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VERHAAL EN FOTO’S VORMEN BOEK
HET WAS ZO STIL IN MIJ
“HET FOTOGRAFEREN HIELP MIJ IN MIJN ROUWVERWERKING”

Mirella de Jong verloor in tien jaar tijd twee echtgenoten en een zoontje. Na een
periode van rouw besloot ze haar verhaal op papier te laten zetten door Rianke
Lubberding. Foto’s die De Jong tijdens de rouwperiode maakte en die ook in het
boek zijn opgenomen, verbeelden haar gevoel.
Tot drie keer toe moest Mirella de Jong (50) uit Oldenzaal door een rouwproces. Eerst verloor zij haar man, vervolgens haar zoon en een aantal jaar later haar tweede echtgenoot. In
de 10 jaar durende rouwperiode schreef De Jong veel op in haar dagboek. Met fotograferen
startte ze toen ze het letterlijk niet meer aankon. Ze stopte met werken in de zorg en koos
voor een studie fotografie. ‘Ik merkte al snel dat ik alles daarin kon stoppen. Met foto’s kon
ik de complexiteit van mijn eigen wereld uiten. En ik kreeg reacties, het raakte ook anderen. Zij herkenden hun eigen gevoelens erin.’
Diepste gevoelens
Omdat De Jong merkte dat zij anderen hielp met haar foto’s vroeg ze zich af of de foto’s
haar verhaal konder ondertsteunen. Ze stelde dit voor aan vriendin Rianke Lubberding, die
vanaf de dood van De Jongs eerste man aan haar zijde had gestaan, ‘Ik vond het enorm
bijzonder dat Mirella mij het vertrouwen gaf om haar diepste gevoelens te delen’, vertelt
Lubberding. ‘Het schrijven was behoorlijk emotioneel, al hebben we ook veel gelachen. Ik
heb het van zo dichtbij meegemaakt en dat ik haar verhaal mag optekenen, betekent veel
voor me.’
Lotgenoten
Naast lotgenoten en naasten hoopt De Jong met haar foto’s zorgprofessionals te helpen. De
Jong: ‘Zij kunnen foto’s gebruiken in hun sessies. Het is heel moeilijk om te praten over iets
wat zo heftig is. Foto’s helpen om het gesprek aan te gaan. Ik heb dat gemist bij mijn hulp.’
Het boek Het was zo stil in mij is vanaf maart 2021 te bestellen bij de webshop
zorgboeken.nl van SAAM Uitgeverij: www.zorgboeken.nl/shop/het-was-zo-stil-in-mij
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Titel: Het was zo stil in mij - hoe rouw en verlies mij veerkrachtig maakten
Korte beschrijving:
‘Het was zo stil in mij’ is de biografie van Mirella de Jong. Als echtgenoot en jonge
moeder van drie kinderen, verliest ze in 10 jaar tijd twee echtgenoten en een kindje.
Een rollercoaster van rouw en verdriet.
Drie keer moest De Jong door een rouwproces. ‘Elke keer denk je, het gaat nu weer goed,
we zijn er, en dan gebeurt er weer iets’, vertelt de 50-jarige Oldenzaalse. ‘Mijn man overleed
op 39-jarige leeftijd aan een hartaanval en liet mij achter met drie kleine kinderen onder de
5 jaar. Veel tijd om mijn verdriet te verwerken, kreeg ik niet, want anderhalf jaar later overleed mijn jongste zoontje, 3 jaar oud, door verdrinking. Het was alsof iemand mij hardhandig terugduwde in die diepe put, waaruit ik nog maar net omhoog was geklommen. Nu leek
die put nog dieper en donkerder geworden. Toch is het me gelukt eruit te komen en ik heb
een nieuwe liefde in mijn leven gevonden, die mijn kinderen als hun vader beschouwden.
We zijn getrouwd, maar nog geen 2 jaar later overleed ook hij aan een hartaanval.’
Rouwverwerking
Dit is het verhaal van Mirella, maar soortgelijke verhalen kunnen iedereen overkomen. De
vraag is hoe je ermee omgaat. Waar haal je de kracht vandaan als alle zekerheden onder je
weggeslagen worden? Wat houdt je op de been en wat maakt het leven de moeite waard?
Haar verhaal is opgetekend door Rianke Lubberding. Een vriendin die veel van dichtbij heeft
meegemaakt. Samen hebben zij het verhaal van Mirella verwerkt tot een mooi boek met
foto’s: ‘Het was zo stil in mij’. De tekst en foto’s vullen elkaar aan, maar vertellen ook afzonderlijk van elkaar hun eigen verhaal. De foto’s zijn ook los te zien van de tekst om er de
eigen emoties in terug te vinden.
Het verhaal van Mirella is uniek, maar ook universeel. Het is maar één van de vele versies
van rouw die er bestaan. Een prachtig boek voor mensen die net als Mirella door een rouwproces gaan of er mee te maken hebben gehad. Een steun en herkenning voor lotgenoten.
Categorie:		

