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 september 2016 7e jaargang nr. 6
Beste lezer,
Omdat komende week mijn vakantie begint, verschijnt deze Rugzak iets vroeger dan normaal. Het
wordt een mini-Rugzak want het voelt goed om in deze tijd van het jaar de lat wat lager te leggen. Ik
vertraag mijn pas en neem meer tijd voor andere dingen.
Zo inspireren de schrijfopdrachten van Monica Boschman me om te schrijven. Ze heeft een prachtige
kaartenset met 52 kaarten ontworpen. Op een kleurrijke achtergrond staan telkens twee regels. Elke
week krijg ik een serie schrijfopdrachten in mijn mailbox. Een van de 52 kaarten is die week het
uitgangspunt. Het verbaast me hoe de opdrachten me helpen om al schrijvend bij diepere lagen te
komen.
Na een echte Hollandse zomer met
wisselvallig weer kunnen we eindelijk
genieten van zonnige, zomerse dagen.
Ik geniet van de floxen in mijn tuin. Van
hun kleur maar ook van de heerlijke
geur, die ze vooral s’ avonds vrijgeven.
In de rust van de avond vind ik het fijn
om nog een tijdje buiten te lezen.
Een cliënte zei pasgeleden: ‘Het is zo
wisselvalig als het weer.’ Ze doelde op
haar rouwproces. Dagen van meer rust
en minder intens verdriet wisselen af
met andere dagen, waarop de pijn van
haar verlies loodzwaar weegt.
Het pad van rouw is onvoorspelbaar. In het Thema lees je hier over meer.
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Van 26 aug. tot en met 18 september is mijn praktijk gesloten i.v.m. vakantie. In de laatste week
ben ik weer thuis en kan mails en telefoon beantwoorden. Daarna hoop ik uitgerust weer te
beginnen.
In mijn agenda staan al heel wat afspraken voor het najaar. Niet alleen met individuele cliënten.
Ik kijk uit naar de training begeleiden bij Verlies en Rouw. Met 12 deelnemers gaan we in deze
dagen theorie en praktijk verkennen van het begeleiden van mensen die terecht zijn gekomen in het
land van rouw. En er is de koppeling aan eigen ervaringen rond verlies.
Komend voorjaar wordt de training herhaald. Je kunt nu al inschrijven.
Ook verheug ik me op een nieuwe serie schrijfmiddagen rond het levensverhaal. Een trouwe groep
schrijfsters krijgt er niet genoeg van en begint aan hun 4e serie.
Er staat nog geen datum vast voor een nieuwe schrijfproeverij maar laat gerust weten als je
belangstelling hebt. http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
Dat geldt ook voor de workshop ‘De herinnering vasthouden’.
http://ikloopmetjemee.nl/rouwbegeleiding/schrijfworkshop-de-herinnering-vasthouden/
De week voor Kerst staat nog leeg. Ergens rond die tijd wordt, als alles goed gaat, ons derde
kleinkindje geboren.

THEMA: Rouwen is als reizen door onbekend gebied.
Als een donderslag bij heldere hemel, zo wordt een plotseling verlies vaker omschreven. Het kwam
totaal onverwacht, je was er niet op voorbereid. Het kan ook zijn dat je wist dat het moment van de
dood binnen afzienbare tijd zou komen. Ook dan kan het zorgen voor een ‘emotionele aardbeving’.
Andere benamingen zijn: een tsunami, een vloedgolf aan heftige emoties die je misschien niet eerder
kende. Een storm die je wereld op zijn kop zet.
Als nabestaande kom je terecht in het ‘land van rouw’. Riet Fiddelaers en Sabine Noten, twee
deskundige vrouwen op het gebied van verlies en rouw, kozen deze naam voor de opleiding die ze
samen vorm gaven.
Dat land van rouw is een onbekend gebied, je leven is
zo volkomen anders, niets is meer hetzelfde als
daarvoor. In de wereld daarbuiten gaat alles gewoon
door: mensen doen boodschappen, gaan naar hun
werk, vieren feest, gaan op vakantie, maken zich druk
over de politiek en hun pensioen. Jij komt terecht in
een gebied waar je de weg niet kent. De ene keer loop
je door een vriendelijk vruchtbaar landschap met
plekken om te schuilen als het regent en koud is. Een
andere keer loop je door een dorre woestijn met
alleen kale rotsblokken en kun je je intens alleen
voelen.
Het is een reis waar je niet voor hebt gekozen. Voor
het ‘land van rouw’ zijn geen routekaarten, er is geen
Tom Tom waar je blindelings op kunt vertrouwen.
