
-----Original Message----- 

From: Hans Kamman [mailto:Hans.Kamman@infor.com]  
Sent: dinsdag 15 april 2008 23:31 
To: Hans Kamman 
Subject: Kammanmomenten 
 
Lieve familie en vrienden, 

 

Via de e-mail is het een hele tijd stil geweest. Voor sommigen een te lange tijd beginnen we te 
merken.  

Deze tijd hebben we o.a. gebruikt om 
... tot rust te komen;  

... te ervaren hoe het is zonder Bart;  

... verdriet te hebben;  

... op zoek te zijn hoe daarmee om te gaan; 

... herinneringen aan en kaarten voor Bart te lezen; 

... Bart’s graf te bezoeken (*) en verzorgen; 

... de gewone dingen weer op te gaan pakken. 
(*) Wat doet het ons goed als we zien dat ook anderen even langs zijn geweest en daar als herinnering een bloem of 

briefje of... hebben achtergelaten. 

 

Kortom, een tijd waarin er veel onbekende dingen naar voren komen; iets waar we voor het 
overlijden van Bart ook niet bij stil hadden gestaan. Net alsof zijn graf op de horizon van de 

tijd lag en we daar niet voorbij konden kijken. 
 

 
 

 
 
Inmiddels ervaren we dat het heel anders is zonder Bart bij ons. Bijvoorbeeld door het 

wegvallen van de verzorging van Bart is er weer veel meer tijd voor elkaar en is er meer rust. 
En dat doet ons goed. Daardoor krijgen we ook weer ruimte om langzamerhand weer dingen 

op te pakken. In die zin gaat het eigenlijk heel goed met ons. 

Tim en Mieke doen het erg goed. Op school loopt het lekker en ze hebben zo hun andere 
activiteiten die hun bezig houden: Mieke heeft pas een mooi viooloptreden gehad, en Tim gaat 

binnenkort optreden samen met andere slagwerkers. Ze weten dat Bart het goed heeft in de 

hemel en kijken positief vooruit; het leven gaat door! 
 

Zelf ben ik in de loop van januari m’n werk weer gaan oppakken en ik merk dat me dat goed 

doet. Ik krijg er steeds meer zin in, en het levert weer energie op. Energie die ik ook nodig heb 



om het missen van Bart te verwerken. Ook m’n hobby ervaar ik als een goede gelegenheid om 

– terwijl ik lekker bezig ben – m’n gedachten en soms verdriet de vrije loop te laten. 

 
Jannine is voornamelijk thuis geweest en heeft veel tijd gestoken in het bekijken en ordenen 

van allemaal dingen van Bart, zoals de enorme verzameling kaarten die Bart heeft gekregen in 
de afgelopen jaren, alle andere kaarten en herinneringsbladen. Ook het bijwerken van de 

fotoboeken heeft ze weer opgepakt. Het zijn allemaal waardevolle documenten, maar door er 

zo intens mee bezig te zijn snijdt het gemis van Bart ook diep. Het verdriet doet erg pijn. 
Jannine vindt het prettig om in alle rust het verdriet te verwerken. Zo nu en dan organiseert ze 

een morgen voor vrouwen/vriendinnen om gezamenlijk te praten over Bart, samen gedichten 

te lezen en herinneringen op te halen. Verder vindt ze het prettig om alleen thuis te zijn. 
 
We merken ook duidelijk dat ieder zijn verdriet op een andere manier verwerkt. En dat maakt 

het soms ook moeilijk: Wat de een graag wil, wil of kan de ander niet (of niet op dat moment), 
en wat de ander wil begrijpt de een niet vanzelf. Langzaam beginnen we erachter te komen 

dat het belangrijk is om te blijven communiceren. Niet altijd makkelijk, maar het helpt wel. 

 

 
 

Toch is het niet alleen maar verdrietig om met dingen van Bart bezig te zijn. Zo heeft Bart kort 

voor zijn sterven gevraagd of wij zijn ‘erfenis wilden verdelen’: van veel van zijn spullen heeft 
hij aangegeven wie het mag hebben. En daar heeft vooral Jannine al veel voor gedaan, als een 

echte ‘ambassadeur van Bart’. Diverse vrienden hebben zo al concrete aandenkens aan Bart 

gekregen. Mieke had Bart z’n kooi met muizen gekregen. Maar daarvoor in de plaats heeft ze 
nu een schattige cavia. 

Ook voor z’n spaargeld had Bart verschillende bestemmingen opgegeven. Zo konden we 

namens Bart een cheque overhandigen  
- aan Gerben en Barbara om hun te sponsoren bij het ontwikkelingswerk dat ze in 

Brazilië gaan doen;  
- aan SHIB voor het jongerenproject in Zuid-Afrika, waar Bart anders in augustus 2008 

ook naar toe zou gaan; 

- en binnenkort ook aan het Ronald McDonaldhuis in Leiden, waar Bart met zoveel plezier 
ook een paar keer heeft gelogeerd. 

 

 
 



Zo met Bart z’n nalatenschap bezig zijn, is ook mooi. Vooral mooi om daarin te zien hoe Bart 

afscheid nam van z’n schatten op aarde, en uitkeek naar zijn schat in de hemel. 

 
We weten ons nog steeds omringd door heel veel mensen die met ons meeleven en voor ons 

bidden. Juist vandaag, de geboortedag van Bart, is dat weer heel duidelijk gebleken. Iedereen 
heel hartelijk bedankt voor alle bezoekjes, woorden, kaartjes, e-mailtjes, bloemen, etc. Het 

doet ons heel erg goed om te merken dat Bart niet vergeten wordt. 

 
Vooruitkijkend komt de meivakantie al aardig in zicht. De tweede week hebben we gepland om 

naar Istanbul te gaan. Dat zouden we twee jaar geleden al gaan doen, maar dat moesten we 

annuleren omdat Bart toen net een longoperatie achter de rug had. 
We hebben er erg veel zin in, en zijn reuze benieuwd hoe het daar zal zijn. Gezien de ligging 
van het hotel (pal tegenover de blauwe moskee) hoeven we waarschijnlijk geen wekker mee te 

nemen... ;-) 
Maar eerst ligt er nog wat anders leuks in het verschiet: Tim kijkt er naar uit om donderdag 17 

april a.s. 15 jaar te worden! Op de dag zelf doen we het rustig aan (want hij heeft deze week 

een toetsweek), maar in het weekend gaat we dit zeker vieren met familie en vrienden! 
 

Kortom, we zijn de draad weer aan het oppakken, en mogen naast achterom- ook weer 
vooruitkijken. En daarbij zullen we Bart niet vergeten, maar juist goed blijven herinneren. Bart 

is ons voorgegaan, en we weten ons aangespoord door zijn vertrouwen op God en zijn 

getuigenis.  
“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop 
lopen, die vóór ons ligt.” (Heb 12:1). 
 

We hopen jullie hiermee weer een beetje te hebben bijgepraat. 

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie steun, liefde, aandacht en gebed. 
 

Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 

 
PS 

Onderstaand gedicht geeft heel goed weer hoe we ons voelen. 

 
Al weet ik dat je veilig bent, geborgen bij de Heer. 
De lege plaats blijft onvervuld, ik zie je hier nooit meer. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, verlost van alle pijn. 
Ik kan mijn vragen niet meer kwijt, kan nooit meer bij je zijn. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, mijn hart wil er niet aan. 
Dat jij, die ik niet missen kan, voorgoed bent heengegaan. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, ik zie je hier nooit meer. 
Maar als het donkert zeg ik zacht: “Tot ziens, bij God de Heer”. 

 
 


