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Aan de lezer: 

 

Dit e-book van Kusje in de wind bestaat uit drie 

verschillende delen, die in de afgelopen jaren (2012 

– 2015) zijn uitgegeven als drie verschillende 

boeken:  

- Kusje in de wind,  

- Kindje in mijn hart  

- en Zes kleine voetjes en één paar vleugels 

Deze boeken zijn uitverkocht en op verzoek wil ik 

de inhoud ervan toegankelijk houden met behulp 

van dit e-book.  

Opdat ouders die een kindje verloren hebben en die 

de behoefte voelen om de ervaringen van een 

lotgenoot te lezen, die herkenning en erkenning 

zoeken of troost in een verhaal of gedicht, die willen 

lezen hoe het leven doorgaat met een kindje dat 

onzichtbaar meeloopt aan je hand, en ook in een 

gezin waar een nieuw kindje geboren wordt; opdat 

die ouders iets vinden van wat ze zoeken in dit 

boek. 

De boeken zijn hier opzettelijk niet in 

chronologische volgorde geplaatst omdat ze zo ook 

niet geschreven zijn. Kusje in de wind verscheen in 
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2015 en vertelt het verhaal van Lieve*, die overleed 

in mijn buik. Ik beschrijf hierin het rouwproces, het 

zoeken naar betekenis en de manier waarop hij 

mijn leven beïnvloed heeft. Je vindt daarnaast een 

aantal troostende gedichten en verhalen in dit boek.  

Kindje in mijn hart verscheen ook in 2015, rond 

Moederdag en Vaderdag, en is een dichtbundel met 

een boodschap. In de gedrukte versie konden 

ouders hun kindje laten benoemen, als eerbetoon, 

cadeautje en een stukje erkenning. Onze kindjes 

mogen genoemd worden. Sindsdien verschijnt er elk 

jaar een dichtbundel in deze periode. Meer 

informatie hierover vind je hier: 

https://kusjeindewind.com/dichtbundel-kindje-in-

mijn-hart/.    

Het boek Zes kleine voetjes verscheen als eerste in 

2012 en vertelt luchtige verhalen over mijn 

kinderen en de manier waarop zij hun overleden 

broertje bij het gezin betrekken. Het feit dat er op 

dat moment ook een nieuwe baby in het gezin is 

maakt dat er veel gefilosofeerd wordt over leven en 

dood. Ik kan me voorstellen dat, mocht je (nog) 

geen andere kinderen hebben, dit laatste deel 

confronterend is. Ik laat het echter aan de lezer om 

https://kusjeindewind.com/dichtbundel-kindje-in-mijn-hart/
https://kusjeindewind.com/dichtbundel-kindje-in-mijn-hart/
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te beslissen het al dan niet te lezen en maak het 

toch toegankelijk. 

Ik zal me hieronder verder beperken tot de 

achterflapteksten van de drie bovengenoemde 

uitgaven, de rest vertelt zichzelf. 
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Kusje in de wind (2015) 

 

Wie zwanger is leeft in een andere wereld, maakt 

een reis door het lichaam naar het diepst van haar 

wezen. Het contact van een moeder met een 

ongeboren kind is pure liefde. Al voordat de 

zwangerschap een feit is bestaat er een 

ongebreideld verlangen naar het kindje dat zo 

welkom is. 

Wie een kind verliest, wordt losgerukt van wat zo 

innig geliefd is, ervaart een verscheurd hart dat pas 

op zoek gaat naar heling als het absolute dieptepunt 

is bereikt. Dagen van ongeloof, gevoelloosheid en 

verbijstering maken plaats voor de pijnlijke realiteit. 

Het feit dat niets ooit meer zal zijn zoals het was, 

dat geen enkel plan kan doorgaan zoals voorgesteld 

en dat er altijd een kind zal zijn dat niemand ziet, 

maar dat wel werkelijk is. Elke droom van de 

toekomst vervliegt in de wind, terwijl de droom van 

je kind ook het enige is dat je als ouders rest. Je 

staat letterlijk met lege handen en dat doet 

ontzettend veel pijn. 

Toch kwam in ons gezin de zon weer op, de dag dat 

we samen konden lachen en het leven weer 
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oppakten. Liefdevol terug kijkend met een traan, 

vooruit met de waardevolle inzichten die ons 

hemelkindje Lieve* met zich mee bracht. 

 

Kindje in mijn hart (2015) 

 

Kindje in mijn hart is een verzameling troostende 

gedichten voor ouders waarvan tijdens de 

zwangerschap of daarna een kindje overleden is. De 

bundel is samengesteld als cadeau voor Moederdag 

en Vaderdag, dagen die voor ouders van een 

wolkenkind vaak extra moeilijk zijn. Hun kindje zal 

nooit (meer) een versje opzeggen of een 

knutselwerkje mee naar huis nemen, ’s morgens op 

bed springen of een stevige knuffel geven aan de 

liefste papa of mama.  

De bundel is opgedragen aan kindjes die dagelijks 

gemist worden en in liefdevolle herinnering 

meewandelen in het leven van hun familie. Het 

kindje in hun hart. 

Zes kleine voetjes en één paar vleugels (2012) 
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Wat betekent het voor kinderen als zij hun broertje 

moeten missen? Wanneer een ongeboren kind sterft 

in mama's buik? Als je dat beloofde broertje of 

zusje niet krijgt, maar wel een mooie 

beschermengel? Irene van Wesel beschrijft een jaar 

lang haar ervaringen in het boek 'Zes kleine voetjes 

en één paar vleugels'. Op een luchtige, ontroerende 

en speelse manier krijgt de lezer inzicht in het leven 

na het overlijden van een broertje en mèt een 

nieuw zusje.  

“Mama, wat doen engeltjes zoal in de hemel?” Al 

starend naar de blauwe lucht stelt mijn dochter 

deze vraag. Het waait redelijk hard. Korte plukken 

haar komen los uit Sara’s dunne vlechtjes en 

dansen over haar gezichtje. Samen kijken we hoe 

de wensballon, die wij voor Lieve hebben 

losgelaten, langzaam verdwijnt. “Die gaan naar de 

wolkenschool,” zeg ik dan."  

Als een klein lieveheersbeestje vliegt een hemelkind 

door het leven van ons gezin. Steeds aanwezig, 

maar niet altijd even opvallend. Zes kleine voetjes 

worden groot, onder twee onzichtbare vleugels. 

Over de community kusje in de wind 
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Behalve een boek is Kusje in de wind ook een 

community voor ouders en andere familieleden die 

afscheid moesten nemen van een kindje. Je vindt 

hier regelmatig nieuwe gedichten, teksten of 

informatie over publicaties. Naast een jaarlijkse 

dichtbundel verscheen er in 2015 ook een boek met 

ervaringsverhalen van andere ouders, getiteld 

Liever bij mij... De 33 mama’s en papa’s die 

deelnamen vertellen niet alleen hun verhaal, maar 

ook over hun rouwproces, hoe ze hun kindje 

herdenken en over hoe het nu met ze gaat.  

Daarnaast verscheen er in 2016 een mooi 

kinderboekje van de hand van Sanne Ovaere 

(auteur) en Sofie Buydens (illustrator) getiteld Mijn 

kleine grote broer. Later werd daar de variant Mijn 

kleine grote zus aan toegevoegd. Het boekje vertelt 

op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over 

hoe een grote broer in de wolken een rol speelt in 

het leven van schaapje. Het boekje biedt ouders 

een aanknopingspunt om te vertellen over het 

verlies van een broer of zus, geeft een stukje troost 

en laat zien dat de band tussen brusjes altijd blijft 

bestaan.  

Rond Wereldlichtjesdag van dat jaar werd ook de 

bundel Lichtjes vol liefde gepubliceerd, met 
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gedichten van ouders en de namen van hun 

kinderen. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de community van 

Kusje in de wind of meer weten over de boeken, 

kijk dan op 

https://www.facebook.com/kusjeindewind/   

https://www.facebook.com/kusjeindewind/
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 Proloog 

 

Bladerend door mijn dagboek van toen komen 

flarden van herinneringen naar boven, gedachten en 

gevoelens, woorden van mensen. Het is een mooi, 

maar vermoeiend proces… Een afscheid van wat 

diep is weggestopt achter diverse deurtjes in mijn 

hoofd, verdwaald in oude gedachten, ervaringen 

waarvan ik geloofde dat ik ze vergeten was. Dingen 

die nu best herinnerd mogen worden, zonder dat ze 

overweldigen. Het doet niet zoveel pijn meer om 

terug te kijken. 

 

Ik heb een visioen van het boek, liggend in mijn 

handpalmen. Een donkere kaft met goud- of 

zilverkleurige letters: ‘Kusje in de wind’. De 

ondertitel kan ik niet lezen, maar ik ben er wel 

tevreden over geloof ik. Mijn duimen liggen dwars 

over de voorkant heen, houden het stevig vast. 

Beschermend haast, alsof ze een deel van mijzelf 

vasthouden. En dat doen ze ook, in die zin dat de 

inhoud niets zal verhullen of verbloemen, niets 

mooier zal maken dan het is. Want dan zou het 

schrijven zinloos zijn. Het verhaal van Lieve* is mijn 
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verhaal, een samenraapsel van gebeurtenissen, 

gedachten en gevoelens, verdriet, boosheid, 

schuldgevoel en uiteindelijke acceptatie. Het is 

zowel bijzonder als beangstigend om dat te delen.  

 

Het voelt als een opdracht, aan mezelf, om te 

vertellen over dit proces. En of iemand die het leest, 

daar een aanwijzing in zal vinden die helpt bij de 

eigen verwerking, is hetzelfde als iemand 

herkennen in een schim wanneer het mistig is. Je 

ziet de randen, de omtrek van diegene in de verte, 

maar kunt het gezicht niet onderscheiden. Het delen 

van je gedachten is net zo, de één zal daar wellicht 

iets in terug zien van eigen pijn, zich inleven in het 

gebeurde. En voor een ander is het niet meer dan 

een verhaal. In die zin is het geheugen zowel 

onverbiddelijk als wonderbaarlijk tegelijk. Het blijft 

herinneringen opdringen tot ik ze aan het papier 

heb toevertrouwd. Tot ze letterlijk los zijn van mij, 

beschikbaar voor een ander. 

 

Enkele weken na de geboorte van Lieve*, toen ik 

besloot een boek aan ons hemelkindje te wijden, 

schreef ik dit: 
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“Ik draag mijn kindje bij me. Nog altijd. Lieve* is 

een deel van mij, hij zal me nooit verlaten. Soms is 

het net of anderen hem vergeten, maar vaak zie ik 

ook het verdriet in hun ogen. Ik voer een 

onzichtbare strijd tegen degenen die mij op 

proberen te beuren, want zij zeggen mij dat ik geen 

pijn mag hebben.  

 

Mijn kind is dood.  

 

Wat ooit begon als een prille zwangerschap, 

eindigde halverwege in een diep tranendal. Het is 

een werkelijkheid die in eerste instantie moeilijk te 

bevatten is. Zoiets overkomt jou niet. In ieder geval 

houd je er geen rekening mee, tenzij je het al eens 

eerder hebt meegemaakt. Na twaalf weken 

zwangerschap is het immers toch voor een ieder wel 

zeker, dat er echt een baby in aantocht is. Dat is 

het moment waarop je ervan uit mag gaan dat je 

diepste verlangen werkelijkheid wordt, toch? Het is 

een denkbeeldige grens die wordt gezien als de 

mijlpaal waarna je je grootste zorgen overboord 

mag gooien. 
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Vol spanning is het vervolgens wachten op de 

twintig weken echo. Iets dat voor medisch 

personeel bedoeld is om te kijken of het kindje 

gezond is, voor ouders meer om te spieken of ze 

een jongen of meisje krijgen. Lieve* heeft die echo 

nooit gehaald. En tijdens het bewandelen van die 

voor mij nieuwe wereld van gestorven ongeboren 

kinderen ontdekte ik ook dat die echo lang niet voor 

iedereen mooi nieuws in petto heeft. Ik leerde 

steeds meer moeders kennen die zelf een kind 

verloren en ontdekte gaandeweg dat het vaker 

voorkomt dan je zou denken dat een kind niet 

levensvatbaar blijkt buiten de baarmoeder, of zulke 

ernstige afwijkingen heeft dat het geen 

menswaardig leven zal leiden. Als ouders sta je dan 

voor de keuze om die zwangerschap af te breken, te 

dragen tot het mis gaat of een zwaar gehandicapt 

kind groot te brengen. In dat opzicht was ik soms 

ook opgelucht; de natuur had al besloten. Wij 

hoefden geen moeilijke beslissingen meer te 

nemen. 

 

Veel liever had ik willen schrijven over die reis door 

het lichaam naar de ziel, over het verlangen naar 

een kind dat werkelijkheid wordt. Over pure liefde. 
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Het gevoel dat je krijgt wanneer je je kindje voor 

het eerst huilend en wel in je armen mag sluiten. 

Uiteindelijk gaat ook dit verhaal over pure liefde, 

want de ideële verhouding tussen mij en Lieve* zal 

altijd blijven bestaan. Hij is mijn zoon, hoort bij mij, 

onzichtbaar aan mijn hand. Onze liefde blijft voor 

altijd puur. Ik zal Lieve* eeuwig bij me dragen, niet 

in mijn buik, maar in mijn hart. 

 

Kusje in de Wind vormt een verzameling van 

fragmenten, die allen een deel van het geheel 

vertellen, onderverdeeld in drie stukken. Het eerste 

deel laat zien wat er in die eerste uren, dagen en 

weken na het verlies van Lieve* speelde. In de 

dagen dat ik vast zat in een verscheurde 

werkelijkheid, tussen ongeloof en verdriet, zocht ik 

me wezenloos naar aanwijzingen voor wat mij te 

wachten stond. Ik had houvast nodig, een stukje 

zekerheid over wat er stond te gebeuren en zocht 

dat in praktische details. Het voelde alsof ik de 

enige was die deze reis doormaakte, een geheel 

nieuwe weg bewandelend in de duisternis, maar 

toch is het zo dat velen mij voorgingen. De dingen 

die ik miste in de boeken die ik destijds las, heb ik 

in deze pagina’s beschreven. Van het moment dat ik 
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hoorde dat ons kindje dood was, ik hem in mijn 

handen had, het uur nul, het thuiskomen en de 

eerste gevoelens van rouw. Hoe wat in eerste 

instantie een vreselijke nachtmerrie leek langzaam 

werkelijkheid werd, hoe ontkenning uiteindelijk 

leidde tot het toelaten van groot verdriet, hoe een 

deel van mij stierf en het leven onvermijdelijk 

opnieuw begon.  

 

Het tweede deel gaat in op de periode na de grote 

klap van het nieuws, na de chaos van die eerste 

weken. De grote vraag die zich dan aandient is het 

waarom. Waarom en hoe is het gebeurd? Ik heb 

hele dagen gespendeerd aan het in elkaar puzzelen 

van het verhaal, dat nooit een geheel wilde vormen. 

Het zijn altijd fragmenten geweest van iets, een 

groter geheel dat ik niet kan bevatten, dat niemand 

kan bevatten. En dat zijn het nog steeds. Alleen zijn 

het nu kleine stukjes in een volgorde, die 

uiteindelijk toch een eenheid vormen, ondanks hun 

verscheidenheid. Een verzameling invalshoeken van 

dingen die een rol spelen bij het verlies van mijn 

kind. Er waren altijd voortekenen, iets in mij wist 

dat het niet goed zat, en dat is ook wat ik 

regelmatig herken in de ervaringen van andere 
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vrouwen. Onze intuïtieve voorgevoelens zitten er 

niet vaak naast, alleen durven wij ze niet toe te 

laten. De hoop dat alles goed komt, speelt daar een 

grote rol in. Het is haast tegen beter weten in, dat 

wij de achtergrondmuziek van het gevoel negeren. 

En ergens is dat misschien ook zoals die weg zich 

nu eenmaal voltrekt, want er is niemand die je 

gelooft wanneer je aan de bel trekt vanwege een 

vaag onheilspellend gevoel van de dood. Achteraf 

dringen die voortekenen zich aan je op, samen met 

de momenten die de zwangerschap tekenden en 

met het einde, de dag dat je je kind achter moest 

laten. Ze vormen de kaders waarbinnen je 

rouwproces zich afspeelt, maar ook de aanzet voor 

iets nieuws, verandering in hoe je de wereld ziet. Ik 

denk dat inzicht in dat proces, in het leven als 

geheel, ligt in de herkenning van elkaars verhaal en 

dat is waarom ik het mijne deel.  

 

In het derde deel kun je lezen hoe het leven haar 

motor weer opstart en onvermijdelijk verder gaat. 

