering uitspreken blijkt ook moeilijk te zijn, omdat we er nu eenmaal niet vaak 
mee oefenen. Des te meer reden om bewust te worden van de waardering voor 
elkaar en de woorden hierbij te zoeken en uit te spreken. 
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4. Conclusie 

4.1 Persoonlijk
Toen mijn oudere zus Brechje onverwachts overleed, bleef ik achter met een 
machteloos gevoel. Ik had haar nog zoveel willen zeggen voordat ze dood ging. Dit 
heb ik niet gedaan, dit besef gaf verdriet en wekte veel vragen op. Dit wilde ik verder 
onderzoeken. Deze persoonlijke ervaring was de aanleiding voor dit onderzoek. 

Het belangrijkste inzicht van dit onderzoek is dat de interactie rondom waardering 
belangrijk is voor mij. Niet alleen waardering laten blijken, maar juist het vinden van 
de woorden en deze uitspreken. Zoals ook filosoof Martin Buber uitlegt, krijgen 
situaties vorm door de dialoog met een ander. De kracht van ontmoeting zit in het ‘ik 
en jij’ . Het gemis van deze ontmoeting voelde ik direct toen Brechje dood was.

4.2 Maatschappelijk
Iedereen gaat verschillend om met verlies en kan zich in een andere rouw fase 
bevinden. Daarnaast kunnen er bij een onvermogen in het rouwproces heftige 
gevolgen optreden, zoals verdoving en angstklachten. Een onvermogen in het 
rouwproces kan zelfs uitmonden in een depressie. Kortom, het verloop van dit proces 
heeft grote gevolgen voor de welzijn van een mens, zijn directe omgeving en zijn de 
rest van zijn of haar leven. 

4.3 Verband tussen het persoonlijke en maatschappelijke aspect
Ik en mijn gezin zijn “experts” geworden als het gaat om het omgaan met het verlies 
van een dierbare, het openlijk bespreken van gevoelens rondom een verlies en dit 
met respect te behandelen. Ons gezin zit in de fase waarin we het verlies 
geaccepteerd hebben. Daarom zijn wij in staat om dit inzicht te delen met de 
maatschappij. Deze interactie binnen ons gezin is waardevol en inspirerend voor 
mensen die in een soortgelijke situatie verkeren. Zo kunnen we steun en begrip 
bieden voor mensen die zich hierin herkennen. Zoals in het onderzoek naar voren 
kwam, is een goed verloop van een rouwproces belangrijk voor het welzijn van de 
rouwende. Daarom vond ik het belangrijk om mijn eigen verhaal en inzichten 
openbaar te maken. 

4.4 Documentaire
Om dit inzicht met zoveel mogelijk mensen te delen heb ik besloten om een 
documentaire te maken. De documentaire geeft inzicht in mijn zoektocht waarin ik 
mezelf heb afgevraagd waarom ik niet in staat was om de waardering op tijd naar 
mijn zus uit te spreken. 

In de documentaire komen de verschillen van het verlies van Brechje aanbod. Je ziet 
hoe mijn familie reageert op elkaar en hoeveel ruimte er is voor elkaars verschillen. 
De rouwverwerking is impliciet aanwezig in de film. Binnen het gezin was er veel 
bereidheid en openheid om over het overlijden en mijn zoektocht te praten. 

De kijker krijgt de kans om mee te voelen, na te denken en praten. Mijn doel is om 
urgentie te bereiken voor het uitspreken van waardering en niet te wachten tot 
iemand er niet meer is. De schoonheid van waardering zit hem in het uitspreken en 
beleven ervan. Nu of nooit meer.
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