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DE RUGZAK 
Nieuws- en inspiratiebrief  van IK LOOP MET JE MEE 
 
IK LOOP MET JE MEE  begeleidt en ondersteunt bij een groot of klein verlies in je 
leven. In de begeleiding komt er orde in chaos en is er ruimte voor het 

uiten van allerlei emoties. Samen gaan we op zoek naar 
balans, een nieuw perspectief en versterkt zelfbewustzijn. 
Verlies en verdriet wat bewust ervaren en geuit mag 
worden geeft ruimte en wordt lichter om te dragen. 
 
IK SCHRIJF MET JE MEE  heeft een aanbod rond het werken 
met levensverhalen 

 
 
DE RUGZAK  januari 2016    7e jaargang   nr. 2 
 
Beste lezer, 
 
Januari is bijna voorbij, er liggen nog 11 maanden van dit jaar voor ons. Mijn 
agenda is nog voor een groot deel leeg is, de kalender heeft nog een heleboel 
blanco vellen. Voor 2016 wens ik je vooral hoop en vertrouwen. Wat achter ons 
ligt, dat kennen we. Wat er te gebeuren staat kunnen we niet voorzien ook al doen 
mensen ons geloven dat het ‘in de sterren staat geschreven’. Hoe we omgaan met 
dat wat er gebeurt of al gebeurd is, bepaalt hoe we ons daaronder voelen en er 
mee omgaan. Van nature is voor de een het glas half leeg en voor de ander halfvol. 
Het goede nieuws is dat je kunt leren met meer tevredenheid in het leven te staan. 
In het BLOG lees je hier meer over. 
Ik wens je inspiratie, herkenning, informatie en leesplezier bij deze 39e RUGZAK.  
 
Thema van deze Rugzak is De Verliescirkel – Wat heeft hechten met rouwen te 
maken?   
De verliescirkel volgt de weg van je verbinden met een ander, je daaraan hechten, 
houden van en weer verliezen. Na verlies volgt onvermijdelijk rouw die raakt aan 
alle facetten van het menszijn.  We staan voor de opdracht om dat verlies te 
verweven in het leven. Dan is de cirkel rond. Dat rond zijn heeft ook een 
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symbolische betekenis. De cirkel van het leven gaat eindeloos door. Er is altijd weer 
een nieuw begin. We doorlopen de verliescirkel meerdere malen in ons leven.  
 

Het is een groot mysterie van het menselijk leven 
dat het geleden leed langzaam overgaat 

in stille innige vreugde 
dat onze bittere tranen 

ten slotte tranen van ontroering en zuivering van het hart worden 
(Aljosha in ’De gebroeders Karamazov’, Fjodor Dostojevski) 

 
 
Dit is te lezen in deze RUGZAK: 
AGENDA: Plannen voor het eerste halfjaar van 2016 
ACTUEEL 
THEMA: De verliescirkel 
BLOG: Het dankbaarheidsboekje 
AANRADERS: links met liedjes, boeken, enz. 
 
 
 
AGENDA: 
De plannen voor het eerste halfjaar van 2016 liggen te rijpen en krijgen langzaam 
maar zeker vastere vorm. Mocht je belangstelling hebben voor een of meer dagen, 
houd dan mijn website in de gaten. Binnenkort komt een Kleintje Nieuws met data 
en concrete plannen.   
•Bij voldoende belangstelling komt er een herhaling van ‘De herinnering 
vasthouden’.  
•Ik denk aan een workshop voor collega’s  en andere geïnteresseerden die 
beroepsmatig of binnen vrijwilligerswerk het schrijven in willen zetten als 
toegevoegde werkvorm. Een dag om zelf te ervaren wat schrijven met je doet en 
handvaten te krijgen om er mee aan de slag te gaan in de praktijk. 
•Een workshop van een dag om een herinneringskastje te maken. Creativiteit, 
aangevuld met foto’s, tastbare herinneringen en/of symbolen en geschreven tekst 
maken samen een uniek kastje. Een andere manier om de herinnering aan iemand 
die je lief is levend en tastbaar te maken en  te houden. 
•Schrijfworkshops van één dag met de focus op ‘mijn moeder’. Een andere dag 
waarin ‘mijn vader’ centraal staat. Een derde dag over ‘mijn broer of zus’.  
 