De periode die komt wanneer de zaken van alledag 

weer worden opgepakt. Met horten en stoten 

weliswaar, maar uiteindelijk lukt dat toch. Hoe diep 

het tranendal ook was. De tijd dat je kunt leven met 
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de dingen die gebeurd zijn, zonder dat ze je doen 

en laten bepalen, komt. De pijn die continu op de 

voorgrond staat, verdwijnt haast ongemerkt steeds 

meer naar de achtergrond. De levenslessen die 

Lieve* mij leerde en hoe hij mij inspireerde om die 

inzichten te delen met anderen maken hier deel van 

uit. Wat voor plek heeft ons hemelkind in mijn 

leven, in ons gezin en hoe gaat ieder daarmee om? 

In die zin sluit dit deel aan op de voorloper van dit 

boek, ‘Zes kleine voetjes en één paar vleugels’ dat 

verscheen in 2012. Ik sluit af met enkele 

troostgedichtjes en symbolische verhalen in deel 

vier. 

 

Zelf heb ik destijds veel troost gevonden in het 

lezen van andere verhalen, dan stond ik er niet 

alleen voor. Zoveel ouders treft dit lot en 

desondanks maakt het zo ontzettend eenzaam. 

Lezen maakte de eenzaamheid niet minder, maar 

gaf wel herkenning. Het gaf hoop. Soms haalde ik 

er bepaalde inzichten uit, stond er toevallig iets in 

waar ik mee worstelde. Ik hoop dat dit boek voor 

een ander een stukje bij kan dragen aan die 

herkenning. Mocht je zelf een diepe worsteling 

ervaren met het leven door een ingrijpende 
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gebeurtenis, dan wens ik je veel warmte en kracht 

toe om staande te blijven in die stille storm. 
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Hel van de absurde realiteit 

 

“Je hebt veel meegemaakt de afgelopen dagen,” 

zegt hij met een serieuze blik. 

“Ja,” is alles wat ik daarop kan antwoorden. 

Ondertussen bestudeer ik de manier waarop de man 

aan de tafel voor mij, feilloos opgaat in het 

meubilair van de kamer. Het is een studeerkamer, 

donkerbruin en met kunst aan de muur. Of wat 

ervoor door moet gaan althans. Zijn ernstige ogen 

weerkaatsen de inhoud van de geleerde boeken die 

bijna tot plafondhoogte een hele wand bedekken. Ik 

laat mijn blik langs de rijen met titels glijden, maar 

kan ze van afstand niet lezen. Afgeleid staar ik naar 

een dik boek op de derde plank, waar de 

hoofdletters duidelijk leesbaar zijn, maar niet 

genoeg om de hele titel te ontcijferen. In gedachten 

verzonken worden de boeken wazig en voel ik de 

leegte in mij opborrelen. De leegte die ik zo diep 

wegstopte voor deze afspraak. 

 

“Hoe voel je je daar nu onder?” vraagt hij een tijdje 

later. Er lijken minuten verstreken, alsof hij me 

even de tijd gaf aan de ruimte te wennen. Maar 

mijn gedachten kan de man toch niet lezen, anders 
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hoefde hij geen vragen meer te stellen. 

“Er zit een dode baby in mijn buik,” antwoord ik. En 

hoewel het geen antwoord is op de vraag die hij 

stelde, is dit het enige dat in mij opkomt. “Hij is al 

een paar weken dood, zeggen ze,” vul ik mezelf 

aan. 

 

Achter het peinzende gezicht van de geleerde man 

lijkt zich een schouwspel van tandwielen en andere 

machinerie af te spelen. Dit is de persoon die mij 

het gereedschap moet geven om de dag van 

morgen te overleven. Om een onmogelijke klus te 

klaren. De werkelijkheid van deze absurde situatie 

in de ogen te kijken. Achter hem hangt een 

schilderij van een kat op een vensterbank die naar 

binnen kijkt. Dat is precies waar ik mij op dit 

moment mee identificeer, als iemand die buiten het 

leven staat en de wereld gadeslaat vanuit het 

koude, genadeloze buiten.  

 

In plaats van een kant-en-klaar overlevingsadvies, 

dat ik hard nodig heb in deze situatie maar 

uiteraard niet bestaat, kaatst hij echter de bal terug 

en stelt in andere bewoordingen precies dezelfde 

vraag: “En, wat doet dat met je?” 
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Ik kan en wil geen antwoord formuleren op die 

vraag. Het doet er helemaal niet toe hoe ik mij voel. 

Voelen is een luxe-emotie. Iets voor mensen die 

geen dode uit hun lijf hoeven te persen. 

 

“Alsof alles zwart is,” zeg ik om ervan af te zijn. 

Hij zegt: “Doodsangst.” 

 

En ja, dat is het, doodsangst. Zo voelt het als je 

wereld vergaat. Wanneer alles slechts draait om dat 

ene, die vreselijke gebeurtenis, lijkt niets anders 

meer te bestaan. En toch sta je elke minuut van de 

dag stijf van de adrenaline, wanhopig zoekend naar 

een oplossing, naar iets dat alles weer goed zal 

maken. 

“Alsof ik morgen naar de hel moet en weer terug,” 

bevestig ik. 

“Ben je gelovig?” is de vreemde wedervraag. 

Hmmm, tja, uhmm, lastig. “Ik geloof wel dat er iets 

is, misschien een soort van collectief bewustzijn of 

zo.” 

Hij aarzelt even. “Weet je, vroeger zei men dat je 

het kruis krijgt dat je kunt dragen.” 
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Iets om over na te denken. Er zijn ook mensen die 

hun kruis niet kunnen dragen, die eraan onderdoor 

gaan. Als iemand zichzelf niet meer is, geen 

levensvreugde meer heeft of zelfs zijn eigen leven 

neemt, dan kan diegene zijn bagage toch 

overduidelijk niet aan? De vraag is tot welke groep 

ik behoor. Dat zal in de toekomst wel blijken. 

 

Hij gaat even achterover zitten en laat mij het 

denkwerk doen. Niet dat dit goed lukt want het is 

ongelofelijk mistig in mijn hoofd. Ik kom er niet 

doorheen, kan de realiteit niet bevatten. En het 

klinkt ongelofelijk cliché, maar ik wil gewoon dat 

iemand mij wakker maakt uit deze nachtmerrie. 

Twee dagen na het nieuws heb ik die hoop nog 

steeds. Ik heb me zelfs meerdere malen geknepen 

om te kijken of dat zou werken. Zo ongeloofwaardig 

is de werkelijkheid. 

 

Nooit haalde ik het in mijn hoofd om de Bijbel 

ergens mee naartoe te nemen. Maar voor een reisje 

naar de hel kon ik zo gauw geen toepasselijker 

literatuur bedenken. Dus halen we er de volgende 

ochtend eentje op onderweg naar het ziekenhuis. 
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Ik heb het boek niet open gehad. 

 

Race tegen de klok 

 

Het is op een maandag, de dag dat mijn hart 

breekt.  

 

En de film, die zich telkens weer in mijn hoofd blijft 

afspelen, begint voor het stoplicht. Ik heb net in 

allerijl onze oudste dochter Sara naar school 

gebracht en voer een persoonlijke oorlog met de 

klok om op tijd bij de verloskundige te zijn. Voor 

een controle, een standaard check-up, meer niet. 

 

Haar kleine broertje Bram zingt op de achterbank 

een liedje terwijl ik met hartkloppingen voor het 

rode licht sta. Dat gebeurt de laatste tijd veel te 

vaak, dat die klomp vlees in mijn borstkast het 

bloed op grote snelheid door de aderen pompt. Alsof 

het ding een onzichtbare race loopt tegen de tijd. 

Een tikkende tijdbom van stress, dat is het. Al 

weken rol ik ’s morgens mijn bed uit met 

hartkloppingen van al dat gehaast. Opstaan, 
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aankleden, eten en in de auto springen. School, 

dagopvang, werk en ’s avonds weer omgekeerd. Ik 

heb het zo druk met al die dagelijkse bezigheden 

dat er geen tijd is om te reflecteren op het feit dat 

ik eigenlijk helemaal niet zo wil leven. Dat ik dat 

geen leven vind. Ondanks dat velen van ons het zo 

leiden…  

 

Het rode licht is de druppel. Ik hoor de ergernis in 

mijn ademhaling en zie tegelijkertijd een prachtig 

winterzonnetje door het raam naar binnen komen. 

Het aait de gebouwen aan de overkant van de 

straat zachtjes over hun dakpannen om vervolgens 

mijn gezicht te verwarmen door het glas. Om het 

stoplicht goed te kunnen zien knijp ik met mijn 

ogen waarbij er gekleurde vlekken in mijn blikveld 

ontstaan. Enigszins verbaasd dat dit mooie 

verschijnsel toch plots mijn aandacht trekt, lijk ik 

even tot rust te komen. En dan springt het licht op 

groen. In het oversteken van de kruising besluit ik 

zoonlief maar even op sleeptouw te nemen naar de 

verloskundige, om nog enigszins stipt aan te 

komen. Het is toch een standaard controle, niks 

spannends aan. 
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Nooit had ik kunnen vermoeden dat deze dag de 

haast voorgoed uit mijn leven zou halen. 

 

Omdat ik vrij laat ben mag ik direct doorlopen. Met 

mijn zoon op de arm wandel ik gehaast naar binnen 

en zet hem aan het tekentafeltje dat de 

verloskundige speciaal voor grote broers en zussen 

van ongeborenen heeft ingericht. Eigenlijk wil ik er 

maar snel vanaf zijn vanochtend, dan kom ik niet zo 

vreselijk laat aan op het werk. Want ik weet dat er 

op maandag altijd een enorme stapel dossiers 

klaarligt.  

 

Gedachteloos plof ik op een van de stoelen neer die 

in de spreekkamer staan voor aanstaande ouders 

en beantwoord de standaard vraagjes op dezelfde 

manier.  

“Je hebt weinig te melden dit keer,” zegt de 

verloskundige lachend. 

Ik glimlach terug. “Tja, met de derde weet je wel 

ongeveer hoe het gaat hè?” Ik heb geen zin om de 

vermoeidheid waar ik al maanden onder gebukt ga 

weer aan de kaak te stellen, vanwege het hoge ik-

ben-weer-aan-het-zeuren gehalte dat daarmee 
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gepaard gaat en daarnaast is er bloedonderzoek 

geweest maar kon men geen oorzaak vinden. 

Dan kijkt ze me serieus aan en antwoordt: “Als er 

toch iets is, dan mag je dat altijd zeggen.” 

 

Ze vraagt me plaats te nemen op de bank en meet 

mijn bloeddruk. Die is prima. Ik kijk ondertussen de 

kamer rond om te zien wat kleine Bram aan het 

uitspoken is. Hij zit ontzettend lief te tekenen aan 

dat tafeltje, je zou haast vergeten dat hij erbij is. 

Zo gaat dat wel vaker met hem, hij gaat zo op in 

bezigheden dat je hem niet hoort. Hij is zo rustig en 

lief. Tegelijkertijd loert daar echter het gevaar dat ik 

hem onbedoeld te weinig aandacht zou kunnen 

geven. Gelukkig komt ‘ie wel altijd een knuffel halen 

wanneer hij daar zin in heeft. 

 

Eigenlijk is het nu een kwestie van even snel hartje 

luisteren en dan weer verder met het programma 

voor die dag. Het is zo’n ‘even gauw tussendoor’-

afspraak, die twintig weken check. Vrijdag staat ‘de 

grote echo’ gepland en daar gaat al mijn aandacht 

naartoe. Om eindelijk dat kleine frutseltje weer te 

zien, al is het maar op zwart-wit. Die echo is waar 

ik zo ontzettend naartoe leef, want die zal echt 
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maken wat nog steeds een beetje onwerkelijk voelt, 

dat er een kindje in mijn buik groeit.  

 

Die echo hebben we nooit gehaald. 

 

Wanneer de wereld vergaat 

 

Op verzoek van de verloskundige ga ik liggen en 

ontbloot mijn buik. Toch telkens weer met zekere 

gêne, want de strijdwonden van mijn vorige 

zwangerschappen zijn duidelijk zichtbaar. Slecht 

bindweefsel zit in de familie, zei iemand mij ooit. Ik 

weet niet meer wie, maar feit is dat ‘strak in het vel 

zitten’ nu voorgoed tot het verleden behoort. 

 

De verloskundige pakt haar doptone en zet het 

microfoontje op mijn buik. Het is alsof er een storm 

door het ding raast. Een hard ruisend geluid 

vermengd met klotsend water, zoals je dat tegen je 

roeibootje aan hoort breken als je verdwaalt op de 

Middellandse zee. In gedachten kijk ik uit over de 

rand van de boot, naar de uitgestrekte wateren die 

nooit lijken te eindigen. Het is ondertussen dichter 
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bij de waarheid dat onze baby is verdwaald op de 

grote oceaan van het bestaan, dan dat hij rondjes 

zwemt in mijn buik.  

 

Plots stopt het geluid. Er is niets meer. Het is 

helemaal stil. Té stil. Ondertussen beweegt de 

doptone kris kras over de landkaart die zich 

aftekent op mijn buik. Ik voel mijn tenen krommen 

en knijp nerveus in de opgerolde trui tegen mijn 

ribbekast. Die halve minuut, dertig seconden die 

veel langer lijken te duren, is mijn kindje levend 

noch dood. Ze kan hem gewoon niet vinden. 

 

En ook ditmaal hoor ik het ruisen, het ruisen van 

het bloed in mijn eigen aderen. Dat wat je hoort, 

wanneer je een schelp tegen je oor houdt. Een 

engte breidt zich uit naar mijn keel, paniek. Het 

gevoel dat ik stik, dat ik me ergens aan vast moet 

houden terwijl alles om mij heen wegvalt, beneemt 

mijn adem. Ik kijk naar haar, naar hoe ze 

vertwijfeld zoekt naar een hartslag. Naar hoe zij zelf 

ook nerveus lijkt te raken. 

 

Ze kijkt me aan en lacht onverwachts. "Die kleine is 

zich aan het verstoppen, het is vast een meisje." 
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In de tijd die ze nodig heeft om het echoapparaat 

naar de tafel toe te trekken lukt het me om even 

adem te halen. Al mijn hoop is gevestigd op die ene 

leugen, dat baby’s zich kunnen verstoppen in 

moeders buik. Ik wil gewoonweg niet geloven dat 

het mis is en dwing mezelf tot ontspannen, probeer 

terug te keren op aarde. ‘Adem in, adem uit. Laat 

de behandeltafel los en ontspan de krampachtig 

samengetrokken spieren in heel je lijf,’ vertel ik 

mezelf. Niet dat het helpt. 

 "Eens even kijken", zegt de verloskundige terwijl ze 

mijn buik volspuit met gel, "nu kan die niet meer 

ontsnappen." 

Eerst het apparaat op mijn buik en daarna klikt ze 

het scherm pas aan.  

 

Als mijn hart ooit stil heeft gestaan dan is dat op dit 

moment geweest. Want daar ligt de verstoppende 

baby, op de bodem van mijn baarmoeder. Opgerold 

tot een balletje. Als een omgekeerde zwart-wit film 

ligt daar onze baby afgetekend in het wit. Eng stil, 

maar tegelijkertijd verbazingwekkend vredig. 

Gebiologeerd kijk ik ernaar, niet in staat zelf te 
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schakelen, conclusies te trekken of iets te voelen. Er 

is alleen maar kijken. 

 

In eerste instantie is dat beeld vervreemdend, want 

baby’s horen rond te zwemmen. Dat hij of zij ligt te 

slapen, schiet nog even door mijn hoofd. Vooral in 

mijn panische poging beweging in de ledematen te 

signaleren, lijkt dat een vrij waarschijnlijke 

verklaring. Het zijn maar seconden waarin dit kijken 

plaatsvindt, want de verloskundige heeft het 

meteen gezien. En dan zie ik het zelf ook. Er is geen 

zwart-wit flikkerend ding te vinden in dit ongeboren 

kind. Het hartje klopt niet. Waar geen bloed 

stroomt, kan ook geen leven zijn. Vol ongeloof staar 

ik naar het scherm. Zonder iets te zeggen, want als 

het uitgesproken wordt dan is het echt waar. 

“Ik zie geen hartactie,” verbreekt zij de stilte. 

 

Geluid van het niets 

 

Het gevoel is onbeschrijfelijk. Ik hoor mezelf 

schreeuwen. Net als in een droom waar paniek de 

overhand krijgt en je stem het enige protestmiddel 
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is. Waar je lichaam verlamd lijkt terwijl het monster 

dat jou achtervolgt je grijpt. Een droom waarin je 

vecht om je ogen te openen omdat je weet dat het 

niet klopt wat er gebeurt, dat je jezelf wakker moet 

maken. Alleen is het nu wel echt. 

 

Nee! 

 

Dat is eigenlijk alles dat ik uit kon brengen in die 

complete staat van ongeloof. Het kan eenvoudigweg 

niet waar zijn dat een kindje zomaar doodgaat in je 

buik. Toch? Wij mensen hebben nogal de neiging te 

denken dat we God zijn, dat wij zelf bepalen wat er 

wél of niet gebeurt. Dat wij ons lot in eigen handen 

hebben. Maar het lot was stout en trok zich niets 

aan van wat ik wilde. Zelfs niet toen ik haar 

smeekte dat het anders zou zijn.  