Rouwverwerking

Artikelnummer:

8693

ISBN: 		

9789492261700

Verkooppagina:

www.saamuitgeverij.nl/het-was-zo-stil-in-mij

Boek bestellen:

www.zorgboeken.nl/shop/het-was-zo-stil-in-mij
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MIRELLA VERLOOR HAAR ZOON EN TWEE ECHTGENOTEN

‘ H E T FOTO G R A F E R E N E N V E RT E L L E N VA N M I J N
VERHAAL HIELPEN MIJ IN MIJN ROUWVERWERKING’
Mirella de Jong verloor twee echtgenoten en haar zoontje. Na een periode
van rouw besloot ze haar verhaal op papier te laten zetten door vriendin Rianke
Lubberding. Foto’s die De Jong tijdens de rouwperiode maakte en die ook in het
boek zijn opgenomen, verbeelden haar gevoel. ‘Ik wil overbrengen dat ondanks
dat je iets heftigs hebt meegemaakt, je hieruit kracht kunt halen om verder te
gaan. Ik hoop met het boek anderen tot steun te zijn.’
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Drie keer moest De Jong door een rouwproces. ‘Elke keer denk je, het gaat nu weer goed,
we zijn er, en dan gebeurt er weer iets’, vertelt de 50-jarige Oldenzaalse. ‘De dood van mijn
eerste man was één grote waas. Bij het overlijden van mijn zoontje en vervolgens mijn
tweede man, merkte ik dat ik in een standaardproces terechtkwam. Mensen kwamen wéér
langs, alle vragen werden wéér doorgenomen, alle vriendelijk bedoelde adviezen. Het maakte me laconiek, ik doorstond het maar weer.’
Voor haar twee zoons was dit anders. ‘Zij hebben sprongen gemaakt in hun ontwikkeling.
Doordat zij elke keer van een andere leeftijd waren, hebben zij drie keer verschillend gerouwd. Ik vroeg mijzelf bij de derde af, aan wie moet ik nu denken? Ik moest de ene opzij
zetten voor de andere. Maar de verhalen vloeiden steeds meer in elkaar over. Ik moest dat
zien te scheiden. Dat het alle keren onverwachts gebeurde, maakte dit niet makkelijker.
Ik paste ook twee keer reanimatie toe. Dat dit geen resultaat had, gaf mij een enorm
schuldgevoel.’
Ook het feit dat veel mensen haar negeerden, werkte niet mee. ‘Bij het tweede overlijden
kwamen ze niet meer naar me toe, ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Wanneer ik op
een verjaardag zat en iemand begon over het verlies van een dierbare, stopte ze opeens,
omdat ik iets veel ergers had meegemaakt. Dan dacht ik, misschien kan ik juist helpen.
Laat mij een keer degene zijn die luistert. Maar ze kozen er meestal voor mij aan de zijkant
te laten staan. Niet bewust, ze wisten zich gewoon geen houding te geven.’
Fotograferen
Gedurende de 10 jaar rouwen schreef De Jong veel in een dagboek. Ook maakte en bewerkte
ze vele foto’s. ‘Ik gebruik de foto’s als uitlaatklep voor mijn gevoel. Het was zo prettig
om te ontdekken dat dit hielp.’ Ze startte met fotograferen toen ze het letterlijk niet meer
aankon en stopte met werken in de zorg. ‘Ik zocht met professionele hulp naar wat ik nog
kon, maar ik kwam niet meer op mijn oude niveau terug. Dat moest ik accepteren. Ik koos
voor de Fotovakschool en merkte al snel dat ik alles daarin kon stoppen. Met foto’s kon ik
de complexiteit van mijn eigen wereld uiten. Ik merkte dat ik reacties kreeg, het raakte ook
