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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  november 2015    7e jaargang   nr. 1  
 
Beste lezer, 
 
Zaterdag 14 november is een vreemde dag. Ik ben al heel vroeg op omdat ik 
vandaag in Amsterdam naar de workshop Beeldend werken en Imaginatie ga. In de 
krant lees ik het schokkende nieuws uit Parijs. Hoe kunnen mensen dit moedwillig 
andere mensen aandoen? Ik kan en wil het niet begrijpen.  
Een van mijn werkstukken van vandaag is 'Het hart is de bron.' 
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De tijd vliegt! Ook al doet de natuur ons anders geloven. Aan een stamroos in mijn 
tuin bloeien nog wel 20 witte rozen, alsof het juni is. De fuchsia die ik rond 
diezelfde tijd als uitverkoopje voor een prikje kocht bij het tuincentrum, staat in 
volle bloei en wordt alleen maar mooier. Dat komt ook een beetje door mijn goede 
zorgen natuurlijk! We mogen lekker lang genieten van de kleurrijke en zachte 
herfst. Tjitske Jansen schreef een gedicht over de kastanje. Ik ga het steeds mooier 
vinden. 
Een paar zinnen: 

Ik heb het opgegeven                      
te zijn zoals ik ben.  
Ik groei maar mee  

met wie ik worden zal. 
Later volgt het hele gedicht.  
 
De tijd vliegt. DE RUGZAK is toe aan de 7e jaargang. Inspiratie heb ik genoeg. Het is 
eerder andersom; ik moet elke keer mijn best doen om mijn nieuws- en inspiratie-
brief niet te lang te maken. 
Deze RUGZAK heeft als thema:  Anderen zeggen. Rouw maakt mensen vaak 
onzeker en overgevoelig. De omgeving bedoelt het goed, wil ondersteunen, komt 
met goedbedoelde raad maar slaat nogal eens de plank mis. Door onmacht en/of 
onwetendheid. 
 
 
 
In deze Rugzak:  
ACTUEEL: 
AGENDA: Workshops 
THEMA: Anderen zeggen…….. 
BLOG: Boos is ze over wat ze allemaal zeiden. 
AANRADERS: Boeken en allerlei. 
Veel  leesplezier! 
 
 
 

AGENDA: Workshop ‘De herinnering vasthouden’In 2015 wordt deze workshop 

nog 2 keer gehouden in Heeze. Op maandag 16 nov. en maandag 14 dec.. Tijd: van 
10 u. – 16.00 u.. Een dag om herinneringen te verlevendigen en ze dan in woorden 
al schrijvend vast te leggen. Herinneringen aan een dierbare die niet meer leeft. 
Een partner, een van je ouders, een kind, een broer of zus of iemand anders. Of 
herinneringen aan iemand die op een andere manier uit je leven verdween. Een 
dag waarin we zoeken naar fijne, dierbare, blije en vrolijke herinneringen. Een dag 
die maakt dat de liefde die is en blijft, volop kan stromen. 
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Een ervaring van een deelneemster aan een eerdere workshop: ‘Het was als een 
oase waarin ik me kon overgeven aan dierbare herinneringen en daar nieuwe vorm 
aan gaf. Ontmoeting met anderen, geraakt zijn, stil zijn bij het luisteren naar hun 
verlangen, gemis, herinneringen in taal gegoten.' 
 
Op 16 nov. is er nog plaats voor 1 deelnemer, op 14 december nog voor 2. 
Meer informatie vind je hier. 
http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-
vasthouden/ 
 
 
 