 

Mijn hoofd gaat op slot. Kinderen mogen niet 

sterven. Daar zou een verbod op moeten komen. Je 

mag iemands kind niet afnemen, wie je ook bent. 

Het lot of God. De duivel voor mijn part. Blijf met je 

handen van onze kinderen af! Het meest brute dat 

je ouders aan kunt doen is wel dat, het laten 

sterven van hun kind. Gewoon zomaar, zonder 
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enige reden, dat leven afnemen. In dit geval een 

leven dat pas net begonnen is, dat veilig zou 

moeten zijn in de beschermende omgeving van 

moeders schoot. Dat beschut van de buitenwereld 

ongestoord uit zou mogen groeien tot mens. Veertig 

weken veilig en dan heerlijk in moeders armen. Zo 

diep en innig gekoesterd, dat daar geen pijn tegen 

opgewassen is. 

 

Maar het moest anders zijn. 

 

Dat voelt letterlijk alsof je hart eruit gerukt wordt. 

Het immense leed in mijn hart spreidt zich uit naar 

armen en benen, verstikt me onderweg naar mijn 

hoofd en veroorzaakt een oorverdovend gebonk 

onderweg. Het is net als vallen, als een baksteen in 

het duister, onderweg naar het niets. Als vallen in 

de aarde, verdrinkend in de modder, omdat de 

zwaarte van het verdriet je eenvoudigweg levend 

begraaft.  

 

Ik sterf op de tafel die dag, zonder licht aan het 

eind van de tunnel. Mijn wereld, alles dat ik dacht of 

meende te kennen, verdwijnt in een donker gat 

terwijl ik wakker word in de hel. 
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Het tussenkamertje 

 

De verloskundige kalmeert me. Ik kan me niet meer 

herinneren hoe, maar het lukt om het boeltje bij 

elkaar te rapen en weer aan de andere kant van het 

bureau in de stoel plaats te nemen terwijl zij het 

ziekenhuis belt. Verstomd luister ik naar het 

gesprek. Er gaan wat gegevens heen en weer. 

 

Geen enkele keer zegt ze dat mijn baby dood is. Dat 

moet het ziekenhuis doen, zij maken een tweede 

echo. Ik moet iemand bellen die met me meegaat, 

want zelf rijden zit er nu niet in. En dan herinner ik 

me dat mijn jongste zus nog thuis is, dat heb ik in 

het voorbijrijden langs ons ouderlijk huis gezien. In 

de tijd dat ik mijn man, die een half uur verderop 

werkt heb ingelicht, staat ze naast me. Er is geen 

plek voor emoties nu. Dingen moeten geregeld 

worden. Want een dode baby in je buik, die 

verdwijnt niet zomaar natuurlijk. Die moet er ook 

uit. 
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En al die tijd heeft Bram stilletjes aan dat 

tekentafeltje gezeten. Terwijl de wereld instortte.  

 

Ik loop met hem op de arm naar de overkant van 

de straat, waar de dagopvang is, en bel aan. Nog 

steeds hoor ik mijn verontschuldigingen over 

waarom ik niet naar binnen kom om hem zijn jasje 

uit te trekken: “Ik moet meteen weer gaan, naar 

het ziekenhuis, want het hartje van de baby klopt 

niet meer.” Het geschokte gezicht aan de andere 

kant van de drempel neemt mijn zoon aan en zegt 

in eerste instantie niets. Haar mond staat gewoon 

open, een gapende leegte. Op de achtergrond 

voltrekt zich de drukte van alledag, spelende 

kinderen die het volume van hun stemmetjes testen 

en met felgekleurd speelgoed in de weer zijn. Ik 

hoor het lawaai niet, maar kijk ernaar alsof het een 

televisie is, zonder geluid. Seconden tikken voorbij, 

zonder dat er iets gezegd wordt. En dan herpakt 

degene aan de deur zich weer: “Ach nee toch, meid, 

ga maar gauw.”  

 

Wanneer we in het ziekenhuis op de afdeling 

aankomen word ik direct in een apart kamertje 

opgevangen. Het is een witte ruimte, tussen twee 
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gangen in. Aan de buitenkanten van die gangen 

liggen de verloskamers. Het is echt zo’n 

tussenkamertje, in het gedeelte van de etage waar 

ook de douches liggen en iets van een keukentje. In 

niemandsland, waar ik op dit moment ook thuis 

hoor, terwijl er aan weerskanten moeders liggen te 

bevallen of genieten van hun pasgeboren baby's. Er 

staan een paar ongemakkelijke grijze stoelen waar 

je niet fatsoenlijk op kunt zitten. We krijgen thee en 

water. De mallemolen ‘wat gebeurt er als er een 

kind doodgaat in je buik’ wordt opgestart. 

 

Informatie. Hoewel alles in hapklare brokjes wordt 

aangeboden om mijn zwaar belaste geest niet te 

overvoeren, wil ik toch alles in één keer weten. Iets 

dat niet alleen onmogelijk is, maar waarschijnlijk 

ook niet erg verstandig. Want het is teveel om te 

bevatten. Ik vraag zelfs hoe lang het duurt tot ik 

weer zwanger mag worden, nog voordat er verteld 

wordt hoe de komende dagen zullen verlopen. De 

verpleegkundige pakt daarop mijn hand en zegt: 

 

“Ook dit kindje mag er zijn. Je mag het een naam 

geven en je mag verdrietig zijn.”  
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Het deel van mij dat deze nare droom het liefst 

direct vergeet en weer opnieuw begint, wordt op 

het matje geroepen. Het is de tweede keer dat een 

stukje van mij sterft die dag, dat het besef zich 

opdringt dat er op dit moment even geen toekomst 

is, geen verleden. Dat alles wegvalt, je plots buiten 

de wereld staat. Buiten de werkelijkheid, zo voelt 

het althans. Alleen het overleven in het hier en nu 

is. Verder niets. De tegenwoordige tijd waar ik als 

gehaaste moeder eigenlijk nooit in verblijf, daar 

word ik met geweld neergezet. Erger nog, mijn klok 

blijft stilstaan. En het zal lang duren voordat het 

ding weer langzaam begint te tikken. De leegte 

slaat toe en verslindt alles. 

 

Dagen zonder nachten 

 

In kamer 64 word ik afgezonderd van de vrouwen 

die levende kinderen baren. Herenigd met mijn 

echtgenoot, luisteren we braaf naar het personeel 

dat telkens weer iets uit komt leggen. Dat ze een 

echo gaan maken. Dat ik moet bevallen van een 

dode baby. En dat ze de baarmoeder week moeten 

maken om over enkele dagen in te kunnen leiden. 
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Er gaat een wereld open. Een die ik liever niet 

gezien had. 

“Wat als we nu gewoon afwachten tot het kindje 

vanzelf komt?” vraag ik in de hoop dat er nog een 

soort natuurlijk einde aan deze zwangerschap kan 

komen. Het antwoord van de gynaecoloog is dat we 

wel af kunnen wachten, maar dat dit wordt 

afgeraden. Een van de redenen is dat het onbekend 

is hoe lang zoiets kan duren, een andere dat er 

complicaties kunnen optreden.  

 

Met echo en doppler wordt de dood van ons kind 

bevestigd. Door mijn gesnik beweegt het lijkje 

zachtjes op en neer in het vruchtwater, alsof het 

plots weer tot leven is gekomen. Bij elke emotionele 

uithaal zweeft zijn lichaampje een beetje omhoog in 

het vruchtwater, waarbij zijn voetjes zachtjes 

meedeinen. Het afgetekende wit van zijn lichaam, 

zijn botten, zijn vel en zijn hartje, zweven eenzaam 

rond in het donkerste zwart dat ik ooit zag. Even, 

heel eventjes maar, geloof ik dat hij toch nog leeft. 

Dat wij opeens weer een hartslag zien en de 

verloskundige zich vergist heeft. In de echokamer, 

waar ook een doppler aanwezig is, moet vervolgens 
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nogmaals gekeken worden. Ik kijk niet meer mee. 

Dit is de derde keer die dag, op de langste maandag 

ooit, dat de toekomst in rook opgaat.  

 

Op dinsdag worden wij wederom in het ziekenhuis 

verwacht. Geslapen heb ik niet, of nauwelijks. 

Vandaag is het mijn taak om pillen te slikken. 

Medicijnen die het proces van de bevalling 

langzaam in gang zetten, zodat ik over twee dagen 

kan bevallen. Ze geven mij het gevoel dat ik ons 

dode kind nog een klap na geef, dat ik hem 

vermoord na zijn sterven, maar ik slik ze toch. Nog 

steeds weigert mijn hart te geloven dat hij echt 

dood is en dat maakt het slikken van die stomme 

pilletjes tot een taak die vergelijkbaar is met van 

een afgrond naar beneden springen terwijl je weet 

dat je al beneden bent, maar nog steeds die 

gapende leegte onder je voelt. Het is zo ontzettend 

hartverscheurend om zelf een einde aan deze 

zwangerschap te maken, ondanks dat er geen hoop 

meer bestaat dat het nog goed komt. Ik probeer 

mijn gevoel uit te schakelen, neem de pilletjes aan 

en slik ze door. Ze glijden als bakstenen door mijn 

keel en plonzen zwaar neer in mijn maag. 
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Met het echoapparaat worden er een hele hoop 

foto’s genomen van die dode baby in mijn buik. 

Herinneringen. Op de een of andere manier kan ik 

daar vandaag ook wel van genieten. Misschien 

omdat het een soort alternatieve twintig weken 

echo is, alles wordt nauwkeurig bekeken en 

opgemeten, voor zover  dat gaat. En naarmate de 

metingen binnen komen groeit ook het besef dat 

ons kindje waarschijnlijk al langer dood is, of 

minimaal een flinke groeistoornis had. 

 

Er wordt gevraagd wanneer ik nog iets gevoeld heb. 

“Zondagmiddag,” antwoord ik stellig. 

Het brengt me op dat moment enorm in verwarring 

dat de gynaecoloog meedeelt dat dit bijna 

onmogelijk is. We moeten ons voorbereiden op het 

feit, dat deze baby misschien niet meer helemaal 

gaaf is. Wat dat dan behelst, en hoe zoiets uitziet, 

daar komt geen antwoord op. Naarmate de vragen 

zich opstapelen, komen er steeds minder 

antwoorden. Want wat betekent dat nu eigenlijk, 

“niet meer helemaal gaaf”. Zit zijn vel los? Krijgen 

we een skelet in handen? Is hij aan het rotten? De 

meest lugubere gedachten, van zombiebaby tot 

hoopje snot, komen in me op en stellen allemaal 
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dezelfde vraag: ‘Wat zit er in godsnaam in mijn 

buik?!’ 

 

Ik glimlach bij het zien van zijn voetjes. Ze meten 

twee centimeter. Het is zo ontzettend schattig. We 

zien de teentjes en zijn hiel, duidelijk afgetekend op 

het scherm. Zo erg zal het wel niet zijn met onze 

baby… 

 

Om te kijken of er chromosomen op kweek gezet 

kunnen worden, in verband met mogelijke 

genetische afwijkingen, wordt er een 

vruchtwaterpunctie gedaan. Onder lokale verdoving 

schuift een holle naald mijn buik in, die vervolgens 

met vrij veel kracht én pijn, door de 

baarmoederwand wordt geduwd. Het feit dat de 

vloeistof die omhoog komt bruinig rood is zegt de 

gynaecoloog al genoeg. Onze baby is al langer 

dood. Geen dagen, maar weken. 

 

Het is onmogelijk te bepalen of ons ongeboren 

kindje een jongen of een meisje is. Iets dat het 

kiezen van een naam, want ook daar worden wij nu 

plots mee geconfronteerd, extra moeilijk maakt. 

Wachten tot na de geboorte, in de hoop dat het dan 
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wel duidelijk te zien is, willen we eigenlijk niet. 

Rekening houdend met het feit dat het mogelijk is 

dat het geslacht pas na DNA onderzoek bekend is, 

besluiten we ons kind een uniseks naam te geven. 

Lieve*. Het eerste dat in ons opkomt en daarmee is 

het goed. Voor meisjes in Nederland, maar voor 

jongens in België. 

 

Op woensdag koop ik een tutteldoekje voor ons 

ongeboren kind. Kleertjes hebben geen zin, want 

zelfs in de kleinste poppenkleertjes zal hij 

verzuipen. Die dag zochten we ook nog een mooi 

fotoalbum uit. Het is alsof er niets aan de hand is, 

zo rondwandelend in de stad. Gewoon met mijn 

dikke buik iets uitzoeken voor de baby die komt, 

alsof hij over een maand of vier levend geboren 

wordt, niet dood. Na zijn geboorte slaag ik er lange 

tijd niet in om te winkelen, alles is te druk, te 

aanwezig, te snel, te veel. Ik heb me dat toen 

helemaal niet gerealiseerd, dat ik die dag voor de 

laatste keer kon rondwandelen met het idee dat er 

niets aan de hand was. 

 

’s Avonds drink ik mezelf moed in voor morgen, 

hoewel dat in eerste instantie verkeerd voelt. 
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Zwangere vrouwen mogen niet drinken. Maar als ze 

een dood kindje dragen wel, lijkt me. 

 

Dood kindje in mijn buik 

 

Het is stervenskoud buiten, zo vroeg op de dag. Een 

opkomend waterig zonnetje prikt in mijn ogen, 

langs kale takken van de bomen en een enkele 

bakstenen muur die haar de weg verspert. We 

wandelen naar school met de kinderen, voor de 

laatste keer alsof alles gewoon is. Gewoon, zoals 

het altijd was. Maar dat is het niet.  

 

De buitenwereld is bijzonder hard en kil 

vanochtend, haar striemende wind blaast de 

zonnetranen mijn ooghoeken uit en mijn gezicht 

over, terwijl ik stap voor stap de talloze meters die 

de stoep zich voor ons uitstrekt overwin. Rillend van 

kou, maar ook van zenuwen, angst, verdriet en 

ondanks alles stille hoop dat ik zo wakker word uit 

deze nachtmerrie. Wandelend in het niets, dolend in 

het nergens, en toch op weg, maar naar wat? Het 

niemandsland waar wij ons in bevinden, kent 
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weliswaar een overlap met de werkelijkheid, maar 

schermt zich er op de een of andere manier ook van 

af. Het ligt als een dikke mist over het leven heen. 

Af en toe doemt een bekend gezicht op onderweg, 

dichtbij en toch een wereld van de onze verwijderd, 

dat we begroeten met een stil goedemorgen. Niet 

dat die goed is, maar de gewoonte dwingt ons tot 

deze dagelijkse conventie. Het is een vreemde plek, 

zo dicht bij de dood.  

 

Mijn koude vingers houden het warme handje van 

Sara vast, die af en toe een huppeltje maakt in haar 

tred. Haar lange roze jas golft dan mee omhoog, 

tegen haar knieën botsend, en wiebelt heen en weer 

wanneer ze overgaat naar lopen. De dansende jas 

trekt zich niets aan van het noodlot dat ons heeft 

getroffen en gaat zijn gewoonlijke gang, net zoals 

Sara dat doet. Gelukkig. Haar blik staat op 

oneindig, glijdend langs stammen van bomen en de 

auto’s op de weg, af en toe afgeleid door een enkele 

vogel die de winter dapper trotseert. In een 

opwelling trekt ze aan mijn hand, wil hem loslaten 

om achter die vogel aan te rennen, maar dan 

bedenkt ze zich en herpakt haar grip. Ze merkt dat 

ik naar haar kijk en richt haar blik op mijn gezicht, 
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twee blauwe ogen glanzen. Sara glimlacht naar me, 

met haar fijne oranje lippen willekeurig omhoog 

gekruld, maar de koude wind bracht ook haar ogen 

tranen.  

 

Het is vrij surrealistisch om met een dood kindje in 

mijn buik op het schoolplein te staan. Niemand 

weet, niemand weet, dat er een klein lijkje 

ronddobbert in mijn lijf; behalve wij. En hoewel dat 

waarschijnlijk al langer zo is, als ik de gynaecoloog 

moet geloven, bekruipt mij een gevoel van 

blootstaan, alsof een ander het kan zien. Wij 

houden ons ver van de rest en zij blijven uit de 

buurt bij ons. Zo vreemd, alsof vannacht iedereen 

röntgenogen kreeg; behalve wij. Ik voel me naakt, 

zonder enige bescherming, niet bij machte om de 

wereld te bevatten en sluit me af tot de minuten 

voor de bel om zijn. Een vage vlek op het 

schoolplein. 