anderen. Zij herkenden hun eigen gevoelens erin.’
Op een gegeven moment vroeg De Jong zich af of ze met haar verhaal anderen iets kon
bieden: ‘Mijn foto’s tonen mijn gevoel en helpen me bij mijn verwerking. Misschien kon
mijn verhaal de foto’s ondersteunen. Ik legde het voor aan een vriendin en vroeg of ze
over mij wilde schrijven. Doordat Rianke er vanaf het overlijden van mijn eerste man
nauw bij betrokken is geweest, konden we goed praten.’
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Delen van gevoelens
Rianke Lubberding wilde De Jong graag helpen. ‘Dat Mirella mij het vertrouwen gaf om haar
diepste gevoelens te delen, vind ik zo bijzonder. Het was erg emotioneel om bepaalde stukken te schrijven, vooral het deel over het verlies van haar zoon. Hierbij heb ik Mirella’s dagboek gebruikt. Heel wat tranen vloeiden er bij het lezen. Daarbij wist ik wat er gebeurd was
en ik heb haar verhalen vaak gehoord. Ik heb haar woede, haar onmacht en verdriet gezien.
Maar bovenal haar veerkracht; ik bewonder de manier waarop ze de strijd is aangegaan om
er weer bovenop te komen. En omdat ik het van zo dichtbij heb meegemaakt, schreef ik het
boek voor een groot deel vanuit mijn eigen herinneringen en observaties.’
Beiden wilden geen boek vol verdriet en ellende. ‘Tijdens onze schrijfsessies hebben we
enorm veel gelachen’, vertelt Lubberding. ‘Je kunt niet alleen met zware onderwerpen bezig
zijn zonder af en toe te relativeren of ergens de spot mee te drijven. Ik wilde bijvoorbeeld
een keer een tekst schrijven met de titel ‘dit ben ik’ en toen kwam Mirella met een hele rare
foto. Als ontlading lagen we slap van de lach onder tafel.’
Inspireren
De Jong wil met haar boek en foto’s ook inspireren. ‘Ik wil mensen nieuwe inzichten geven.
Ze ondersteunen. Nee, het komt nooit meer helemaal goed, maar er komen wel dingen die
okee zijn, Dingen waaraan je je kunt vasthouden. Zoek naar die lichtpuntjes en leef ernaartoe. Al is het maar één lichtpuntje per dag. De kinderen willen je weer een keer zien lachen.
Geniet van kleine dingen.’
Tevens hoopt ze zorgprofessionals te helpen. ‘Zij kunnen foto’s gebruiken in hun sessies.
Het is heel moeilijk om te praten over wat zo heftig is. Foto’s helpen om het gesprek aan te
gaan. Ik heb dat gemist bij mijn hulp.’
Schrijven
Het schrijven van het boek was ook voor Lubberding een verrijking: ‘Het was voor mij ook
een manier van verwerken. Ik heb lang geworsteld met de vraag waarom dit alles Mirella
is overkomen. Waarom treft het ene gezin veel meer leed dan het andere? Wat is de reden
van zoveel onrecht? Ik denk dat er geen diepere betekenis schuilgaat achter de ellende die
iemand overkomt, maar dat het de vraag is hoe je hiermee omgaat. Het gaat om de kracht
die iemand krijgt als hem of haar iets overkomt. Dat heb ik in het verhaal van Mirella willen
uitdragen. Daarbij heb ik ontdekt dat schrijven mij ligt en dat ik hiermee verder wil.”
Het boek Het was zo stil in mij is vanaf maart te bestellen in de webshop van bij
SAAM Uitgeverij: www.zorgboeken.nl/shop/het-was-zo-stil-in-mij
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Naam:

