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Is ’Ik hield je vast... ik liet je los’
je eerste boek? 
,,Ja. Al vanaf mijn kindertijd wilde
ik kinderboekenschrijfster worden.
Nooit gedacht dat ik via zoveel
omwegen uiteindelijk juist over dit
onderwerp mijn eerste boek zou
schrijven.’’

Waarom een boek voor kinde-
ren?
,,Een boek voor kinderen, maar
eigenlijk ook voor volwassenen.
Omdat het zo wonderlijk is hoe
(kleine) kinderen denken over
begrippen als dood en levend,
hemel en aarde. Ze zijn nog een
onbeschreven blad, hun mening is
nog puur. Niet beïnvloed door
welke denkbeelden dan ook. Wij
volwassenen denken helaas al veel
te veel in hokjes, in mogelijkheden
en onmogelijkheden; onze gedach-
tegang is soms gewoon te beperkt.
Bovenal schreef ik het boek omdat
ik het zo typerend vond hoe mijn
twee kleine kinderen zo anders
dachten over een papa die dood is.’’
Sophie verloor zelf vier jaar gele-
den haar man. ,,Ik werkte met veel
plezier als redacteur en later als

communicatieadviseur. Een lieve
man, mijn jeugdliefde, en twee
gezonde kinderen maakten het
plaatje compleet. Totdat Daniël
ziek werd. Leukemie.’’ Na 24
maanden overleed hij.
,,Ik merkte al snel dat mijn kinde-
ren allebei op hun eigen manier
met de dood van hun papa omgin-
gen. Als we een ijsje aten en ik
grapte ’konden we papa nog maar
een likje geven’, dan wees Tim, hij
was drie, zijn ijsje naar de grond en
Paul van vijf stak zijn ijsje in de
lucht.’’
Sophie heeft een nieuwe liefde,
Henri. Zijn vrouw was overleden,
en Sophie merkte bij hun twee
dochters ook dat ze de dood op
hun eigen manier verwerken.
,,Voor Lara van vijf was het duide-
lijk dat mama een ster was, voor
haar tweelingzus Nine zat mama’s
as in een urn. Ze hebben het allebei
bij het juiste eind. Er is geen goed
of fout. Het mag er allemaal zijn.’’

Was het moeilijk om zo’n boek
te schrijven?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik vond het
heel fijn om het te schrijven. Vanaf
de eerste opzet, die een jaar na het
overlijden van mijn man zomaar
uit de pen vloeide, tot aan het
omzetten in dichtvorm. Het heeft
me zeker ook geholpen bij mijn
eigen rouwproces. Wat ik wel
moeilijk vond, was het loslaten van
het boek. Maar toen de proefballon
eenmaal was opgelaten, was er
geen houden meer aan.’’

Miste je zelf zo’n soort verwer-
kingsboek?
,,Een beetje wel. Er zijn wel boek-
jes, voor jong en oud, over het
verliezen van een dierbare. Maar

van boeken kun je nooit genoeg
krijgen, zeker niet als moeder met
twee kleine kinderen.’’
,,Wat vernieuwend is aan ’Ik hield
je vast... ik liet je los’, is dat dit een
lees- en werkboek ineen is. Aan de
ene kant is het ons verhaal over een
jongen die zijn papa verliest. Een
verhaal waarin kinderen zich kun-
nen herkennen. Aan de andere
kant is het een boek waarin kinde-
ren hun eigen verhaal kunnen
vertellen. Door te tekenen en te
schrijven, geholpen door vragen
die het verhaal volgen. En ook al
gaat dit over het overlijden van een
vader, het is voor iedereen bruik-
baar die een dierbaar persoon ver-
loren heeft.’’

Hoe kwam je op het idee om
Karen te vragen?
,,Tja, soms komt zoiets gewoon op
je pad. Ik kende haar van kleuter-
school Het Paddeltje, en later basis-
school De Coligny. We waren echte
schoolvriendinnen. Op het Augus-
tinus College kwamen we in ver-
schillende klassen terecht, en ver-

waterde het contact. Later was ik
haar helemaal uit het oog verloren,
maar via Facebook kwam ik haar
weer tegen. Ik zag haar creatieve
posts en ineens viel het kwartje: ik
ga Karen vragen om een ballon te
tekenen. In het boek staat een
prachtige ballon centraal. De vraag
is waar de lucht van de ballon heen
gaat als de ballon stuk gaat. Karen
liet het niet bij één ballon: ze stel-
de voor het helemaal te illustreren.
Het is een prachtige samenwerking
geworden. stiekem denken we al
aan een tweede boek...’’