 

Naakt en koud geboren 
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Het is 21 januari 2010. Buiten is het zo koud dat 

het lood in mijn lijf nog zwaarder voelt dan de 

afgelopen dagen. Ontbeten heb ik niet, vanwege 

zenuwen, doodsangst en de te verwachten 

bijwerkingen van de medicijnen die ik straks moet 

nemen. Braken, hoge bloeddruk en koorts, dat 

waren de belangrijkste geloof ik. Oh, en met een 

beetje pech laat de placenta niet los en wordt het 

een enkele reis operatiekamer, is me verteld. Met 

de auto staan we voor het huis van mijn 

schoonouders. Nerveus wrijf ik mijn vingers tegen 

elkaar, rillend van de kou. Ingepakt in een dikke 

trui, samen met de broek die waarschijnlijk het 

beste zit bij weeën. Mijn man loopt naar de 

voordeur en belt aan om de bijbel op te halen. Het 

is best gek hoe ik, iemand die jaren niets met haar 

geloof gedaan heeft, nu toch terugval op dat grote 

boek. Het hele tafereel van uitwisselen sla ik gade 

vanuit mijn ooghoek, want ik heb geen zin in 

contact nu. Laat mij maar in mijn eigen wereld. Iets 

te zeggen is er niet.  

 

Mijn grootste zorg op dit moment is dat ik ons 

kindje niet los zal kunnen laten. Dat ze hem uit mijn 

armen moeten trekken straks. Dat ik weiger mijn 
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kind af te staan. Het kind dat nog veilig in mijn buik 

zou moeten groeien. Ik geloof echt niet dat ik hem 

af zal geven. 

 

We melden ons in het ziekenhuis en worden direct 

begeleid naar kamer 64, het thuishonk voor 

moeders die van een dood kind moeten bevallen, 

althans zo voelt het. Gelukkig hoeven we niet lang 

te wachten voordat de gynaecoloog komt vertellen 

wat de bedoeling is en ze mij op het bed installeren. 

De bevalling verloopt tegen onze verwachting in 

goed. Door de medicijnen krijg ik snel overal 

kramp, geen weeën maar een vervelende stekende 

pijn. Ik krijg paracetamol en een kruik, iets dat 

werkelijk helemaal niets uithaalt. Al snel vraag ik 

daarom voor wat stevigere pijnstilling, want dit is 

niet uit te houden! Hoe oneerlijk en zinloos is het 

om te creperen van de pijn terwijl je weet dat je 

geen levend kind op de wereld zult zetten.  

 

We zijn nog geen twee uur verder en ik raak een 

beetje in paniek. Paniek uit angst dat ik alsnog 

akelige bijwerkingen krijg, angst dat ons kind er 

vreselijk misvormd uitziet, angst dat ik tegen de 

natuur inga, angst dat ik naar de operatiekamer 
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moet, zelfs de onwerkelijke angst dat ons kindje 

toch nog leeft en ik hem nu vermoord. Wanneer 

eindelijk de echte weeën zich aandienen heb ik geen 

tijd meer om bang te zijn. Het zijn meteen stevige, 

regelmatige weeën, waar nog geen minuut tussen 

zit. Ondertussen heb ik ook andere pijnstilling 

gekregen, geen morfine maar iets anders dat de 

scherpte ervan af haalt. De gynaecoloog wil me 

geen morfine geven omdat ik anders niet meer 

zoveel meekrijg. Het is belangrijk voor de 

verwerking dat de geboorte bewust plaatsvindt, 

wordt uitgelegd. Voordat de pijnstilling begint te 

werken is ons kindje er al. Om 13.38 uur op een 

ijzige donderdag.  

 

Zoals bij elke bevalling die ik heb meegemaakt gaat 

ook hier de daadwerkelijke geboorte gepaard met 

een gevoel van opluchting. Gevolgd door 

verwondering. In mijn enthousiasme schiet ik 

rechtop om ons kindje te bekijken, maar word direct 

weer terug gedirigeerd. De nageboorte moet nog 

komen. De vijf minuten die dat duurde leken 

eindeloos, voor mij was het klaar. Lieve* was er, 

het akelige gevoel van de vruchtzak en de druk 

waren weg. De placenta, die zich enkele minuten 
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later aandient, blijkt in een staat van ontbinding te 

verkeren. Hij is draderig, zwart en er zitten talloze 

vochtblaasjes op. Achteraf klinkt dat heel akelig, 

maar op dat moment schokte het ons niet. Lieve* 

zelf was geboren in het vlies, nog steeds beschermd 

door een stevige ballon. Gescheiden van de 

buitenwereld, alsof hij er nog niet klaar voor was 

om blootgesteld te worden aan zijn gruwelijke lot. 

Alsof hij daar, in dat water, zich in een tussenwereld 

bevond. Een werkelijkheid tussen de onze en die 

van de baarmoeder. 

 

Minutenlang kijken we naar hoe ons kindje in het 

vruchtwater drijft. Naar zijn navelstreng, zijn 

armpjes en benen. Weer opnieuw controlerend of 

hij wel echt dood is, of er niet toch toevallig iets 

beweegt, alsof ze hem dan terug kunnen stoppen. 

Zoals manlief normaal traditiegetrouw de 

navelstreng doorknipt, mag hij dat dit keer doen 

met het vlies. Vakkundig knipt hij het door, waarbij 

het troebele vruchtwater wegloopt en we ons kindje 

eindelijk goed kunnen zien. Ik zie eerst zijn voeten. 

Dat is het enige waar ik mij op verheugde, om die 

schattige voetjes in het echt te zien. Zijn magere 

lijfje en bekende billetjes. Vrij snel daarna zien we 
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dat er flink wat vocht in het hoofdje is opgehoopt. 

Voor de rest is het een normaal kindje, alleen dan in 

het klein. 

 

Zijn billen zijn precies hetzelfde van vorm als die 

van Sara. De kleine voetjes en handjes zijn 

helemaal compleet. Zelfs de aanzet van de 

nageltjes is te zien.  

 

Ik wil hem zo graag vasthouden. Op mijn borst 

leggen, zoals ik ook met zijn zus en broer deed toen 

zij geboren werden. Maar de harde realiteit is dat 

Lieve* te kwetsbaar is om dat te doen. Het medisch 

personeel is bang dat er iets kapot gaat als we hem 

oppakken. En daarom wordt ons kindje in een 

kartonnen bakje gelegd, op een verbandje. 

Voorzichtig, met handschoenen, opgepakt en in een 

bed gestopt waar je zelfs je meest armoedige pop 

nog niet zou laten slapen. Eigenlijk is het net een 

kotsbakje, daarvoor zou ik het althans gebruiken. 

Vaak leggen ze ook spuiten en dergelijke neer in 

zo’n ding. Maar nu niet, dit keer ligt er een lijkje in 

van een baby, van ons kind. Uit pure wanhoop 

knuffel ik dat bakje maar, in onvermogen mijn 

eigen kind vast te houden. Een kind in een 



55 

 

kartonnen kistje, dat blijft zelfs vier jaar later nog 

pijnlijk.  

 

We eten beschuit met muisjes samen omdat we 

weer vader en moeder geworden zijn. Want hoewel 

een gevoel van pijn overheerst, is daar toch ook die 

euforie van het pasgeboren kind. Het gevoel dat je 

krijgt wanneer je kindje er eindelijk is, de 

adrenaline die een prettige opwinding veroorzaakt 

en de hormonen die vrijkomen zodat je je gaat 

binden aan de baby.  

 

Nooit heb ik twee dingen die het totale uiterste zijn 

zo dicht bij elkaar mogen voelen. Dood in de ene 

hand en geboorte in de ander. Een kind krijgen en 

afgeven op een en dezelfde dag. 

 

 

Keuzes bij een sterfgeval 

 

We besluiten dat familie die dat wil, mag 

langskomen om afscheid te nemen van hun neefje 

en kleinkind. Dat is hun keuze. Voor ons liggen nog 

talloze andere besluiten in het vooruitzicht.  
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Willen wij ons kindje begraven of laten cremeren? 

Komt er een dienst of niet? Wat moet er op het 

rouwkaartje staan, of doen we daar niet aan? En 

dan de meer basale vragen zoals, gaan we naar 

huis vanavond? Wanneer gaat Lieve* naar het 

mortuarium? 

 

De vraag is uiteindelijk niet welke keuze je maakt, 

maar hoe je weet dat het de juiste keuze is. Het is 

haast onmogelijk om van jezelf te verlangen een 

beslissing te nemen tussen het begraven of 

verassen van je eigen kind. Zo tegennatuurlijk, zo 

wreed ook. Want het kleine leven dat in jou groeide, 

dat lichaam, moet nu zomaar weg. Terwijl het juist 

je instinct is om het te koesteren en bij je te 

houden. De dood heeft daar een akelige 

tussenkomst in waardoor je wel afscheid moet 

nemen. De enige keuze daarin is het hoe. Ik ben 

ervan overtuigd dat dit soort beslissingen alleen op 

basis van het gevoel genomen worden en het 

verstand daar geen rol in mag spelen. Maar toch is 

daar een klein stemmetje dat mij zegt even naar de 

toekomst te kijken, naar hoe wij hem willen 
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herdenken en herinneren, omdat dit wel degelijk 

een rol speelt in het beslissingsproces.  

 

Zegt je gevoel dat je je kindje wilt begraven, maar 

tegelijkertijd dat je hem dicht bij je wilt houden in 

de toekomst? Dan ontstaat er een tweestrijd. Er zijn 

vele ouders die een plekje in huis inrichten voor hun 

kind, waar de urn dan een mooie plaats krijgt, voor 

altijd in het gezin. Maar er zijn ook ouders die graag 

een graf bezoeken, en daar een plek voor hun 

kindje creëren. Wat dat betreft is het wel handig om 

naar de toekomst te kijken, zelfs op momenten dat 

de tijd stil lijkt te staan. Voor Lieve* moeten we er 

binnen enkele dagen uit zijn wat we willen. En zoals 

wij ook zijn naam kiezen, op een ingeving, zo 

nemen wij ook de rest van de besluiten. Puur op 

gevoel.  

 

We laten hem achter in het ziekenhuis, niet 

eenzaam en alleen in een grafje. Omdat ik nog geen 

vierentwintig weken zwanger was, mag dat. Zijn 

lichaam wordt dan samen met enkele andere 

kindjes gecremeerd en uitgestrooid. We geven hem 

terug aan de natuur. Die keuze, alhoewel bijna 

onmogelijk met zekerheid te maken, voelt het 
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beste. Er komt wel een herdenking, maar niet in de 

kerk. Een graf voelt niet goed, een urn op een 

kastje ook niet. Met het verstand en naar de 

toekomst kijkend had ik wellicht voor een urn 

gekozen. Dat is iets dat nu ontbreekt op zijn plekje 

in ons huis. Maar spijt van onze beslissing heb ik 

niet, want ik vind het nog steeds, gevoelsmatig, 

juist dat wij hem niet alleen hebben laten gaan en 

teruggegeven hebben aan de natuur. 

 

Het is en blijft dubbel. 

 

Kindje in mijn hand 

 

Lieve* kan niet erg lang bij ons in de kamer blijven 

omdat zijn lichaam uitdroogt. Voor onze ogen is hij 

aan het vergaan. Ons kleine wondertje. We zijn 

trots op ons kindje, ook al mocht hij nooit het 

levenslicht zien. Dat hij bij ons is geweest op deze 

reis, dat ik hem voelde trappelen in mijn buik, al 

was het maar zo kort, maakt dat ik hem toch als 

een kleine vechter zie. Ik vind hem zo mooi, met 

vocht en al. Zoals elke moeder altijd van haar kind 

zal houden, ondanks zijn tekortkomingen voor de 
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buitenwereld. Eigenlijk is hij net een bronzen 

beeldje met zijn bruine, glanzende huid. Stil en 

vredig. Helemaal van ons, en toch ook van 

iedereen, van de aarde, de maan en de sterren. We 

moeten hem teruggeven aan de wereld, en toch blijf 

hij voor altijd bij ons. 

 

We slapen in het ziekenhuis. Kamer nummer 64 

wordt de veilige cocon waarin wij de koude wereld 

niet hoeven trotseren. Waar de tijd gewoon stil mag 

staan, zonder dat alle anderen voorbijrazen. Op een 

enkele verpleegkundige na die af en toe komt 

praten. Maar zelfs voor haar lijkt het leven te 

vertragen op het moment dat zij rennend over de 

gang richting onze kamer loopt. Zodra zij een voet 

over de drempel zet, vertraagt haar pas, wordt haar 

stem zachter. Ze is zich zeer bewust van ons 

verdriet en biedt ruimte om de wereld even te laten 

voor wat die is.  

 

“Je mag hier blijven vannacht,” zegt ze, “maar 

onthoud dat je wel een keer naar huis moet. 

Sommigen worden daar bang voor als ze te lang 

hier blijven.” 
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Ik knik en laat haar preek bezinken. “Morgen gaan 

we naar huis,” antwoord ik. Het liefst blijf ik daar 

tot mijn gebroken hart geheeld is, maar wetende 

dat ziekenhuizen voor zulks niet bedoeld zijn en er 

een leven met kinderen thuis op mij wacht, is dat 

geen optie. 

 

’s Morgens gaan we naar het mortuarium voor dode 

baby’s, of de ‘Vlinderkamer’, zoals dat lieflijk 

genoemd wordt. Dat verzacht het feit dat ons kind 

daar in een ijskast ligt enigszins en geeft perspectief 

op de zaak. Lieve* is nu een vlinder, maar hij stierf 

in zijn cocon. Het snijdt geen hout voor mij. Dat 

hoeft ook niet want het idee is mooi, dat de zielen 

van gestorven kinderen verder gaan als vlinders. Er 

is een schildering op de muur, met een regenboog, 

waar wij zelf ook een vlindertje op mogen plakken 

dat door de verpleegkundige is geknutseld. 

 

Aandachtig bekijk ik de kamer die hier voor de 

doden is ingericht. Hij ligt naast een inpandig 

kapelletje. In de hoek staat een blauwe stoel, met 

een klein tafeltje en leesmateriaal. Aan de andere 

kant de Vlindermuur. In het midden van de kamer, 

tegen de achterwand aangeschoven, lijkt een soort 
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commode te staan. Een commode, die eigenlijk een 

koelkast is. Het ruikt er vreemd, een beetje muf. 

Misschien ruikt de dood wel zo, denk ik nog.  

 

Voorzichtig maar vastberaden opent de 

verpleegkundige die koelkast en haalt Lieve* uit de 

bovenste lade. In zijn bakje. Ze hebben hem 

voorzichtig toegedekt met een klein dekentje, dat is 

gemaakt door een groep vrijwilligers die overleden 

kindjes graag iets meegeven in het ziekenhuis. De 

dames van ‘Little quilts of love’ verrichten prachtig 

werk. Het maakt goed wat ik gemist heb, dat er 

geen kleren zijn die ons kindje passen. Een quilt is 

het, rood met een gele rand. Kerstmisachtig. Later 

kom ik tot de conclusie dat dit misschien wel 

toevallig verwijst naar het moment van zijn sterven. 

 

Het is een ander kind, zoals hij daar uit de koeling 

komt. Uitgedroogd, met zijn botten vrij goed 

zichtbaar. Ik moet en zal hem vasthouden. 

“Weet je het zeker?” vraagt de verpleegkundige 

wanneer ik haar mijn verzoek duidelijk maak. “Het 

kan best akelig aanvoelen hoor, hij is heel koud.” 

Ik zeg “ja, dat maakt niet uit, het is toch mijn kind,” 

en steek demonstratief mijn handen uit om hem 
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aan te nemen. Ik weet heel erg zeker, dat ik me de 

rest van mijn leven af zal vragen hoe hij aanvoelde, 

als ik dit niet doe. 

Ze vraagt het daarna nog twee keer, waarop ik 

stoïcijns blijf staan wachten tot ik mijn kind krijg. 

 

Gewoon even bij me, voor die ene keer, voor de 

laatste keer. Elkaar nog even aanraken. Nu het nog 

kan. 

 

Het is ook de wetenschap, dat anderen mijn kind 

wel vastgehouden hebben, die maakt dat ik geen 

boodschap heb aan de verpleegkundige. Zij hebben 

hem immers gewogen. Zij hebben het verbandje 

dat onder hem ligt verschoond. Hij is opgetild, dat 

kan niet anders. En als zij dat mogen, als er dan 

niets kapot gaat, waarom mag ik het dan niet? 

Wanneer zij er geen trauma aan overhouden om 

een koude baby vast te houden, waarom ik dan 

wel? Het maakt me dwars, koppig, boos en des te 

meer vastberaden. Dit is mijn kind en ik beslis nog 

altijd, wat ermee gebeurt. 

 

Met een lichte zucht draait ze zich naar de 

commode-koelkast en pakt heel voorzichtig, door 
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haar vingertoppen onder zijn rug te schuiven, ons 

kindje op. Misschien zijn het wel minuten, dat ze 

aan het wriemelen is, priegelen met haar vingers 

om ze eronder te krijgen. Zo behoedzaam gaat het. 