Mirella de Jong

Geboortedatum:

21-12-1970

Woonplaats:		

Oldenzaal

Beroep:		 Fine Art fotografie en coördinator huis-		
			

werkbegeleiding op een middelbare school

Website:		

https://mirella-photography.com

Mirella de Jong is weduwe en geboren en getogen in Oldenzaal. Ze is de trotse moeder van
3 kinderen en heeft een grote passie voor fotografie. ‘Een foto kan soms meer zeggen dan
duizend woorden. Het vertelt een verhaal. De mooiste blikken vastleggen, daar draait het
om. Ik fotografeer veel portretten, maar wat ik het liefste doe is het creëren van beelden
door foto’s laag op laag te plakken en daar een nieuwe eigen wereld van te maken.’
Mirella heeft van haar hobby haar werk gemaakt. ‘Ik heb mij omgeschoold tot fotograaf
door afronding van de Fotovakschool en het volgen van de postacademische opleiding aan
de Fotoacademie en heb mij toegelegd op de fine-art en bedrijfsfotografie.
Starten als ondernemer, terwijl ik gewoon deed waar ik goed in ben, hoe mooi is dat?
Tegelijk ook heel erg leuk om met mijn eigen zaak bezig te zijn. Het is een mooi proces dat
nooit af is. Telkens ontmoet ik nieuwe mensen en komen er nieuwe dingen op mijn pad.’

Naam:		

Rianke Lubberding

Geboortedatum:

12-2-1972

Woonplaats:

Weerselo

Beroep: 		

Auteur en managementassistente

LinkedIn: 		

www.linkedin.com/in/riankelubberding

Rianke Lubberding is getrouwd en moeder van drie kinderen. ‘Ik heb in Groningen Slavische
talen en hun letterkunde gestudeerd. Ik spreek dus Russisch, maar in de praktijk heb ik
daar niet zoveel (meer) aan. Na mijn studie heb ik in het transport naar Oost Europa gewerkt en bij een vertaalbureau voor Oost Europese talen. Omdat het moeilijk was om met
Russisch een baan te vinden, heb ik nog een opleiding HRM (Human Resource Management)
gevolgd. Uiteindelijk heb ik een leuke baan gevonden als managementassistente/ medewerker personeelszaken bij een adviesbureau. Ik houd erg van lezen en ben vooral de Russische literatuur enorm gaan waarderen vanwege mijn studie.
Ik heb altijd gezegd dat ik ooit een boek wilde schrijven, maar had nog geen idee waarover.
In feite heeft Mirella mij het onderwerp in de schoot geworpen. Omdat ik het plot kende en
de afloop in mijn hoofd had, schreef het verhaal als het ware zichzelf. Ik volgde een workshop bij bestsellerschrijfster Maria Genova en zij moedigde me aan verder te gaan. Met mijn
baan, de verbouwing van onze boerderij, mijn gezin en het schrijven van het boek had ik
mijn handen meer dan vol, maar ik heb genoten van het schrijfproces en het smaakt naar
meer. Misschien komt er nog een tweede boek.

SAAMUITGEVERIJ.NL

INHOUD

DOW N LOA D S

MIRELLA DE JONG & RIANKE LUBBERDING
H E T WA S Z O ST I L I N M I J

BEELD - HOGE RESOLUTIE

Mirella de Jong

Mirella de Jong

Rianke Lubberding

Mirella de Jong & Rianke Lubberding

ARTIKELEN IN WORD
PERSBERICHT
BOEKINFORMATIE
INTERVIEW
AUTEURS

SAAMUITGEVERIJ.NL

INHOUD

Tr otse u i t gever van h et b oek :
Het wa s zo s til in m ij

An n eke B ak ker
2e Loos t er weg 10 2
2182 CL Hi l l egom
( 06 ) 24 15 7478
sa am.uit gever i j @gmai l .com

SAAMUITGEVERIJ.NL