Kom je binnenkort nog naar
Heemskerk?
,,Waarschijnlijk niet op korte ter-
mijn. Ik woon in de Franse Dor-
dogne. We zijn daar heel druk met
een biologische kastanjeboom-
gaard. Dit voorjaar moeten er twee-
duizend kastanjes geplant worden.
Daarna duiken we ons zomersei-
zoen in. Dan runnen we Magnesse
Vakantiehuizen en Zomercamping.
Misschien kom ik tussendoor nog
even naar Nederland.’’
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Sophie Nagelhout-Van Wees en Karen Vleugel met hun boek.

Waar blijft
de lucht uit
een ballon 

Heemskerks
rouwboek voor
kinderen

Boek
Sophie Nagelhout-van
Wees en Karen Vleugel :
’Ik hield je vast... ik liet je
los’. Eigen beheer, €16,95.
Verkrijgbaar via de websi-
te www.ikhieldjevast.nl.
Tijdens De Maand van de
Spiritualiteit - van 11 janu-
ari t/m 10 februari - betaal
je geen verzendkosten.
Ook verkrijgbaar bij boek-
handel Stumpel in Heems-
kerk, de Read Shop in
Beverwijk en Primera
Overveen.

Eric Kok
eric.kok@hollandmediacombinatie.nl

Heemskerk Ze noemen het een
’samen(ver)werkboek’, een boek
waarin kleine kinderen het verlies
van een dierbare kunnen verwer-
ken, samen met hun vader of moe-
der. Het is een lees- en werkboek in-
een. De samenwerking aan het boek
bracht de Heemskerkse schoolvrien-
dinnen Sophie Nagelhout-van Wees
en Karen Vleugel weer bij elkaar.
Sophie woont in Frankrijk, vandaar
een interview per email.

Heemskerk De school voor voort-
gezet speciaal onderwijs (vso) van
Heliomare aan De Velst in Heems-
kerk houdt dinsdag 22 januari en
donderdag 28 februari open dagen
voor jongeren en hun ouders of ver-
zorgers. Ze kunnen een kijkje ne-
men bij zowel de afdelingen vmbo/
havo als de afdeling vso arbeid, die
jongeren voorbereidt op werk of ar-
beidsmatige dagbesteding. 

Open dagen bij
Heliomare De Velst

Heemskerk De gemeenten Velsen,
Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest
willen dementievriendelijk worden.
Ze ondertekenen een intentiever-
klaring met Alzheimer Nederland
en andere organisaties. 
Het is de bedoeling om mensen met
dementie zo lang mogelijk mee te
laten doen in de samenleving, liefst
in hun oude huis, met optimale on-
dersteuning. 

Gemeenten worden
dementievriendelijk

IJmuiden FNV IJmond houdt op
woensdag 16 januari de nieuwjaars-
bijeenkomst. Dat gebeurt van 19 tot
21 uur in Zalencentrum Velserduin
in IJmuiden. Het is de eerste nieuw-
jaarsbijeenkomst van de jonge FNV-
afdeling. Bij de bijeenkomst praat
vakbondsbestuurder Roel Berghuis
de aanwezigen bij over de pensioen-
discussie waarbij de FNV strijdt
voor een goed pensioen. 

Nieuwjaar bij de
FNV IJmond

IJmuiden Op woensdag 16 januari
is er weer een puzzel- en spelletjes-
ruilbeurs in De Spil in IJmuiden.
Dat kan tussen 10.30 en 11.30 uur in
koffiekamer Het Volkshuys in
buurtcentrum De Spil aan de Frans
Halsstraat 29 in IJmuiden. Alles ge-
beurt met een gesloten beurs. Daar-
naast is het de ideale gelegenheid
om een kopje koffie te drinken en
een babbeltje te maken. 

Puzzels en spellen
ruilen in De Spil