En al die tijd sta ik daar met mijn handen open om 

hem in ontvangst te nemen. Met de handpalmen 

naar boven en de zijkanten van mijn pinken tegen 

elkaar, een kommetje makend, een denkbeeldige 

bal. Net als de bal van mijn baarmoeder was. Ik sta 

te wachten tot mijn kind veilig terugkeert naar die 

plek, al is het dit keer in mijn handen.  

 

De eerste aanraking, wanneer ze hem in mijn 

handen legt, voelt onwennig. Klunzig, omdat ik 

bang ben dat er iets breekt of stuk gaat. Maar 

tegelijkertijd is het als thuiskomen na een lange 

tijd. Die eerste knuffel die een beetje vreemd 

aanvoelt omdat je elkaar al zo lang niet 

vastgehouden hebt. Dat je weer even moet wennen. 

Zeker in ons geval, omdat ik hem nog nooit in mijn 

handen gehad heb, alleen gevoeld in mijn buik. Dat 

maakt het vasthouden een hele nieuwe ervaring. 

 

De kou, waar ze me voor gewaarschuwd heeft, doet 

me niets. Mijn handen voelen zelfs warm, op de een 
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of andere manier. Lieve* voelt aan alsof er toch nog 

energie in zit, of er meer is dan alleen dat lichaam. 

Hij gloeit even, een warme indruk achterlatend op 

mijn huid, en wordt dan steeds kouder, harder en 

doder. Na die eerste momenten bestuderen mijn 

man en ik samen zijn lichaam. 

 

Doordat het vocht is weggetrokken uit zijn hoofd, 

kunnen we eindelijk een gezichtje ontwaren. Een 

piepklein neusje steekt lichtjes uit boven de mond. 

De aanzet van de lippen is te zien, de tekening van 

de oortjes tegen het hoofd. Zijn dichte oogjes die 

puur worden verraden door dat kleine streepje van 

het ooglid en de vorm van het gezicht. Het lijkt 

haast of hij glimlacht, zo vredig. In zijn benen en 

armen zijn de botjes duidelijk te zien. Platte 

handjes, waarvan de vingertjes aan elkaar plakken. 

Enkels en knieën, heupjes die uitsteken. Zo 

uitgedroogd lijkt hij ernstig vermagerd. Hele kleine, 

dunne ribbetjes lopen langs de zijkant van zijn 

romp. Perfect, zoals je dat zou verwachten bij een 

gezond kind. Alleen zou je die bij een gezonde baby 

natuurlijk nooit zien. 
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In het dagboek, uit de dagen dat de tijd stil lijkt te 

staan, vlak na zijn geboorte, schrijf ik dit voor 

Lieve*: 

“Je hoort bij mij, niet in deze kille wereld. Je had 

nog zoveel warme dagen in mijn buik tegoed. Arm 

kindje, hier lig je op een koude plaat in een 

koelkast. En zodra we je eruit halen zien we je huid 

achteruit gaan. Voor onze ogen ben je langzaam 

aan het verdwijnen. Je bent een droom, tastbaar en 

toch ver weg. Als ik mijn ogen dicht doe voel ik je 

nog. Dan doe ik net of ik je vast heb en nooit meer 

los hoef te laten. Ik ben zo blij dat ik je vast heb 

mogen houden. Nog steeds voel ik jou in mijn 

handen, ’s avonds als ik in bed lig te wachten tot de 

slaap zich van mij meester maakt. Ik voel jouw 

koude lijf op mijn vingers alsof je een onuitwisbare 

afdruk hebt achtergelaten….” 

 

Het uur nul 

 

Thuis. Hier houdt het leven van gister op en begint 

het leven van vandaag. Gisteravond zijn we thuis 

gekomen. En nu sta ik beneden in de woonkamer, 

of liever gezegd, verkas ik met pyjama en dekens 
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naar de bank. Ik kies een hoek uit vanwaar ik naar 

buiten kan kijken, naar hoe het leven gewoon 

doorgaat op straat. Naar de mensen die 

gedachteloos doorgaan met hun zinloze ritme van 

alledag. Met hun zombiebestaan, zo voelt dat op dit 

moment. Altijd haasten en vooral nooit nadenken 

over wat je eigenlijk aan het doen bent, precies 

zoals ik ook leefde. Wanneer levens veranderende 

gebeurtenissen optreden, dan lijkt dat zo, dat al het 

andere nutteloos is. 

 

Ik kijk naar een oud vrouwtje dat langsloopt. Ze 

draagt een lange, zwarte jas, met dikke knopen. 

Het is net of ze ontsnapt is uit een andere tijd, met 

haar kleine hoedje en perfecte handschoentjes aan. 

In haar ene hand heeft ze een opengeklapt 

parapluutje om haar hoed droog te houden, en met 

de andere houdt ze haar bruine leren handtas veilig 

tegen zich aan. Alsof er elk ogenblik iemand langs 

komt rennen om haar tas te stelen. Het is getekend, 

haar gezicht, rimpelig. Haar lippen opeengeklemd 

stapt ze dapper door, vastberaden om te geraken 

waar ze naartoe wilt. Haar ogen staren de verte in, 

recht vooruit, op haar doel gericht, maar tegelijk 

hebben ze iets dromerigs, zwevend tussen hier en 
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haar eindbestemming. Ze heeft vast heel wat 

meegemaakt in haar leven, is zich bewust van pijn. 

En ze loopt zo traag, het duurt minuten voordat ze 

ons huis voorbij is. In die tijd zijn er talloze andere 

mensen voorbij gesneld, maar mijn aandacht blijft 

bij haar hangen. Ze staat tussen de wereld achter 

het glas en het leven van alledag, buiten de 

opdringerige klok die ons vertelt hoe laat we ergens 

moeten zijn. Een brug vormend van de tijd die 

stilstaat naar de mensen die langslopen, het draaien 

van de aarde. Ze symboliseert hoe iedereen in zijn 

eigen tempo leeft, sommigen trager dan anderen en 

een enkeling rent iedereen voorbij. En dan zijn er 

nog degenen, zoals ik, die geen stap meer 

verzetten, omdat de dood plots in hun leven 

verscheen.  

 

Het huis blijkt gevuld met kaarten en bloemen. Een 

wit boeket prijkt op de eetkamertafel, met lelies en 

rozen. De kamer wordt overstelpt met oprechte 

deelnames, veel sterktes en andere uitingen van 

medeleven. Ik vind het vreselijk. Het is net of er 

iemand dood is gegaan. Voor mij is er helemaal 

niemand gestorven. Ik eis dat iemand mij wakker 

maakt en dat deze nachtmerrie eindigt. 
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Dit is het uur nul. Het tijdstip waarop de verwerking 

start, uit die veilige bubbel van het ziekenhuis, 

gedwongen weer midden in het leven. Letterlijk, in 

het centrum van de stad. Het moment waarop we 

de eerste stap zetten, die van ontkenning. 

 

Ik houd het vrij lang vol, de hoop dat ik de ochtend 

erna weer wakker word en alles een vreselijke 

vergissing is. Dat ik zachtjes het geschop in mijn 

buik weer voel, de zon weer schijnt en de afgelopen 

week een nare droom was. Mijn buik voelt nog 

zwanger. De uitgerekende datum weigert zich te 

wissen in mijn hoofd. Het is zo onwerkelijk, alsof 

het iemand anders is overkomen.  

 

Bidprentje 

 

We maakten een bidprentje voor Lieve* in plaats 

van een geboortekaartje en stuurden dit naar onze 

familie en vrienden. Hij staat tussen onze andere 

kinderen en hoeft niet verzwegen te worden. Ook 

hemelkindjes mogen er zijn. 
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Overweldigd door verdriet, schreef ik dit gedichtje 

voor hem. 

 

Dromen vervagen 

De wereld draait door 

Wij staan even stil 

Nemen afscheid van jou 

Onze Lieve*, mijn kindje 

Waarom moest je gaan 

Blijf toch bij ons, bij mij 

Het doet zoveel pijn 

We missen je 

 

Met intens verdriet nemen wij afscheid van ons 

kindje Lieve*. 

Geboren op 21 januari 2010 

Beschermengeltje van Sara & Bram 

 

Bevalling zonder nazorg 

 

Mijn moeder komt schoonmaken, want er bestaat 

geen recht op kraamzorg als je voor 24 weken 

zwangerschap bevalt. Dan moet je het zelf maar 
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uitzoeken, word je aan je lot overgelaten. Op een 

nacontrole van de verloskundige en de huisarts na, 

hoef je niets te verwachten. Er is geen kraamhulp 

om je emotioneel te ondersteunen, of te helpen met 

de andere kinderen. Ja natuurlijk, er hoeft geen 

baby in bad, of om de drie uur gevoed te worden. 

Uiteraard is er geen behoefte aan uitleg over hoe je 

de kleine moet verzorgen. En zeker, er is niet half 

zoveel fysiek werk als wanneer er een kleintje in 

huis is. 

 

Betekent dit, dat je een kraamvrouw maar gewoon 

naar huis moet laten gaan en het verhaal verder 

vergeten, alleen omdat ze de 24 weken niet gehaald 

heeft? Is het dan niet zo dat ook zij, ondanks dat 

het kindje nooit een levensvatbare termijn haalde, 

toch een bevalling doorgemaakt heeft? En, nog veel 

belangrijker, is de kans op geestelijke problemen 

zoals depressie, die kraamzorg ook dient te 

signaleren, niet veel groter wanneer je een kindje 

verloren hebt? Of bestaan al deze problemen niet 

wanneer je nog geen 24 weken in verwachting 

bent? Het is maar een getal. Een cijfer dat eraan 

gegeven is, zonder ook maar enige notie te hebben 
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van wat er in een vrouw omgaat op het moment dat 

haar kind sterft. 

 

De vraag is natuurlijk waar je dan de grens moet 

trekken. Voor 12 weken loopt tot een kwart van de 

zwangerschappen mis, las ik ooit, dus daar kun je 

haast niet aan beginnen. Het lichaam schijnt zich 

dan ook vrij snel te herstellen. En als je het over 

een late miskraam hebt, zoals ze dat noemen tot 16 

weken zwangerschap, moet er dan iets van nazorg 

zijn? Misschien moeten zulke dingen helemaal niet 

afhangen van cijfers, maar van de mens zelf. De 

ene vrouw is immers de andere niet. Je kunt daar 

niet zomaar een regeltje over opstellen. Sommige 

dingen, zoals de dood, zijn niet gemaakt voor 

regeltjes. Oké, er is één regel: het overkomt 

iedereen. Niemand ontkomt eraan. Vroeg of laat 

gaan we allemaal het spreekwoordelijke hoekje om. 

 

Hetzelfde geldt voor een eventuele begrafenis. Is je 

kindje geen 24 weken? Dan heb je pech gehad. 

Gelukkig las ik onlangs dat dit aan het veranderen 

is, zodat ongeboren kinderen gedurende de gehele 

zwangerschap met de moeder meeverzekerd zijn. 
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Voor ons te laat, maar voor anderen een kans op 

een waardig afscheid. 

 

Huilen dat snijdt 

 

Het is zondag. Mijn lijf heeft er geen zin meer in. Ik 

voel me ellendig, slechter dan na de bevallingen van 

onze andere kinderen. Om het hele proces nog eens 

extra moeilijk te maken word ik beloond met 

vreselijke krampen en vloeien, met koorts als 

toetje. 

 

Terug naar het ziekenhuis dus. Er is immers geen 

kraamhulp die controle uit kan voeren. Kamer 64 

blijkt wederom mijn bestemmingsplaats. Na drie 

uur, drie verpleegkundigen en uiteindelijk ook een 

gynaecoloog blijkt dat er geen sprake is van 

blaasontsteking. Een pijnlijk inwendig onderzoek en 

echo later is die arts vrij geïrriteerd dat ik me 

gemeld heb. 

 

“Ze hebben u gewoon ongerust gemaakt.” 
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Er wordt verder niet met ons gepraat. Die hele 

middag niet. Ik heb het gevoel aan mijn lot 

overgelaten te worden, in die koude en kille 

omgeving van kale gangen en witte kamers. Het is 

een confrontatie met het feit dat iedereen en alles 

doorgaat, terwijl wij in een bubbel zitten die buiten 

de werkelijkheid lijkt te bestaan. Zorgend personeel 

rent zich te pletter om alle moeders met 

pasgeboren baby’s te zien, waardoor ik me 

enigszins schuldig voel dat ik gebeld heb. Ik krijg 

daardoor het idee dat ik moet verdedigen; dat ik 

gebeld heb en hun kostbare tijd verorber, terwijl ik 

gewoon een opdracht vervulde: “bij koorts of erger 

vloeien moet u bellen,” ik hoor het ze nog zeggen.  

 

Om vervolgens als patiënt afgeraffeld te worden. En 

dat snap ik ook wel. Want er is hier geen leven van 

een ongeboren baby in het spel, zoals bij de meeste 

andere patiënten. Of geen moeder, die net bevallen 

is van een gezond kind en een zware kraamweek 

heeft. 

 

Nee, dit is alleen maar een moeder die bevallen is 

en geen kind heeft om voor te zorgen. Veel minder 

belangrijk dus. En dat bedoel ik niet sarcastisch. 
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Het is begrijpelijk, erg genoeg. Voor emotionele 

nazorg kun je je op andere plekken melden. Maar 

toch had ik dat graag anders gezien omdat lichaam 

en geest zo ongelofelijk hecht met elkaar verbonden 

zijn wanneer je afscheid moet nemen van het kind 

dat groeide in je buik. 

 

Eenmaal aangekleed worden we weer op de gang 

gedeponeerd, de poort naar buiten. Het blijkt een 

vreselijk obstakel te zijn om daar doorheen te 

komen. De grijs-witte muren, die wel een nieuwe lik 

verf kunnen gebruiken, zijn voorzien van borden die 

op hun beurt massa’s geboortekaartjes dragen. 

Foto’s van pasgeborenen. Mooie versjes over 

prachtige kindjes. Sloffend lopen wij die gang af. 

 

Een Zwitsalgeurtje hangt als een mist op de 

verdieping. Onontkoombaar. Het vertroebelt mijn 

blik en neemt me als het ware mee terug naar die 

dag dat we Lieve* voor de eerste en enige keer in 

handen hadden. In de verte klinkt het gehuil van de 

baby’s die aan de andere kant van de verdieping 

liggen. Gehuil dat steeds dichter bij lijkt te komen. 

Gehuil dat mijn hemelkindje nooit liet horen. Of zijn 

wij het die naderen op dat gehuil? 
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Nerveus kijk ik vlug om me heen en probeer me 

dan af te sluiten voor het geluid, de geur, de 

gedachten. Ik doe mijn uiterste best om naar 

beneden te kijken. Naar de gymzaalachtige 

ziekenhuisvloer. Zo’n vloer die enorm piept als je de 

verkeerde schoenen aan hebt. Het gehuil gaat door 

merg en been. Ik kan ook niets anders meer horen 

dan dat. Steeds harder en doordringender. Steeds 

meer confronterend met het feit dat wij hier 

weglopen zonder gehuil. Zonder gepruttel, 

zwitsalgeur of dunne luiers. Zónder maxi-cosi. 

Alleen met een leegte. 

 

Overweldigend en allesoverheersend. 

 

Angst bekruipt me, paniek. Ik denk dat een 

hartaanval ook zo voelt. Beginnend met een kramp 

in de borst, happend naar adem. Alsof iemand je 

naar de keel grijpt en hem dichthoudt tot je bijna 

bewusteloos raakt. Maar dan net niet. Elke vezel in 

mijn lijf schreeuwt dat ik weg moet rennen, maar 

tegelijkertijd lukt het me niet om nog te bewegen. 

Ik sta daar maar, verstard. Nog steeds hardnekkig 

kijkend naar de vloer. 
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Mijn ogen dwingen mij omhoog te kijken naar de 

moeder die met haar huilende kind voorbijloopt. Ze 

wandelt traag door de gang met de kenmerkende 

eendachtige loop die pas bevallen vrouwen hebben 

om hun pijnlijke onderkant te ontzien. Verliefd en 

wiegend. Tegelijkertijd bezorgd over waarom haar 

kleintje zo tekeergaat. Haar haren vallen sluik langs 

haar stralende maar vermoeide gezicht. Een 

lichtroze ochtendjas is met moeite om haar pas 

bevallen buik geknoopt en haar sloffen maken een 

zacht ruisend geluid op de vloer. Haar baby 

weggestopt in een wikkeldoek, waar alleen het 

gezichtje en twee worstelende handjes uit 

tevoorschijn komen. Het is een prachtig tafereel, 

maar hartverscheurend voor mij. Ze loopt voorbij 

met wat wij achter moesten laten. 

 

De boom 

 

Met z’n allen staan we rond de oude kersenboom in 

de wei. Iedereen die aanwezig wilde zijn, kwam, en 

in een halve cirkel rond die boom namen wij 

afscheid van ons broertje, onze zoon, ons kleinkind 
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en ons neefje. Wij namen afscheid van Lieve*. 