Protocollen helpen je niet. Er is geen enkele garantie in
de zin van: als ik het maar zo en zo doe kom ik er op de
best mogelijke manier doorheen. Iedere man of vrouw,
jong of oud, staat voor de opdracht zijn/haar eigen
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weg te zoeken. En dat op een passend eigen tempo. Soms hollen en dan weer een tijdje schijnbaar
stilstaan. Actief, met ferme pas, of juist voorzichtig stap voor stap.
‘Je moet er een weg in vinden, je er doorheen slaan. Er zijn geen handwijzers. Alsof je op een rotonde
staat waar geen afslag voor jou is, er is alleen een weg terug. Het is 24 uur per dag knokken, moeilijk
om alleen al elke dag weer op te staan. Het is een gevecht met het leven. Ik moest de weg in mijn
eigen leven weer vinden. Je bent zo kwetsbaar. Als een grassprietje. Er hoeft maar iets te gebeuren, ik
hoef maar iets te horen, er wordt iets gezegd, ik lees iets of denk ergens aan. Dan voelt het of het
grassprietje wordt platgetrapt.’
Dat zegt een moeder die binnen enkele jaren tot twee keer toe een kind verloor.
De weg door het land van rouw is onvoorspelbaar. De ene keer is het pad breed en goed begaanbaar.
Je ziet duidelijk waar je naar toe gaat. Andere keren is het pad smal, kronkelig, gaat omhoog en weer
omlaag. Het pad kan moeilijk begaanbaar zijn, alsof je met blote voeten over scherpe steentjes loopt.
Het lijkt of je opnieuw moet leren lopen. Je zoekt vooral de paden in de luwte, de drukte van het
volle leven kan nog teveel zijn. Juist mensen van wie je het niet verwacht kunnen spontaan een stuk
met je meelopen.
Het lijkt alsof je overboord bent gekieperd en je hebt geen idee waar de rivier naartoe stroomt. Dat
water kan soms een kolkende massa zijn, als bij een overstroming. Overweldigende gevoelens die
beangstigend kunnen zijn. Kunnen de oevers het wel houden? Op andere momenten lijkt het water
stil te staan, als bevroren. Er is geen voelen, de pijn is nog te groot. Een vervreemdend gevoel, je
hoort toch op zijn minst verdriet te hebben? Er is geduld nodig, tijd, ook warmte om letterlijk te
‘ontdooien’. En dan de diepte van de pijn toe te staan en echt te voelen.
Het water van de rivier heeft een
‘bedding’ nodig om rustig te kunnen
stromen. Eigen veerkracht die je het
vertrouwen geeft dat, hoe het ook loopt,
het water zijn weg zal vinden.
Aanwezigheid van mensen om je heen, die
je troosten en echt naar je luisteren.
Mensen die je diepste verdriet kunnen
verdragen. Misschien de steun van een
begeleider zoals een verliescounsellor of
therapeut.
‘Het verdriet kon me soms zo overvallen. Ik
herinner me een boottochtje met mijn zus.
Je kunt er niet vanaf, van zo’n boot. Ik zat
in een hoekje en werd opeens verschrikkelijk verdrietig. Ik was bang, dat als ik er over begon, het niet
meer op zou houden. Bang dat ik mezelf niet in de hand zou kunnen houden. Van te voren dacht ik
wel eens, dat als ik haar zou verliezen, ik niet meer op zou kunnen houden met huilen. Toch is dat niet
zo.’ Een vrouw die haar partner had verloren.
Een ander beeld is dat van een bos met allemaal bomen. Je bent zelf ook een boom in dat bos. En
wat wil je er graag gewoon bij horen. Toch is het alsof je wat apart staat. Wat kun je je eenzaam
voelen tussen andere mensen. Daar klopt het nog, is het compleet, lijkt het. Ze hebben elkaar nog,
met hun kinderen gaat alles goed, ouders leven nog.
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Diep verstopt in een grot huizen schuldgevoel en
spijt. Je wilt er niet ingaan en toch gebeurt dat
soms. Het is lastig er weer uit te komen.
Het kan er intens koud, in dat land van rouw. Je
voelt de kou tot op je bot en er is niets wat je kan
verwarmen. Moedeloos dreig je soms weg te
zakken. Wat kost het kracht om jezelf aan je
haren omhoog te trekken uit dat moeras en
verder te gaan.