De kastanje 
 
Als iemand mij nou maar                                   
had opgeraapt  
en in zijn zak gestopt  
en daar gelaten had,  
dat af en toe een hand mij vond,  
voelde hoe zacht ik was  
en dan weer losliet.  
Of op de vensterbank gelegd,  
op 't nachtkastje,  

http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden/
http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden/
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in een rommeldoos.  
De keukenla!  
Ik heb nog nooit een reis gemaakt,  
ik moest zo nodig wortel schieten.  
Als iemand mij nou maar had opgeraapt,  
er was niets aan de hand geweest,  
ik was kastanjebruin geweest,  
ik had geglansd, geglansd,  
wat later was ik wat gaan rimpelen,  
en dan, nou ja, maar nu,  
nu moet ik onvrijwillig transformeren  
en niet zo n beetje ook.  
En steeds als ik zo ongeveer  
gewend ben aan mijn nieuwe vorm,    
steeds als ik zo min of meer  
geaccepteerd heb  
dat ik ben zoals ik ben,  
dan ben ik alweer anders.  
En als het nu zo was dat ik gekozen had  
om zo te zijn, dat ik het wilde:  
steeds een ring erbij,  
zoveel soortgenoten aan mijn takken  
in hun veilig stekelhuis,  
zo anders dan ikzelf,  
maar wat weet ik het nog goed.  
Ik heb het opgegeven                      
te zijn zoals ik ben.  
Ik groei maar mee  
met wie ik worden zal.  
Af en toe hoor ik  
dat iemand zegt  
hoe mooi ik ben.  
In mijn schaduw  
gebeuren dingen  
die de moeite waard zijn. 
 
© Tjitske Jansen,  
uit het moest maar eens gaan sneeuwen.  
Uitgeverij Podium, 2003 
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THEMA:  Je bent in de rouw. Anderen zeggen….. 

Je bent in de rouw, je hebt iemand verloren. Mensen in je omgeving willen je 
ondersteunen en zeggen goedbedoeld allerlei dingen tegen je. Soms is het helpend, 
andere keren slaan ze de plank mis. 
 
Vrienden komen op bezoek, gezellig. Ik bak een appeltaart en ze blijven ook nog 
eten. Een goede vriendin van haar is een half jaar geleden weduwe geworden. 
Toen ze met pensioen ging werd haar man ziek. Hij heeft nog 4 jaar geleefd. Ik 
vraag hoe het nu met haar vriendin gaat. Ze heeft het zwaar. ‘Wat vind jij daar nu 
van als rouwdeskundige? Naar ons idee vlucht ze haar huis uit, ze vindt het 
verschrikkelijk om alleen te zijn. Het wordt toch ook onderhand tijd om zijn kleren 
eens op te gaan ruimen. Het huis is veel te groot voor haar. Er staan mooie 
appartementen te koop, zou dat iets voor haar zijn?  Ze zou vrijwilligerswerk 
kunnen gaan doen.’ 
Tja, ik val even stil. Ze bedoelen het goed, daar twijfel ik niet aan. Voor 
buitenstaanders is het makkelijk om er iets van te vinden en ook nog oplossingen 
aan te dragen.  
Hier lees je verder: http://ikloopmetjemee.nl/anderen-zeggen/ 
 
 
 

BLOG: Boos is ze over wat ze allemaal zeiden. 

Haar man krijgt kanker en er komt een moment dat ze te horen krijgen dat er niks 
meer voor hem kan worden gedaan. Haar man is gesloten, zelf is ze open en kan 
zich goed uiten. In de lotgenotengroep van weduwen en weduwnaars, waar ze een 
jaar na zijn overlijden aan meedoet, moet ik haar soms wat afremmen. Er zijn ook 
vrouwen die niet zo makkelijk uit zichzelf praten. Die hebben juist een zetje nodig.  
 
Lastig heeft ze het gevonden dat haar man nergens over wilde praten. Niet over 
hoe het met zijn afscheid moest. Niet over hoe het met hem ging als er b.v. een 
broer op bezoek kwam. En niet echt met haar over hoe hij zich voelde.  
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/boos-is-ze-over-wat-ze-allemaal-zeiden-
november-2015-2/ 
 
 
Over veerkracht: 
Filosoof Alain de Botton zegt: 
 ‘De helft van de kunst van het leven is veerkracht’.  
Het kunstwerk heet 'Verborgen kracht' en is gemaakt door Angela Groeneveld. 
Onderdeel van Landart 2015 in Heeze, waar 'veerkracht' het thema was. 
 