Afscheid in de sneeuw. 

 

Er was geen begrafenis. En er was geen crematie. 

Er was alleen gras en een boom, de boom waar 

mijn opa ooit zijn das en een zeis in hing om ze 

vervolgens met het hout te laten vergroeien, en 

familie. Het was steenkoud buiten en op de grond 

brandden kaarsjes, vlak voor de boom. In de buurt 

van de plek waar wij de placenta’s van Sara en 

Bram begraven hadden. Alles dat wij van Lieve* 

hadden meegekregen was een piepklein stukje van 

de navelstreng, om zo toch iets te kunnen 

begraven. 

 

Het enige stukje dat ik had van hem, ligt daar nu 

onder de grond. Ik wil er niet teveel bij stilstaan wat 

er met de rest van ons kindje is gebeurd. Ze 

hebben hem onderzocht om een oorzaak voor zijn 

overlijden te vinden, hem opengemaakt, weefsel 

afgenomen voor onderzoek, weer netjes en hopelijk 

liefdevol dichtgemaakt. En terwijl wij hier staan, 

afscheid nemend van een stukje navelstreng, ligt hij 

waarschijnlijk nog in de koelkast van het 

mortuarium van het ziekenhuis, tot er genoeg 
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lichamen van hemelkindjes bij zijn gekomen om ze 

samen te cremeren. 

 

De lieve tweelingzus van mijn schoonmoeder vertelt 

dingen voor ons en dingen voor Lieve*. Sommigen 

zeggen iets en anderen niet. We huilen. Samen. 

Hoe triest dit ook is, het blijkt tevens een moment 

van grote verbondenheid dat wij ervaren. Allemaal 

verloren wij iets, niet alleen ik, maar ook mijn man 

en kinderen, de opa’s en oma’s en tantes en ooms. 

Wij moesten allemaal iets afgeven, een stukje 

toekomst. 

 

Alles gaat in een roes aan me voorbij. Wat in 

herinnering overblijft aan deze dag is dit moment, 

dat de kaarsjes branden in de sneeuw en wij dicht 

op elkaar staan. 

 

 

Helemaal alleen 

 

Dit gedicht schreef ik in de eerste weken na Lieve’s* 

dood, waarin schuldgevoel steeds vaker opborrelde 

en me tergde met haar verwijten. Het heeft lang 
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geduurd voordat ik dat los kon laten. Misschien is 

schuldgevoel wel een van de moeilijkste stukken in 

het rouwproces, omdat het zo lastig is aan haar 

greep te ontsnappen. 

 

Ik fluister lieve woordjes, 

Maar jij hoort mij niet 

Verliet ons 

Zonder zucht 

Geen pijn of verdriet 

Het is onverdraagzaam 

Ik dacht dat je hier was 

Veilig bij mij 

Maar je bent er niet 

En was er al lang niet meer 

Stiekem ben je er tussenuit geslopen 

Ik heb het niet gezien 

Ben doof, stom en blind 

Voor mijn eigen kind 

Lieve* waar ben je nu? 

Af en toe voel ik je nog 

Maar je zult er nooit zijn 

Voor altijd een droom  
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Onzichtbaar aan mijn hand 

 

Hij vertelt dat er veel vrouwen zijn die in gedachten 

hun kind aan de hand meenemen, hem laten 

opgroeien tussen de anderen. Dat het heel normaal 

is om dat te doen, of in ieder geval gebruikelijk voor 

vrouwen die zulks is overkomen. Maar dat ik die 

gedachten maar beter voor mezelf kan houden, 

“anders gaat men nog denken dat je gek bent.”  

 

Een moeder weet, altijd en in elk jaargetijde, hoe 

oud haar overleden kind zou zijn geweest; als het 

geleefd had. Dat weet je automatisch, zoals je dat 

ook van je andere kinderen weet of zult weten. Je 

hoeft daar niet over na te denken, het is een 

gegeven. En ja, dat betekent inderdaad dat ook dit 

kind een plek heeft in het gezin, dat het meeloopt 

met de rest. Onzichtbaar en onmerkbaar voor de 

buitenwereld. Maar het is er wel. 

 

Elke vezel in het gezin doet dat voelen, dat daar 

iemand ontbreekt. Er staat altijd één bordje te 

weinig aan tafel, voor mijn gevoel. Een onzichtbaar 
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gemis maakt zich telkens weer aanwezig in huis. 

Wanneer ik denk aan Lieve*, ons zoontje, dan zie ik 

geen dood kindje in mijn hand. Dan zie ik een 

jongetje, een beetje ondeugend zoals Bram, maar 

wel iets flinker, meer vlees aan zijn lijf. Hij is blond 

en heeft weerbarstige krulletjes. Misschien heb ik 

dat in gedachten ingevuld en lijkt hij op een oude 

foto uit mijn kindertijd. Voor die foto ben ik door 

mijn ouders neergezet voor peuterhoge gele tulpen, 

die tot mijn kruin reiken. Ik sta daar met mijn 

jurkje aan en mijn neus omhoog, ruikend aan de 

frisse lentelucht. Nog net een beetje babyspek en 

een kop vol engelenhaar. 

 

Lieve* is een vrolijke knul, in mijn gedachten, 

impulsief en levendig. Energiek. Misschien zelfs iets 

drukker dan de rest van onze kinderen, meer een 

apekooikind, dat is het. Maar tegelijkertijd kan hij 

ook heerlijk gebiologeerd zijn door dingen die zijn 

aandacht vangen, rustig zitten spelen. Dat dat kind 

alleen in mijn hoofd bestaat, maakt zijn karakter op 

de een of andere manier niet minder reëel voor mij. 

Dat niemand anders hem ziet en dat ik niet 

dagelijks met hem bezig ben, maakt niet dat ik 

geen beeld van hem heb. Zeker naarmate de tijd 
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vordert, laat hij zich minder zien. Maar aan de 

andere kant lijkt Lieve* er toch gewoon te zijn, 

zoals hij is.  

 

Onzichtbaar aan mijn hand. 

 

Geen lichaam zonder ziel 

 

In de tijd na zijn geboorte heb ik er veel over 

nagedacht, hoe het nu eigenlijk kon. Waarom sterft 

een kind zomaar in de buik van zijn moeder? En 

zeker toen wij te horen kregen dat er geen oorzaak 

te achterhalen was, dat het DNA helemaal in orde 

was, kon ik aan niets anders meer denken. 

 

Waarom? 

 

De ene theorie na de andere kwam op in mijn 

hoofd. Overtuigde me, werd gevolgd door twijfel en 

moest het daarna afleggen tegen de volgende 

gedachte die opkwam in mijn geest. Geen enkele 

van die verklaringen kon ik beredeneren, het waren 

gevoelens. Meer was er ook niet, dan ik en mijn 
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emotie. Zo heb ik een tijd geloofd dat er een 

probleem was ontstaan bij het verenigen van 

lichaam en ziel. Dat om de een of andere reden de 

ziel van het kind niet zijn lichaam in kon. Of dat er 

geen ziel was voor dit kind. Of dat de ziel zijn weg 

niet kon vinden. 

 

Volledig ongegrond, geïsoleerd in gedachten van 

alle anderen, drong die verklaring zich aan mij op. 

 

Het gaf een uitleg aan het feit dat ik nooit een 

toekomst had gezien voor dit kind, maar bood ook 

troost op de een of andere manier. Want dan had ik 

wel een kind verloren, maar was het een droom die 

toch nooit kon zijn. Dan had er ook niemand schuld 

aan, dat hij niet levend ter wereld kwam. Misschien 

was het dan wel gewoon zo voorbestemd. En dan 

was er in ieder geval een oorzaak voor wat er 

gebeurd was. Het bood een oplossing voor het 

oneerlijke van de situatie, dat ik iets moest 

inleveren zonder dat daar een reden voor was. 

 

Dat klopte niet en dat zal ook nooit zo zijn. 
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Lieve* leefde met 15 weken nog, toen hebben we 

zijn hartje nog luid en duidelijk gehoord bij de 

verloskundige. In de weken daarna is hij gestorven. 

Ik denk te weten wanneer, maar aangezien ik daar 

nooit een bevestiging in zal krijgen, laat ik dat liever 

even in het midden. Tussen de 16e en 20e week 

ging het mis. Dat zou betekenen, als ik mijn theorie 

volgde, dat er ergens in die tijdspanne zich een ziel 

in het lichaam van de ongeborene nestelde. Ofwel, 

dat er altijd al een ziel in moest zitten, maar dat als 

die ontbrak, er in die weken een mechanisme in 

werking trad dat het lichaam af zou stoten. Een 

andere mogelijkheid was er niet, als ik uitging van 

de lichaam-ziel verklaring. Achteraf vraag ik me af 

hoe ik daarbij kwam, en hoe ik in mijn hoofd dagen 

met zoiets bezig kon zijn. 

 

Het leidde af van de allesoverheersende pijn, om er 

iets mee te doen, dat is het enige dat ik kan 

bedenken. 

 

Veel maakte het ook niet uit, of die ziel later in het 

lichaam kwam of er altijd al in moest zitten. 

Tenminste, niet in mijn geval. Het was een mogelijk 

antwoord en meer ook niet. Ik kon daar zelfs een 
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tijdje vrede mee hebben. Totdat iemand mij vroeg: 

“Maar waarom ben je dan verdrietig, als er geen ziel 

in dat lichaam zat? Dan ís er toch niets om over te 

rouwen? Je bent dan immers niet echt iemand 

verloren.” Daarna werd gesteld dat ik alle 

rouwkaartjes dan maar bij de mensen op moest 

gaan halen, me moest verontschuldigen voor de 

vergissing. Het was grof, maar zette me met beide 

voeten weer terug op aarde. 

 

Die opmerking sloeg destijds in als een bom. Wilde 

ik mijn theorie aanhangen, dan moest ik accepteren 

dat ik niet verdrietig mocht zijn. In plaats daarvan 

besloot ik uiteraard dat het verhaal niet klopte, 

gooide de theorie het raam uit. En door mijn 

beperking in helder denken, kon ik niet zien dat die 

opmerking ook andere antwoorden kon hebben. 

Want is het überhaupt relevant of je feitelijk een 

‘zieltje’ terug moest geven? Of is het alleen maar 

belangrijk dat het voor jou zo voelde? Bestaat een 

ziel überhaupt wel? 

 

Een ongeboren kind verliezen is immers niet het 

afstaan van een kind waar je al herinneringen aan 

hebt, of dat je al gezien hebt en gehoord. Je verliest 
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iets, dat er nog niet was. Iets waaraan je als enige 

herinnering hebt, dat je het voelde schoppen, dat 

het groeide binnenin je. Wat je echt verliest is de 

toekomst. Een stuk van je leven, zoals je het 

gepland had. Het kind dat in jouw gedachten al zo 

werkelijk was, zonder er ooit te komen. En of dat 

kind uiteindelijk feitelijk een ziel heeft gehad, wordt 

dan irrelevant. Dat had ik moeten zeggen toen ik 

vol ontzetting mijn mond hield na de opmerking van 

die ander. Maar wie zichzelf verloren is, heeft 

voelen sterven, blijkt in den nieuwe beginne volledig 

afhankelijk van anderen die de weg wijzen… 

 

 

Hij was dus een jongetje 

 

Ongeveer zes weken na zijn geboorte hebben we 

een afspraak met de gynaecoloog om de uitkomsten 

van de onderzoeken naar de doodsoorzaak van 

Lieve* te bespreken. We zitten in de wachtkamer 

tussen vrouwen die allemaal in blijde verwachting 

zijn, die zachtjes aaien over hun buik of gezellig 

waggelen door de gang. Vrouwen die stralen van 
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geluk omdat het mooiste geschenk ter wereld groeit 

in hun buik. 

 

Wij zijn hier om te praten over ons dode kind. En 

terwijl ik naar al die vrolijke buiken kijk maakt zich 

een gigantisch schuldgevoel meester van mij, want 

ik kreeg het niet voor elkaar om mijn kind gezond 

op de wereld te zetten. Ik schoot tekort, ik heb hém 

dood laten gaan, ik heb niet gemerkt dát hij dood 

was. Mijn lichaam was geen warme plek voor hem 

om in te groeien, maar een doodskist. En hoewel 

dat schuldgevoel natuurlijk totaal onterecht is, 

achteraf bezien, vind ik wel dat het onderkend moet 

worden dat wanneer je een kind verliest je als 

moeder het gevoel hebt dat je tekort schoot. De 

werkelijkheid is echter dat je niet tekort schoot, 

maar dat je misschien wel dankzij die koestering 

voor je overleden kind en de onmetelijke pijn die 

daarmee gepaard gaat, dankzij je dapperheid om 

dat kind af te staan en dankzij het feit dat je de 

moed hebt om door te gaan juist een hele goede 

moeder bent. Je schoot niet tekort, maar gaf je 

hemelkind juist alles dat je had. 
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Het is verschrikkelijk om tussen de moeders te 

zitten die levende kinderen baren. Waarom kon dit 

gesprek niet in kamer 64, de veilige haven voor 

moeders met doodgeboren kinderen, plaatsvinden? 

We zonderen ons zoveel mogelijk af, ik de tranen 

verbergend die onwillekeurig naar boven borrelen 

en mijn man met zijn arm beschermend om me 

heen. 

 

Eenmaal binnen kom ik enigszins tot rust en luister 

naar wat de gynaecoloog ons te vertellen heeft. 

“Het was dus inderdaad een jongetje.” 

Wacht even… Hoezo, het was dus inderdaad een 

jongetje? De woorden ‘dus’ en ‘inderdaad’ blijven 

haast uitgesproken voor zijn mond zweven terwijl ik 

probeer te begrijpen wat de man vertelt. Hij was 

dus inderdaad een jongetje. Ze wisten dat Lieve* 

een jongetje was? Of ze hadden in ieder geval 

vermoedens? Waarom wisten wij dit niet? Voor ons 

is het een complete verrassing dat ons kind een 

jongetje was. Niks “dus”. Niks “inderdaad”. Maar ik 

zeg er niets van, al zal mijn verbaasde blik hem 

vast niet ontgaan zijn. 
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Uiteindelijk komt het erop neer dat ze geen oorzaak 

konden vinden. Lieve* is er stiekem tussenuit 

geslopen en niemand weet waarom. Alleen de 

placenta was mogelijk onderontwikkeld, maar ook 

daar durfde men niet met zekerheid uitspraken over 

te doen omdat het ding in een staat van ontbinding 

verkeerde tijdens het onderzoek. De gedachte aan 

het feit dat ons kind mogelijk verhongerd is omdat 

de placenta niet voldoende voedingsstoffen kon 

vervoeren dringt zich aan mij op. Een 

verschrikkelijke dood lijkt me dat. Ik beeld me in 

hoe hij zich gevoeld had, langzaam een tergende 

dood stervend. Een onverdraaglijke gedachte, maar 

hij is er en zal niet zomaar verdwijnen.  

 

De brief 

 

Hij komt op 9 juni, enkele dagen voor de uitgetelde 

datum. De brief waarin staat dat ons kindje 

gecremeerd is. 

“Met dit schrijven willen wij u in kennis stellen van 

de crematie van uw overleden kindje dat geboren 

werd op 21 januari 2010. De crematie heeft 
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plaatsgevonden op 30 maart 2010 in het 

crematorium te Heerlen.” 

En dan verder… 

“De as werd verstrooid op 3 mei 2010 op het 

strooiveld van het crematorium in vak CC, in 

tegenwoordigheid van de beheerder van het 

Crematorium Heerlen.” 

Er wordt afgesloten met “gevoelens van deelneming 

en hoogachting”. 

 

In plaats van dat ik deze week beval, ontvang ik 

een brief dat ons hemelkindje inmiddels zijn 

eindbestemming bereikte. Uitgestrooid over het 

gras, kwam zijn reis naar onze wereld ten einde. Hij 

kwam direct van het aardedonker in het felste licht 

dat er bestaat terecht en sloeg het tussenstation 

dat wij leven noemen over. Althans, het leven 

buiten de baarmoeder. Het is ook rond deze tijd dat 

ik de moed heb om het dossier van het ziekenhuis 

door te nemen, van de begeleiding die in het 

logboek staat tot de onderzoeken die zijn 

uitgevoerd. De woorden “ernstig gemacereerde 

foetus met tekenen van groeiretardatie,” komen 

akelig vaak voor. Dat is het hokje waar ze ons 
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kindje in stopten, toen dat voor onderzoeken nodig 

was. 

Ik ben er blij mee dat in de crematiebrief gewoon 

‘kindje’ stond. 

 

Het begin 

 

De zwangerschap van Lieve* begon als iedere 

andere, met verlangen. Ik dacht onwillekeurig terug 

aan het getrappel in mijn buik van Sara en Bram. 

Wat was dat toch heerlijk. Mijn hart smelt als ik 

eraan denk. Dat eerste golfje energie, het eerste 

aaitje langs de binnenkant van je buik. Ik voel dat 

er een kindje bij me is. Dit kindje wil zijn, bestaan.  