Na drukkende dagen en gerommel in de lucht
barst er soms een onweersbui los. Onderhuidse
boosheid die ongeremd naar buiten komt.
Op onverwachte momenten valt regen met bakken uit de lucht. Tranen en nog eens tranen tot de bui
overdrijft en je verfrist en opgelucht achterblijft. Tranen zijn er niet voor niets, ze wassen schoon en
ruimen op. Dat geldt ook voor die miezerregen die je eindeloos van binnen kunt voelen.
In de loop van de tijd vind je ‘pareltjes’, mooie
glanzende steentjes. Je reis geeft je nieuwe
ontdekkingen. Je ontdekt kanten of kwaliteiten van
jezelf die je niet eerder kende. Wellicht kijk je met
andere ogen naar het leven en ontdek je hier en daar
prachtige bloemetjes die je niet eerder zag. Na
verloop van tijd durf je meer in de zon te lopen, je
zoekt het volle licht. En toch, je verlies gaat als een
schaduw met je mee.
Het is geen gemakkelijke weg, die weg door het land
van rouw. Het vraagt geduld, kracht, vertrouwen,
moed en doorzettingsvermogen. Geleidelijk raakt het
pad en de omgeving vertrouwder al wordt het nooit
meer zoals het was. Je raakt zelfs weer vertrouwd en thuis bij jezelf.
Deze tekst is een bewerking van ‘Niemandsland’. De schrijver is mij niet bekend.

AANRADERS:
• Monica Boschman – Kaartenset ‘Mijn anker is van papier’.
http://www.mbcommunicatie.nl/index.html
Op de achterkant staat:
Gedachten, verankerd in woord en beeld. Op papier dat geduldig is.
In dit doosje zitten 52 kaarten. Ze nodigen je uit betekenis te geven aan een gevoel, ontwikkeling of
verhaal. Gebruik de kaarten om naar te kijken, bij stil te staan, over te praten, bij te schrijven of
schilderen.
Monica Boschman tekst – Handan Arik beeld

• Lotgenotengroep in Steensel - start op 5 oktober.
Voor mensen die hun partner hebben verloren. Meer info vind je hier
http://www.annetvandercorput.nl/
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• Gracias a la vida (1971) – Mercedes Sosa
https://www.youtube.com/watch?v=jgjAOk6BX8g
Vertaling van de tekst:
Dank aan het leven dat mij zoveel gaf
Het gaf me twee ogen
En wanneer ik ze open
Kan ik perfect onderscheid maken
Tussen wit en zwart
En zie ik in de hoge hemel
Haar met sterren bedekte dah
En in de menigte
De mens van wie ik houd
Dank aan het leven dat mij zoveel gaf
Het gaf mij het gehoor
Dat dag en nacht alles opneemt
Krekels en kanaries
Hamers en turbines
Geblaf en regendruppels
En het zachte gefluister van mijn geliefde
Dank aan het leven
Dat mij zoveel gaf
Het gaf mij een stem en het alfabet
Daarmee vorm ik woorden die ik denk
En waarmee ik zeg: moeder, vriend, broer
Zij vormen het licht
Dat de weg naar de ziel van mijn geliefde verheldert
Dank aan het leven dat mij zoveel gaf
Het gaf mij de mars van mijn vermoeide voeten
Waarmee ik door steden en plassen stapte
Door stranden en woestijnen
Over bergen en door vlakten
Naar jouw huis, jouw straat, jouw tuin
Dank aan het leven dat me zoveel gaf
Het gaf mij een hart dat sneller gaat slaan
Wanneer ik de vruchten aanschouw van het menselijke verstand
Wanneer ik het goede zover van het kwade zie
Wanneer ik de bodem zie van jouw heldere ogen
Dank aan het leven dat me zoveel gaf
Het gaf me de lach en de traan
Zo onderscheid ik het geluk en het verdriet
De twee onderdelen die samen mijn lied vormen
En jullie lied dat hetzelfde is
En het lied van iedereen dat mijn eigen lied is
Dank aan het leven
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• Carry me – Chris de Burgh https://www.youtube.com/watch?v=hSd-ED52w7s
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;
• Bruce Springsteen – Waiting for a sunny day https://www.youtube.com/watch?v=TiCxqhu9cio
Een uitvoering waar de energie van af spat.

Ik wens je toe dat je net als Mercedes Sosa dankbaar bent voor het leven met al zijn geluk en ook het
verdriet, dat er iemand is die je hart kan verlichten als het daar donker is en dat ook voor jou af en
toe de zon schijnt.
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 .
Zonnige 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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