http://ikloopmetjemee.nl/anderen-zeggen/
http://ikloopmetjemee.nl/boos-is-ze-over-wat-ze-allemaal-zeiden-november-2015-2/
http://ikloopmetjemee.nl/boos-is-ze-over-wat-ze-allemaal-zeiden-november-2015-2/
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AANRADERS: 
• Rouwkalender  www.rouwkalender.nl 
Deze scheurkalender wil een lichtpuntje zijn in het leven van iemand die rouwt. 
Rouwen is en blijft zwaar. Deze kalender kan dat wat lichter maken door te 
relativeren, door bespreekbaar maken, door te zeggen ‘dood is doodgewoon, 
alleen kunnen wij er niet aan wennen.’ 
Er zijn verschillende categorieën: gezegdes, vragen, zin afmaken, websites, boeken, 
liedjes, (galgen)humor en psychologisch. Er wordt afgerekend met de eeuwige 
clichés. 
Er staat geen datum op, je kunt er op elk moment mee beginnen. Een geschikte tijd 
is ongeveer 3 maanden na een overlijden.  De kalender heeft bewust 420 velletjes. 
Het cliché ‘rouwen duurt minimaal een jaar’ wordt daarmee ontkracht.  
De velletjes zijn om te verscheuren zoals verdriet je ook verscheurt. 
 
 
• Ze zeggen dat het overgaat: omgaan met rouw en verlies - Johan Maes en 
Evamaria Jansen -  Witsand Uitgevers  ISBN 978-94-9038-205-6 
Over rouw, verlies en verdriet is veel geschreven, maar steeds ging men er van uit 
dat wie rouwt psychisch door verschillende, meestal chronologische fases gaat. Dat 
zou ook betekenen dat rouw een proces is maar wel een eindpunt moet hebben. 
Nieuw onderzoek toont aan dat ieder rouwproces uniek is en niet noodzakelijk 
‘overgaat’.  
De Belgische auteurs, die allebei werkzaam zijn als rouwtherapeut, hebben een 
boek geschreven met veel voorbeelden en verhalen uit de praktijk. 

http://www.rouwkalender.nl/


7 

 

• Het was toch een mooi leven – Arthur Polspoel  
Rouw van ouderen om het verlies van de partner  
Een boek over de vele aspecten van rouwverwerking bij oude mensen die om 
fysieke of psychische redenen al grotendeels buiten het maatschappelijke leven 
staan. De partner is dan vaak nog de enige emotionele bondgenoot. Als die 
overlijdt wordt de ander in een bijna uitzichtloze rouw gedompeld. Samen met veel 
uitspraken van nabestaanden geeft de schrijver inzicht in de belevingswereld van 
kwetsbare ouderen en zoekt hij naar aanknopingspunten om hen begripvol bij te 
staan. 
 
 
• Wereldlichtjesdag 2015 
Op de 2e zondag in december branden wereldwijd lichtjes voor alle kinderen die 
zijn overleden. Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt  op die avond een 
bijeenkomst gehouden waar vaders en moeders, broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s van overleden kinderen en andere betrokkenen welkom zijn. Bijzonder is, 
dat de naam van elk kind wordt genoemd en voor hem/haar een kaars wordt 
aangestoken. Hier zijn alle locaties te vinden:   
http://www.wereldlichtjesdag.nl/locaties/ 
In Eindhoven verzorgen ritueelbegeleidster Josephine de Bont en 
uitvaartverzorgster Monica van den Broek  voor de 5e keer een sfeervolle en 
troostvolle bijeenkomst. http://madeliefjes.com/wereldlichtjesdag/ 
Op https://www.facebook.com/WereldLichtjesdag040 niet alleen meer informatie 
maar ook bijzondere gedichten van Josephine.  
 