Eén datum staat vast: 
• Schrijfproeverij – Schrijven over je eigen leven. 
Zaterdagmiddag 16 april  van 14.00 u. – 16.00 u. bij Centrum De Sprong in Geldrop. 
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ACTUEEL: 

Vreemd, het is hartje winter, er zijn dagen met vorst en een beetje sneeuw, dan 
weer grijze dagen met regen. Ook zijn er geregeld dagen die aanvoelen als 
voorjaar. Begin januari  bloeien in mijn tuin al sneeuwklokjes en helleborus alsof 
het februari of maart is. De maagdenpalm lijkt een doorbloeier in plaats van een 
voorjaarsbloeier. Ik kijk er met plezier naar. Het voorjaar kan voor mij niet snel 
genoeg komen. Ik houd niet van donkere en sombere dagen, ik houd van licht. Toch 
is deze tijd er niet voor niets. Winter is de tijd van naar binnen keren en bezinnen, 
dingen laten rusten en rustig laten rijpen. Ik neem de tijd, mijn tempo ligt wat 
lager. Het voelt goed. 
 

 
  10 januari 2016 
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In het afgelopen jaar was mijn praktijk goed gevuld. Het was fijn werken met mooie 
trajecten, bijzondere momenten en waardevolle ontmoetingen. Tot drie keer toe 
gaf ik de workshop ‘ De herinnering vasthouden’. Elke keer weer bijzonder omdat 
er zo snel verbondenheid groeide. Elke dag was anders en had zijn eigen sfeer. Dit 
schreef ik op 17 nov. op Facebook: 
‘Samen met 4 vrouwen ga ik schrijven om 'De herinnering vast te houden'. En 
schrijven doen we. Wat oefeningetjes in het begin helpen om er in te komen. De 
foto's die iedereen heeft meegebracht maken veel verhalen los. Het is fijn om die te 
delen. Verhalen die geschreven worden, worden ook hardop voorgelezen. We 
luisteren daar stil naar en geven geen commentaar. Voelbaar is de betrokkenheid 
bij elkaar.  
Het is een dag met een lach en een traan. We hebben mensen die ons dierbaar zijn, 
in het licht gezet. Ik ook. Ik voel me dankbaar dat ik dit werk mag doen.’  
 
 
 
THEMA: Verliescirkel – Wat heeft hechten met rouwen te maken?   
De verliescirkel is een hulpmiddel om de menselijke kringloop van  welkom en 
hechten – verlies en afscheid – rouwen en betekenis geven te onderzoeken. En 
vooral te kijken naar waar het stagneert. 
 
Hoe iemand gehecht is als kind, heeft invloed op hoe mensen rouwen.  
Mogen mensen dichtbij komen in je diepste verdriet en sta je open voor troost en 
die arm om je schouder ? Of weer je af? 
Kun je afscheid nemen of klamp je je vast aan de overledene en de mensen in je 
omgeving?  
Durf je de echte pijn van het verlies te voelen en te delen of bouw je een muur om 
jezelf en zit je gevoel op slot?  
Blijft het moeilijk om opnieuw zin in het leven te krijgen en het leven als zinvol te 
ervaren?  
 
Als iemand aan het begin van een traject staat gaan we bijna altijd in de 2e sessie 
een genogram maken. Waarom? Als verliescounsellor vind ik het belangrijk  om te 
weten wat iemands context is. Waar komt hij/zij in figuurlijke zin vandaan? In welk 
gezin is hij/zij opgegroeid? Hoe waren zijn/haar eerste jaren? Wat heeft een 
stempel gedrukt op het gezin? Hoe was de relatie met de moeder en de vader? Wie 
zijn steunfiguren? En, vanuit welk verlangen gaat hij/zij het begeleidingstraject in? 
 
Dit is de verliescirkel: 
Het begint met  je welkom weten 
Zoeken naar verbinding, vanuit vertrouwen anderen dichterbij laten komen, 
hechten 
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De ultieme vorm van hechten is je in alle intimiteit verbinden aan die ene man of 
vrouw 
Mensen gaan dood, ook diegenen die ons lief zijn, er is verlies en afscheid nemen 
Na verlies komt een periode van rouw, daar kunnen we niet omheen 
De laatste stap is die van zingeven of betekenis geven. 
 