 

Wij besluiten dit kind een plekje te geven. Niet erg 

lang daarna ben ik zwanger. Enkele maanden 

kunnen eeuwen duren wanneer je hoopt in 

verwachting te zijn. Ik voel geluk en tegelijk ook 

verdriet. In mijn beleving is dit de laatste keer. Mijn 

laatste innige contact met de natuur. Pure liefde. 

Het klopt niet op de een of andere manier. Al vanaf 

het begin voel ik me zwanger met een zwart randje; 

een onbegrijpelijk gevoel van onrust en onbestemde 
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spanningen drijven aan de oppervlakte van mijn 

enthousiasme. De weken kruipen voorbij. Ik voel 

me helemaal niet zwanger, alleen maar moe. Zo 

moet het ook bij mijn dochter zijn geweest, denk ik. 

Daarmee kan ik nog enigszins verantwoorden dat ik 

er bij haar pas met dertien weken achter kwam. Bij 

zoonlief voelde ik me echter direct al misselijk en 

vreselijk hormonaal beïnvloed. Zou het dit keer dan 

ook een meisje zijn? Ik kan me er niets bij 

voorstellen.  

 

Als ik zes weken in verwachting ben vertelt een 

vriendin dat ze pas een miskraam heeft gehad. Ze 

was tien weken zwanger, had al een echo gehad en 

het hartje zien kloppen. We zitten aan tafel met een 

kop koffie terwijl een zacht zonnetje de tafel streelt. 

Haar bruine sluike haar valt langs haar gezicht, 

terwijl haar donkere ogen het vreselijke nieuws 

nuchter meedelen. Toch zie ik ook het verdriet, dat 

zij nu zo netjes verborgen tracht te houden, de pijn 

die het verlies van een zwangerschap met zich 

meebrengt. De kinderen veranderen de huiskamer 

ondertussen in een grote puinhoop. De oudste heeft 

een vriendinnetje te spelen en ze maken enorm veel 

lawaai. Rustig spelen bestaat niet in ons huis. De 
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brede hoekbank fungeert standaard als gymzaal, 

zeker wanneer er speelmaatjes zijn. Ze klimmen op 

de rand en springen zo ver mogelijk de bank op of 

kangoeroe-en  helemaal door tot aan het eind.  

 

Wat moet het vreselijk zijn om je kind te verliezen. 

Ik moet er niet aan denken om al twee en een halve 

maand zwanger te zijn en dan nog afscheid te 

moeten nemen. Mijn vriendin kijkt ondertussen 

liever naar de toekomst, accepteert dat het nu 

eenmaal af en toe fout loopt. Ze heeft al een kind, 

dus ze weet dat het ook goed kan gaan. Daar heeft 

ze absoluut gelijk in, maar betekent dit dat ze geen 

verdriet mag hebben? Ik krijg het niet over mijn 

hart om haar over mijn zwangerschap te vertellen, 

dat komt later wel. In plaats daarvan zeg ik dat we 

nog aan het proberen zijn. Later voel ik me hier 

schuldig over, alsof ik mijn kind hiermee ontken. 

Maar ik wilde haar niet kwetsen.  

 

Er hangt een dikke, zwarte donderwolk boven mijn 

hoofd. Het gevoel dat er iets niet goed is. Ik zeg 

tegen mezelf dat het vast komt door de combinatie 

van hormonen in mijn lijf en de miskraam van die 
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vriendin. Ik ben gewoon bang dat het bij mij óók 

misgaat.  

 

Groen met rode aardbeitjes 

 

Enkele weken later was ik gelukzalig misselijk. Ik 

houd de kleinste rompertjes in mijn handen. Twijfel 

tussen roze en blauw en besluit dan toch weer om 

ze in de winkel te laten liggen. Negen weken is ook 

veel te vroeg om spulletjes te kopen. Toch heb ik 

me daar bij Sara en Bram nooit door laten 

tegenhouden. En nu twijfel ik. Waarom is mij een 

raadsel. Maar het voelt niet goed. Door de drukte 

op kantoor en thuis met de kinderen is het 

gemakkelijk dat gevoel te verdringen en af te doen 

als normale angst voor een miskraam. Dat ik die 

angst nooit gehad heb, daar mag ik me gelukkig 

mee prijzen.  

 

Uiteindelijk vind ik mezelf opnieuw in het rek met 

babykleding. Het is voor mij onmogelijk om niet 

naar babykleertjes te gaan kijken als ik in de stad 

ben, waarschijnlijk net als elke andere aanstaande 
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moeder. Een lichtgroen rompertje met rode 

aardbeitjes nestelt zich tussen mijn vingers. Zo 

heerlijk zacht en zo klein. Zo lief met die kleine 

vruchtjes voor ons aankomend lentekindje. Ik doe 

mijn ogen dicht en durf even vooruit te kijken, mijn 

angst los te laten. Te dromen van een pasgeborene 

in dat frisgekleurde ding. Met lekker mollige 

armpjes en beentjes om het geheel verder aan te 

kleden. Kleine handjes en voetjes, vingertjes en 

teentjes… Alles erop en eraan. Het ruikt zelfs even 

naar baby in mijn hoofd.  

 

Dat rompertje ligt vandaag nog op zolder. In een 

klein blauw grijs gestippeld koffertje. Het is het 

enige kledingstuk dat ik kocht in die zwangerschap. 

 

Griep 

 

Mijn buik is het gewend zwanger te zijn en begint 

langzaamaan te groeien. Ik moet mijn best doen 

om het beginnende bolletje te verbergen onder 

mijn, nu al, te strak zittende kleren. Er is 

eenvoudigweg geen tijd om moe te zijn en 
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ochtendziek. Ik laat me meeslepen in het ritme van 

werk, cursussen en kinderen. Op het nieuws 

verschijnen ondertussen steeds meer berichten over 

de Mexicaanse griep. Elke dag sterven er mensen, 

de overheid koopt vaccins in en zo langzamerhand 

wordt de nabije omgeving ongerust. Ook wij. 

 

Op terugreis van een cursus ‘stagiaires begeleiden’ 

heb ik vanuit Sittard de boemeltrein naar huis in 

Heerlen, door problemen met het spoor. Iets met 

vallende bladeren, uiteraard. Buiten is het kil en 

donker. De wind raast over het koude station en 

vervolgt onverstoord zijn weg langs talloze 

wachtenden. De meeste reizigers staren een beetje 

voor zich uit. Af en toe probeert iemand in het 

donker het spoor af te kijken of de trein er al 

aankomt. Ik ben zeker niet de enige en hoop een 

plek op de volgende rit te kunnen bemachtigen. 

Twintig trage minuten later stoppen twee krappe 

wagons langs het perron. De menigte verzamelt 

zich ongeduldig rond de deuren en wanneer ze 

opengaan persen reizigers zich met drie tegelijk 

naar binnen om een zitplaats te bemachtigen. 
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Vanwege mijn buikje en het geduw houd ik afstand 

en kan uiteindelijk nog net een stang achter de 

deuren grijpen. Er zitten wel een stuk of vijf 

verschillende handen rond die ene paal geklemd.  

Van ijzig koud verandert de temperatuur naar 

zweterig warm. In dit kleine stukje trein staan zeker 

twintig mensen. Niemand kan zich draaien of zelfs 

maar een stap verzetten. Een mevrouw naast me 

staat te hoesten en niesen. Ze ziet er bleek en 

grieperig uit. Echt heel ziek. Ik word er nerveus van 

en zie haar hand naar de paal grijpen. Dezelfde 

waarmee ze net haar zakdoek vasthield. Normaal 

was ik nooit onder de indruk van een paar bacillen, 

maar nu doe ik gauw mijn hand in mijn mouw. En 

daarmee pak ik opnieuw de stang vast. Dan begint 

de trein te rijden en bij elk perron, in ieder dorp, 

wringen passagiers zich langs mij naar buiten. In 

mijn thuisstad aangekomen verlaten de laatste 

reizigers de trein. 

 

Opgelucht stap ik de koude buitenlucht weer in. 

Schud zelfs even lichtjes met mijn armen, alsof ik 

die bacillen zo kwijt kan raken. Thuis gekomen 

probeer ik het los te laten, maar zodra ik tv en 

computer aan zet dringt het griepnieuws weer 
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binnen. Mexicaanse griep. Het laat mij niet meer 

los. 

 

Achteraf ben ik ervan overtuigd dat die ellendige 

treinreis het moment van besmetting is. 

 

Op 12 november 2009 word ik ziek. 

 

 

Waar alles wazig wordt 

 

Met beide handen knijp ik in de drie dekbedden die 

mijn zwetende lijf bedekken. Op zoek naar houvast 

in een draaierige wereld. Uit alle macht probeer ik 

adem te halen, houd minutenlang snakkend naar 

lucht mijn hoofd recht en geef het dan weer op. Om 

energie te verzamelen moet ik even stoppen met 

ademen. Zelfs zuurstof is nu iets waar voor 

gevochten moet worden. 

 

Elk besef van tijd, mijn lichaam en de dingen om 

me heen vervagen door de hoge koorts. Kennelijk 

lig ik te ijlen bij mijn ouders thuis op de bank terwijl 

manlief thuis aan het huis klust. Ik zie hun 
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gezichten boven mij terwijl er “wat bedoel je?” uit 

hun lippen komt. Zelf meen ik dat mijn antwoorden 

vrij helder zijn en herhaal ze nog maar een keer. De 

grens tussen wakker zijn en slapen, rust en pijn, 

ademhalen en stikken bestaat niet meer. Ik ben niet 

eens ongerust over mijn toestand, het kan me 

eigenlijk niet schelen of ik doodga op dit moment. 

 

Nooit ben ik zo ziek geweest als toen. 

 

Omdat de thermometer al de hele dag boven de 40 

graden aangeeft, vindt mams het toch echt tijd om 

me naar het ziekenhuis te brengen. Pas dan 

realiseer ik me dat mijn ziekte gevaarlijk is. 

Nerveus, slap en happend naar lucht stap ik samen 

met mijn man in de auto. De nightcare reikt 

mondkapjes uit aan de balie voor mogelijke 

Mexicaanse griep-lijders. Voor mijn gevoel is dat 

nog een extra hindernis die mijn longen moeten 

nemen. Bang om anderen te besmetten houd ik het 

ding netjes op, terwijl ik voorovergebogen met de 

knieën mijn ellenbogen ondersteun om de spieren in 

mijn borstkas extra kracht bij te zetten. 
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Een mij onbekende huisarts ontvangt ons en schrikt 

wanneer mijn man vertelt dat ik bijna tien weken in 

verwachting ben. Ik kan het gesprek nauwelijks 

volgen. Het lukt me niet eens om mijn trui zelf 

omhoog te doen zodat de arts kan luisteren. Trillend 

laat ik de koude stethoscoop toe op mijn rug en 

probeer te zuchten op commando. Zonder lucht in 

je longen is dat vrij lastig. De arts heeft het echter 

snel geschoten en belt heen en weer tussen 

gynaecologie en longafdeling. Samen besluiten ze 

om longfoto’s te laten maken, een heel arsenaal aan 

bloed te prikken en me voor die nacht op te nemen. 

 

De gang naar de eerste hulp leek wel vijf kilometer 

lang. Het zijn hooguit vijftig stappen. 

 

Ik kom terecht in een klein wit wachtkamertje. De 

verpleegkundige verschijnt na tien tergende 

minuten om me zo’n grijs plastic knijpertje op de 

vinger te zetten, bloeddruk te meten en gegevens 

te noteren. Dan worden we weer naar buiten 

gestuurd en zitten in de wachtrij op de gang. Het is 

er best druk. De gang loopt scheef naar rechts en 

dan weer naar links, als een schip dat heen en weer 

deint op de golven. Gezichten kijken maar ik zie ze 
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niet helder. Ogen staren zonder uitdrukking in deze 

steriele witte omgeving. De mensen in hun donkere, 

winterse jassen lijken wel vlekken op een 

smetteloze blouse. 

 

Ruimtevaart in steriele kamer 

 

Een man in een beschermend pak komt de kamer 

binnen met materieel. Hij is nagenoeg helemaal 

bedekt in zo’n plastic ruimte-overal waar je ook de 

kamer in kunt verven. De zwembadschoentjes om 

zijn voeten ruisen over de vloer terwijl hij dichterbij 

komt. Plastic handschoenen schuren over de stang 

van het karretje en maken een licht piepend geluid. 

Op het blad liggen plastic zakjes met materiaal. In 

de één een dikke spuit, in de ander een grote naald 

en nog iets met verband. 

 

“We moeten bloed prikken uit de slagader om het 

zuurstofgehalte in je bloed te bepalen,” zegt het 

mondkapje. Hij haalt de onderdelen van de spuit uit 

hun zakje en past ze in elkaar. Een ander ruimtepak 

komt hem helpen met prikken. Mijn pols wordt 

stevig vastgehouden en de holle naald naar binnen 
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geduwd. Dieper en dieper gaat het lange metalen 

ding naar binnen. Zo ver, dat ik de neiging heb om 

aan de andere kant van mijn arm te kijken of hij er 

daar weer uit komt. De procedure is vrij pijnlijk. Het 

wordt licht in mijn hoofd. Groot is dan ook de 

opluchting wanneer de andere verpleegkundige het 

drukverband uitrolt en klaar houdt voor gebruik. 

 

Op dat moment ben ik er nogal gelaten onder. Als 

de ruimtepakken weg zijn vinden mijn man en ik 

het zelfs best grappig. Ik zit daar met mijn arm in 

het verband en hij maakt een foto van me met zijn 

mobieltje. Uiteraard met de arm prominent in beeld. 

“Irene en de Mexicaanse griep”. Haha… Dat is leuk 

om ons toekomstig lentekindje later te vertellen. 

Voor we het weten is het twee uur ‘s nachts. Mijn 

man gaat naar huis om nog even te slapen. 

 

Met het bed half rechtop en mijn benen boven de 

dekens probeer ik de slaap te vatten. Ademen gaat 

nu beter, ondanks dat ik geen medicijnen krijg. Dat 

durft het medisch personeel niet aan omdat ik in 

verwachting ben. Ondertussen gaan 

honderdduizend dingen door mijn hoofd. In 
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gedachten spreek ik met jou. Ben je ook ziek? Of 

ben je te klein om er iets van te merken? 

 

Elke week krijg ik in mijn mailbox een 

zwangerschapsupdate, van week tot week. Jouw 

leven in de baarmoeder. Ik heb hem pas gelezen en 

ga na wat er deze week allemaal gebeuren moet… 

Aanleg van de placenta staat op het lijstje. 

Misschien scheelt dat wel en komt de griep dan niet 

bij je, denk ik met mijn wazige kop. Schouders, 

ellebogen, knieën en heupen worden gevormd. 

Ogen en oren ontwikkelen zich en de meeste 

interne organen zijn al aanwezig. Al die dingen 

maken van jou een echt mini-mensje. Van embryo 

naar foetus. 

 

Ik ben er niet gerust op, dat die Mexicaanse griep 

geen kwaad kan. Maar volgens de arts op de acute 

opname “krijgen wel meer zwangere vrouwen de 

griep,” niets om me zorgen over te maken. 

 

Aan zijn ogen zie ik dat hij het niet zeker weet. 
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Spieken op zwart-wit 

 

‘Vandaag komt er een einde aan mijn mini-hel,’ 

denk ik onderweg in de auto. Eindelijk zal ik met 

eigen ogen zien dat alles goed is. Ik vertel het 

mezelf al weken: ‘Er is niets raars aan de hand met 

mijn ongeboren kind.’ De dagen tot dit moment zijn 

voorbij gekropen en tegelijkertijd opgegaan in een 

grote, grijze brei van twijfels, angst en 

tegenstrijdige gedachten. Momenten waarop ik 

teleurgesteld constateerde dat mijn broeken niet 

strakker zaten, werden opgevolgd door misselijke 

ochtenden die me blij maakten. Ik omarmde de pijn 

in mijn onderbuik van de groter wordende 

baarmoeder en verfoeide het ontbreken van enig 

contact tussen mij en mijn kind. Contact dat ik in 

vorige zwangerschappen, zelfs zo pril, wel had. Al 

was het maar in mijn dromen. 

 

Het zweet loopt langs mijn rug. 

 

“Ik had toch op zijn minst een echo geëist om te 

kijken of alles goed was met de baby,” zegt de 
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verloskundige beschuldigend wanneer ik haar het 

Mexicaanse griep relaas uit de doeken doe. “Hebben 

ze niet eens even geluisterd?”  

Met trillende handen, niet alleen van angst, maar 

ook van oververmoeidheid, zit ik tegenover haar 

aan tafel.  

“Nee.”  