 
• Lezing in Centrum voor Afscheid en Rouw in Heeze  17 nov. – Aanvang 20.00 u.. 
‘Blijf alsjeblieft zo dicht mogelijk uit mijn buurt’ – Jongeren en rouw 
Petra de Vreede 
Petra kent de thematiek van jongeren en rouw van binnen uit. Op dertienjarige 
leeftijd verloor ze onverwacht haar vader, die ook al jaren voor het gezin en haar 
invalide moeder zorgde. Ze verloor dus niet alleen haar vader maar ook haar 
verzorger. Ze leefde ogenschijnlijk normaal verder, hard werken en de clown 
uithangen zorgden ervoor dat iedereen dacht dat het goed ging. Over haar vader 
werd nauwelijks meer gesproken. Intussen is Petra werkzaam met jongeren op 
school, leidt ze lotgenotengroepen, is ze rouwtherapeute en leidt ze anderen op 
om dit werk te doen. Vanuit de praktijk vertelt ze vanavond over de jongeren die 
haar nauw aan het hart liggen. 
De kosten voor de lezing bedragen € 7,50 per persoon waarbij koffie en thee is 
inbegrepen. 
http://www.in-de-wolken.nl/lezingen 
 
 

http://www.wereldlichtjesdag.nl/locaties/
http://madeliefjes.com/wereldlichtjesdag/
https://www.facebook.com/WereldLichtjesdag040
http://www.in-de-wolken.nl/lezingen
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• Nee, het is niet normaal als je zo een kind verliest.  
Er kan niet genoeg openheid en voorlichting zijn over het gevaar van XTC. Daarom 
vertellen deze ouders hun verhaal. 
http://www.volkskrant.nl/opinie/-je-komt-makkelijker-aan-pillen-dan-aan-bier-en-
shag~a4166682/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&ut
m_campaign=shared+content&hash=90d46cf047652a04677f731d93becd42e1925b
45 
 
 
• Onderstaand filmpje laat een bijzonder indrukwekkend afscheidsritueel zien in 
Nieuw Zeeland. Het is de Haka dans van de oorspronkelijke bevolking van Nieuw 
Zeeland, de Maori's. Deze Haka wordt vaak samen uitgevoerd bij bijzondere 
gelegenheden zoals een welkom of een afscheid. Hier zie je hoe een jongensschool 
afscheid neemt van een leraar die erg geliefd was. Hij is overleden en als de 
rouwwagen arriveert zie je hoe ze op een hele mooie en unieke manier een laatste 
eerbetoon en afscheid nemen van hun Mr. Dawson Tamatea. Het ritueel maakte 
diepe indruk op mij; de emoties op de gezichten en via de lichaamstaal spreken 
voor zich. 
https://www.youtube.com/watch?v=M6Qtc_zlGhc 
 
• Nog een indrukwekkend afscheidsritueel. Afgelopen zomer koos windsurfer 
Peter zelf voor de dood. Zijn surfvrienden voerden op het water een  ritueel uit. 
https://www.youtube.com/watch?v=mFstDqm-lzo&feature=player_embedded. 
 
 
• Phil Collins – You’ll be in my heart 
https://www.youtube.com/watch?v=XkokofW_3u8 
 
En hiermee is DE RUGZAK uitgepakt. Hopelijk was het de moeite waard om te lezen 
en was er ook voor jou iets speciaals bij. Reacties, vragen, op- en aanmerkingen zijn 
altijd welkom! 
Fijn e zondag en 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 .  

http://www.volkskrant.nl/opinie/-je-komt-makkelijker-aan-pillen-dan-aan-bier-en-shag~a4166682/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=90d46cf047652a04677f731d93becd42e1925b45
http://www.volkskrant.nl/opinie/-je-komt-makkelijker-aan-pillen-dan-aan-bier-en-shag~a4166682/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=90d46cf047652a04677f731d93becd42e1925b45
http://www.volkskrant.nl/opinie/-je-komt-makkelijker-aan-pillen-dan-aan-bier-en-shag~a4166682/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=90d46cf047652a04677f731d93becd42e1925b45
http://www.volkskrant.nl/opinie/-je-komt-makkelijker-aan-pillen-dan-aan-bier-en-shag~a4166682/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=90d46cf047652a04677f731d93becd42e1925b45
https://www.youtube.com/watch?v=M6Qtc_zlGhc
https://www.youtube.com/watch?v=mFstDqm-lzo&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=XkokofW_3u8
https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE
http://www.ikloopmetjemee.nl/
mailto:info@ikloopmetjemee.nl
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Afmelden als abonnee kun je via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact doen.  
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
 