Het begin, die allereerste 
hechting, bepaalt voor een deel 
hoe mensen de verliescirkel of 
de kringloop van het leven 
doorlopen. Anders gezegd: De 
relatie tussen moeder en het 
pasgeboren kind, ook tussen  
vader en kind, zijn van invloed 
op de manier waarop het kind 
zich in zijn verdere leven kan 
hechten aan anderen. Het 
begint met tot in je diepste 
wezen voelen dat je welkom 

bent en blijft, je voelt je veilig en geborgen. In België zeggen ze het zo: ‘Ik zie je 
graag.’ Eenvoudige taal die gaat over onvoorwaardelijk houden van. 
 De afbeelding is ‘Moeder en kind’ – Edward Munch 
 
Hier lees je verder: http://ikloopmetjemee.nl/verliescirkel-wat-heeft-hechten-met-
rouwen-te-maken/ 
 
 
 
BLOG: Gelukkig zijn is hard werken. 
Op zondagmorgen 3 januari komt Leo Bormans met zijn ‘gelukskoffer’ 
binnenwandelen in het Boschhuis van Annemiek Schrijver.  Haar programma heeft 
een toepasselijke naam, ‘De verwondering’.  Ik ben al snel geboeid door de manier 
waarop Leo Bormans zijn boodschap uitdraagt.  Met de nodige Vlaamse relativering 
leeft wat hij zegt. Zo vertelt hij al 20 jaar een geluksdagboek bij te houden. Hij zoekt 
niet alleen naar drie geluksmomenten van de voorbije dag maar kijkt ook naar wat 
hij er zelf aan heeft bijgedragen. ‘Gelukkig zijn gaat niet vanzelf, het is hard 
werken’,  is zijn opvatting. 
Een voorbeeld? Niet alleen concluderen:  De zon scheen zo lekker vandaag. De 
actie is: Ik heb een half uurtje gewandeld in de zon. 
 
Leo Bormans is ‘geluksprofessor’.   Als  ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’ 
adviseert hij regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren, 
organisaties enz. over heel de wereld.  De afgelopen jaren onderzocht hij op een 

http://ikloopmetjemee.nl/verliescirkel-wat-heeft-hechten-met-rouwen-te-maken/
http://ikloopmetjemee.nl/verliescirkel-wat-heeft-hechten-met-rouwen-te-maken/
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wetenschappelijke manier wat geluk is en wat mensen gelukkig maakt. Hij vroeg 
aan economen, sociologen, antropologen, psychologen en andere wetenschappers 
uit allerlei landen om in maximaal 1000 woorden geluk te beschrijven. Leo Bormans 
maakte daar weer een boek van: ‘Geluk, the world book of happiness’.  Nu reist hij 
de wereld over om mensen te vertellen over zijn bevindingen. Want, waar we ook 
wonen, een gelukkig leven willen we allemaal. 
Net als Annemiek ben ik nieuwsgierig naar zijn definitie van geluk.  
Lees hier verder:  http://ikloopmetjemee.nl/gelukkig-zijn-is-hard-werken-januari-
2016/ 
 
 
 
AANRADERS: 
• De verliescirkel  

Een hulpmiddel voor in de praktijk 
van de verliesbegeleider.  
In de vernieuwde versie (de 
afgebeelde is een uitgave van 2010) 
is er ook ruimte voor ‘intimiteit’. 
De stappen zijn: welkom – hechten – 
intimiteit aangaan – afscheid en 
verlies – rouwen – betekenis geven. 
De cliënt kan zelf kiezen naar welk 
aspect hij/zij samen met de 
begeleider zou willen kijken. 
Het idee is van Gerda Schmidt, 
gebaseerd op Phoenixopleidingen en 
Opleidingen Land van Rouw. 
Verkrijgbaar bij www.in-de-wolken.nl  

 
 
• De verwondering – Programma van Annemiek Schrijver waarin ze inspirerende 
gasten interviewt in haar boshuisje. Komende zondag is dat Herman Finkers. 
Dit is de aflevering met ‘geluksprofessor’ Leo Bormans http://tvblik.nl/de-
verwondering/leo-bormans  
 
 
• Lege handen, lege buik – Annegriet Wijchers 
Rouwproces bij doodgeboorte door ogen van lotgenoten   
Uitgeverij: Brave New Books     ISBN: 9789402142655 
Annegriet Wijchers beschrijft in het boek haar eigen ervaringen; twee 

weken voor de uitgerekende datum overlijdt haar dochtertje. Naast 

dagboek is dit boek ook  een handboek  met informatie over rouw bij 

http://ikloopmetjemee.nl/gelukkig-zijn-is-hard-werken-januari-2016/
http://ikloopmetjemee.nl/gelukkig-zijn-is-hard-werken-januari-2016/
http://www.in-de-wolken.nl/
http://tvblik.nl/de-verwondering/leo-bormans
http://tvblik.nl/de-verwondering/leo-bormans
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doodgeboorte. Het is bedoeld voor lotgenoten en hulpverleners om steun, 
herkenning en inzicht te bieden. 
In het boek gaat  de schrijfster  ook in gesprek met vier Surinaamse lotgenoten. 
Daarnaast geeft neuropsycholoog Sila Kisoensingh op toegankelijke wijze uitleg 
over het rouwproces. 
 
• Ik neem jou mee – Gerard van Maasakkers 
http://www.shazam.com/track/107012110/ik-neem-jou-mee 
Hij is al jaren een van mijn favoriete zangers. Een liedje om gewoon even naar te 
luisteren. En dan nog eens. En nog eens. Ik hoorde het tijdens een begrafenis.  
 
 
• Boudewijn de Groot – Documentaire Kom nader 
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-boudewijn-de-groot-kom-nader/25-12-
2015/VPWON_1227513 
Een boeiende documentaire waarin niet alleen een heleboel bekende liedjes 
voorbijkomen, maar waarin we een inkijkje krijgen in het levensverhaal van 
Boudewijn de Groot. Als hij 70 wordt kondigt hij aan het einde van de tournee aan, 
nooit meer zijn succesnummers te spelen. Hij trekt een streep onder zijn verleden 
zoals hij dat vaker in zijn leven deed.  
Regisseuse Suzanne Ras volgt hem in het jaar daarna en zoekt met hem, zijn 
kinderen en vrienden naar een rode draad in een leven vol  breukvlakken. 
Langzamerhand komt het beeld tevoorschijn van een wat afstandelijke man die al 
jong door muziek geraakt wordt. Of die afstandelijkheid te maken heeft met zijn 
dramatische jonge jaren is een vraag.  
‘Kom nader’ is een verstild lied over zijn verlangen zijn al lang overleden vader 
beter  te leren kennen.  
 
 
• ’t Was boven op de berg dat ik begreep – Bram Vermeulen 
https://www.youtube.com/watch?v=lv6dz8CeLAc&feature=youtu.be 
Als ik voor de eerste keer dit filmpje  bekijk, krijg ik tranen in mijn ogen. De 
maakster ervan, reisgenote Marjan Kwakernaak, brengt me meteen terug naar de 
bergen van Nepal. Ik herbeleef  de dagen van de klim naar ‘onze’ top in het najaar 
van 2013. En de onaardse schoonheid van de zonsopkomst. 
Later wordt ook de tekst veelzeggend. Dit is het laatste deel van de tekst: 
t’ was boven op de berg dat ik begreep 
ik kan ook zonder angst bestaan 
was het de wind die mij vertelde?  
je bent nooit alleen op deze aarde! 
t’ was boven op de berg dat ik begreep 
wat ik allang bewaarde. 
was het de warmte van de zon? 

http://www.shazam.com/track/107012110/ik-neem-jou-mee
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-boudewijn-de-groot-kom-nader/25-12-2015/VPWON_1227513
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-boudewijn-de-groot-kom-nader/25-12-2015/VPWON_1227513
https://www.youtube.com/watch?v=lv6dz8CeLAc&feature=youtu.be
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de geur van steen door mij erkend? 
t’ was boven op de berg dat ik begreep 
je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent 
t’  was boven op de berg dat ik begreep 
je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent 
altijd altijd ....altijd daarvan 
 
 
Dit was het. Ik hoop dat er ook voor jou iets speciaals in deze Rugzak zat. Wil je 
reageren op iets, dan kan dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet 
me dan ook te vinden op info@ikloopmetjemee.nl . 
Hartelijke groet 
Nellie 
 
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE 
 
www.ikloopmetjemee.nl 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
Eerder verschenen nieuwsbrieven lees je op 
http://www.ikloopmetjemee.nl/agenda/nieuwsbrief 
 
Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
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