Het enige antwoord dat ik kan geven. Heb ik mijn 

kind tekort gedaan door geen controle te vragen 

toen ik zo ziek was? Had ik nu echt iets moeten 

eisen met mijn 40,5 graden koorts en 

zuurstoftekort? Moet ik het mezelf kwalijk nemen 

dat ik op dat moment alleen met mijn eigen 

overleven bezig was? Ik weet nu, achteraf, dat het 

antwoord op die vragen “nee” is, want niemand had 

iets voor hem kunnen doen. Toch hebben ze me 

lang geteisterd. 

 

“Kom maar, dan gaan we even kijken,” onderbreekt 

ze de stilte van mijn gedachtentrein. 

 

Aarzelend sta ik op en loop richting de 

behandeltafel. Met knikkende knieën zet ik mijn 

voeten op het opstapje en ga zitten. De kamer lijkt 

witter dan eerst. Kaler. Omdat ik duizelig ben 
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vestigt mijn blik zich op een puntje in de muur. Het 

is vasthouden of omkiepen. Eerst bloeddruk meten. 

Geroutineerd doet de verloskundige de band om 

mijn arm en constateert een minuut later dat hij wel 

wat laag is, maar niets om me zorgen over te 

maken. Ik ga liggen en doe mijn rode shirt omhoog. 

Het witte papier op de zwarte bank kraakt en 

knispert. De kamer draait even en staat dan weer 

stil. Ik kijk hoe de koude gel mijn buik raakt. En hoe 

de verloskundige aan mijn vel trekt om goed beeld 

te krijgen. Het lukt haar niet om een geïrriteerde 

zucht te onderdrukken. Kapot onderhuids 

bindweefsel is kennelijk niet zo handig met echo’s 

maken. 

 

Eindelijk heeft ze beeld. Na twee kinderen weet ik 

wel waar het hartje moet kloppen. Wat baby is en 

wat niet. 

 

Razendsnel flikkert het heen en weer. Een heel klein 

hartje. Ingespannen kijk ik naar het beeldscherm 

waar ons kindje in zwart-witte vlagen heen en weer 

zwemt. In mijn herinnering maakt hij vliegende 

salto’s en bokst ‘ie vol passie tegen een 

denkbeeldige tegenspeler in het vruchtwater. Elke 
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keer als de verloskundige hem wil meten, draait hij 

zich om zijn as of trekt z’n beentjes op. Wat een 

drukke boef. Een brede grijns en enkele prikkende 

tranen in mijn ooghoeken kan ik niet onderdrukken. 

Even vallen mijn zorgen van me af. Bevestigend zet 

de verloskundige het geluid aan. Ik zie en hoor niet 

anders meer dan de film van ons kindje en het 

kloppen van zijn hart. Bij die beelden vervaagt de 

wereld om me heen en drijf ik dagdromend even 

weg naar de toekomst, waarin ik hem in mijn armen 

mag sluiten. Herinneringen produceren een 

wolkerige babygeur met zwitsaleffect en het gevoel 

van een zijdezacht pasgeboren huisje langs mijn 

wang. 

 

Vier kleine voetjes brengen me plots terug in het 

hier en nu. De kinderen horen het geluid van zijn 

hartje ook en komen nieuwsgierig kijken vanuit de 

kinderhoek, waar ze lief zaten te spelen. Kleine 

Bram klimt met een beetje hulp van zijn grote zus 

op de kruk die naast de bank staat om mee te 

kijken en Sara tuurt langs haar goudblonde 

krulletjes net over het knisperende papier waar ik 

op lig. Ze laat haar ellebogen erop rusten en legt 
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haar handen onder de kin. Twee diepblauwe ogen 

kijken me aan en glimlachen enthousiast. 

”De baby zit in de trein,” zegt Sara beslist.   

Ik hoor het haar zo nog zeggen. Nu vraag ik me 

weleens af of zij wist waar die trein dan heen ging.  

 

157 slagen per minuut. Je leeft! Twee armen, twee 

benen, een klein hoofdje en een kloppend hart. 

Geconcentreerd blijven mijn ogen op het 

beeldscherm gericht. Ik probeer er een filmpje van 

te maken in mijn gedachten. Foto’s op mijn 

netvlies. Jij hebt het er maar druk mee daarbinnen. 

Zwemt wild heen en weer. Zo actief, dat het niet 

lukt om je fatsoenlijk op te meten. “Ongeveer 11 

weken en 4 dagen,” besluit de verloskundige terwijl 

ze het echoapparaat van mijn buik haalt en een 

grote prop papier pakt. Terwijl ik mijn buik afveeg, 

wordt er een foto geprint. De enige levende foto die 

ik heb van jou. En het is niets meer dan een wazige 

wit-grijze vlek op een stuk zwart fotopapier. 

 

De dagen erna voel ik me wisselend opgelucht en 

ongerust. Ik had zo graag een duidelijke echo 

gehad, maar ik zeg er niets van. Ik vraag niet om 

een tweede echo, maar zeg tegen mezelf dat ze nu 
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toch niets kunnen zien en dat ik rustig af moet 

wachten. Het kindje leeft toch? Er is iets raars aan 

de hand, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. 

Ik kan me geen voorstelling maken van dit kind. 

Misschien werk ik teveel? Heb ik daardoor geen 

goed contact met mezelf? Bij de andere kinderen 

wist ik al lang voordat ze geboren werden of het 

een jongetje of meisje werd en wat voor karakter ze 

kregen. Dit kindje voel ik niet. 

  

Ik blijf daarnaast maar ziek na de Mexicaanse griep, 

ontzettend vermoeid en slap. Hartkloppingen en 

duizelingen zijn aan de orde van de dag en elke 

verkoudheid en griepje dat mijn weg kruist wordt 

opgepikt. De huisarts laat even bloed prikken en 

controleert op pfeiffer, suiker en ijzer. Via de 

telefoon verneem ik dat mijn waardes goed zijn en 

daarmee is de kous af.  

“Rust maar goed uit”.  

De Mexicaanse griep krijgt weer de schuld. 

De week daarna heb ik een afspraak bij de longarts, 

nacontrole. Ook hier trek ik aan de bel.  

“Ik voel me alsof al mijn energie weg is, mijn 

batterij is leeg.”  
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Bij het onderzoek blijken mijn longen echter goed te 

klinken.  

“Doe maar rustig aan, gewoon volhouden. De 

nasleep van de Mexicaanse griep kan best lang 

aanhouden.”  

Bezorgd blijf ik toch. Ik ben teleurgesteld. Niemand 

hoort mij.  

 

 

Ziek, zwak en misselijk 

 

Of ik het wist? Nooit meer heb ik als die ene keer 

zitten genieten van mijn ongeboren kindje. Die 

prachtige energie die ik nog geen week geleden in 

mijn buik voelde. De werveling in het vruchtwater 

en die eerste zachte plopjes in mijn buik. Vaak lig ik 

op de bank met mijn ogen dicht en voeten hoog om 

te voelen. ‘Hallo, ben je daar?’ Op zoek naar 

contact. Ik heb me vergist. Dat moet het wel zijn. 

Het kan niet anders, maak ik mezelf wijs. Dit kindje 

laat gewoon nog niets van zich horen. Ik heb zitten 

fantaseren toen ik dat voelde. Maar ondertussen 

word ik overmand door leegte en verdriet. 

Depressie, schijnbaar zonder oorzaak. Af en toe 
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voel ik beweging. En maak mezelf wijs dat dit onze 

baby is… 

 

Met vijftien weken kan ik weer terecht bij de 

verloskundige. Ik geef haar een update van wat de 

huisarts en longarts hebben gezegd, en deel haar 

mede dat ik me steeds slechter voel. Ze zegt dat ik 

moet oppassen, anders kan ik straks helemaal niet 

meer werken. Wat is er toch met me aan de hand? 

De controle is verder goed, bloeddruk ok, het hartje 

klopt en de baarmoeder groeit.  

 

Dit is de laatste keer dat ik het hartje van ons 

kindje hoor. 

 

Na kerst volgt depressie. Ik word eindelijk een 

beetje dikker en maak mezelf wijs dat ik gelukkig 

moet zijn. In plaats daarvan ben ik helemaal op. Ik 

kan niet meer normaal naar mijn werk gaan, heb 

moeite mijn andere kinderen uit bed te halen ’s 

morgens en worstel continu met hartkloppingen. Als 

ik wakker word ben ik zo duizelig dat ik niet direct 

op kan staan. De twijfel slaat toe; ben ik 

overspannen? Is mijn bloeddruk soms te hoog?  
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Op het werk barst ik in tranen uit. Ik trek het niet 

meer. Zelfs mijn baas schrikt ervan omdat ik 

normaal gesproken wel een zakelijk type ben. Er 

volgt een gesprek. Ik vraag mijn baas de Arbo in te 

schakelen, zodat hij eventueel een vervanger aan 

kan nemen en de kosten kan opgeven aan zijn 

verzekering. Hij is het daar niet mee eens. “Toen jij 

de Mexicaanse griep had heb ik op de vrijdag het 

uitzendbureau moeten bellen en dat heeft me 

tweehonderd en vijftig euro gekost.” Mijn 

afwezigheid zou financiële consequenties hebben die 

hij niet kan dragen. De baas is bang dat de Arbo mij 

afkeurt en kan me niet missen. Toen ik happend 

naar adem probeerde te overleven, kreeg ik op de 

dag van mijn ziekenhuisopname de sms: “Ben je er 

morgen weer? Het is hier een puinhoop!”  

 

Omdat het werken na kerst echt niet meer gaat 

spreek ik uiteindelijk met hem af dat ik elke morgen 

probeer te komen en op vrijdag de hele dag, omdat 

er dan niemand anders aanwezig is. Hij gaat 

hiermee akkoord, maar probeert me vervolgens op 

alle mogelijke manieren langer op kantoor te 

houden. Ik voel me ontzettend onder druk gezet, 
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gemanipuleerd en alsof ik er niet toe doe, alleen het 

geld is belangrijk.  

 

Na het overlijden en de geboorte van Lieve*, zorgde 

de tijdelijke arbeidsongeschiktheid die daarop 

volgde ervoor dat ik uiteindelijk mijn baan verloor. 

Afspraken bij de Arbo arts en informele bezoekjes 

aan het bedrijf waar ik werkte, in een poging de 

relaties goed te onderhouden, leidden uiteindelijk 

alleen maar tot frustratie en onbegrip. Mijn baas 

snapte niet waarom ik de dood van Lieve* niet van 

mij af kon zetten, de Arbo arts niet dat ik niet 

meteen hele dagen kon werken en ik snapte zelf 

niet waar zij mee bezig waren. Zagen ze dan niet 

dat mijn wereld was ingestort? Zoals ik het ervaren 

heb is er in deze maatschappij geen ruimte voor 

stilstaan, voor rouw, voor doodgaan. We moeten 

allemaal steeds door, onze gevoelens aan de kant 

zettend. Dat ik moeite had met zoiets eenvoudigs 

als boodschappen doen, omdat ik gewoon niet meer 

kón nadenken toen, dat begreep de wereld niet. 

 

En hoewel de rechter mij gelijk gaf, was het zwaar 

en slepend om tijdens een rouwproces met een 

rechtszaak bezig te zijn. Als ik wilde, kon ik blijven 
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en re-integreren, maar er was teveel gebeurd om 

dat nog een realistische optie te vinden. Om die 

reden werd ondanks ziekte het contract ontbonden, 

nog geen jaar na de geboorte van Lieve*. Ik werd 

gestraft voor het overlijden van mijn kind. 

 

Achteraf bezien is het overlijden van Lieve* juist 

ook datgene dat mij herinnerde aan wie ik was, aan 

de idealen die ik nastreef en het leven zoals ik dat 

zou willen leiden. De geboorte van Lieve* heeft mij 

doen realiseren dat genieten heel belangrijk is, het 

koesteren van de kleine dingen, iets zinvols doen 

voor een ander en het belang van prioriteiten 

stellen. Terugkijkend zie ik dat ik daar ook in mijn 

werk altijd naar op zoek was, dat ik steeds extra 

tijd uittrok voor de cliënten die bezorgd belden; en 

er ontzettend veel plezier in had om stagiaires de 

kneepjes van het vak te leren.  

 

Wanneer je een kind verliest, is het net of je sterft 

van binnen. De pijn maakt je kapot. Maar wanneer 

je op zoek gaat naar heling vind je de essentie van 

jezelf terug, datgene dat altijd al in jou zat maar 

bedolven werd onder de dagelijkse sleur, meningen 

van anderen en wellicht omgekeerde prioriteiten. Ik 
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werd op mijn gebroken zelf teruggeworpen omdat 

de wereld, de sleur, er opeens niet meer toe deed. 

Hoe onbelangrijk is het om oogschaduw op te doen 

als je kind dood is, hoe zinloos is het om brieven te 

versturen en kopieën te maken terwijl je kind dood 

is, hoe onmogelijk is het om je druk te maken over 

de administratie van vorig jaar wanneer je kind 

dood is. Wanneer je kind dood is wordt al het 

onzinnige onzichtbaar en blijft alleen dat over wat 

er echt toe doet. 

 

 

Gefluister op de voorgrond 

 

Ik weet bijna zeker dat zijn hart vandaag stopte 

met kloppen. 

 

Eerste kerstdag 2009. We ondernemen een lange 

trip richting Heiloo, familiebezoek. Het is hels weer 

op de terugweg en we zitten bijna drie uur in de 

auto. Er ligt sneeuw en het regent. Een echte 

donkere decemberdag. De lucht is even grijs als de 

autoweg. Het is alsof we door een tunnel rijden, 
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meegezogen worden in een vacuüm van leegte. 

Kale bomen, saaie kantoorgebouwen en een enkel 

schreeuwerig reclamebord doemen op aan de 

kanten van de weg. De wind en regen ontnemen 

ons een groot deel van het zicht, dus rijden we op 

gevoel. Terwijl we door dit helse weer naar huis 

rijden kletsen we wat en de kinderen slapen. Sara 

en Bram hebben een drukke en gezellige tijd achter 

de rug. Die voornamelijk bestond uit een oude hond 

achterna zitten, rondjes rennen in de kamer en 

tekeningen maken in het atelier van mijn tante. Ze 

hebben zich kostelijk geamuseerd. En nu zijn ze 

doodop. Eindelijk rust. 

 

“Ik heb het gevoel dat je opa niet meer zo lang 

heeft,” zegt manlief als er een stilte valt in ons 

gesprek. De regen tikt tegen de ruiten. Het lijkt wel 

hagel. Onheilspellend slaan de druppels bij 

windvlagen met kracht tegen het glas. “Hij zag er 

echt een beetje afwezig uit,” vult hij zijn stelling 

aan. Ik ben er even stil van. Hij weet precies het 

akelige gevoel te verwoorden dat ik al langer heb. 

Iets dat me af en toe bekruipt, stilletjes en triest. In 

vlagen. En nu geeft hij daar zomaar woorden aan. 

Hoewel een gedeeld gevoel vaak fijn is als 
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herkenning, maakt het me dit keer misselijk. “Houd 

alsjeblieft op!” Antwoord ik hees van schrik. “Ik heb 

al dagen het gevoel dat er iemand dood gaat.” Mijn 

hart slaat in mijn keel en ik begin te zweten. Het is 

zo akelig stil vandaag, ondanks het lawaai van de 

storm. Er is iemand verdwenen. Gewoon 

weggevaagd. Het voelt donker en kil, als een put 

zonder bodem. Zo duister. Als vallen zonder daar 

ooit mee op te houden. Een gat in mijn hart. De 

energie is weg. Alles is leeg. Iemand sterft, maar 

niet opa.  

“Hij zal zich wel gewoon niet zo lekker voelen,” zegt 

hij om mij gerust te stellen.  

 

En ik zeg niets meer. Als achtergrondmuziek die 

plots veel luider werd, nemen de regendruppels 

opnieuw het geluid van de wereld over terwijl de 

angst langzaam verdwijnt. 

 

Duistere wolken zonder nieuws 

 

Hoera! Ik ben vier ons, ja echt bijna een halve kilo, 

aangekomen. Haast euforisch stap ik na de 

kerstvakantie met de kinderen het schoolplein weer 
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op. De koude wind en het stevige wolkendek boven 

de daken kan me niet deren nu. Voor het eerst weer 

met een goed humeur naar buiten, want het lijkt er 

toch echt op dat die buik begint te groeien. Dat ik 

me scheel heb gegeten de afgelopen week om die 

paar honderd gram eraan te krijgen, en nog steeds 

drie kilo minder weeg dan in het begin van de 

zwangerschap, doet er niet toe. Vandaag niet. 

 

Vanochtend stapte ik trots de deur uit met mijn 

spiksplinternieuwe positiejas aan. Eigenlijk is hij nog 

wat ruim en te dun voor deze tijd van het jaar. 

Maar hoewel het erg fris is, maakt de zachte stof 

het toch redelijk aangenaam. Blij en opgelucht, 

eindelijk echt zwanger voel ik me, dus die jas moet 

en zal aan. Het lijkt zelfs of de zon even schijnt. 

Doorbreekt, door de dikke winterdeken die de 

wereld om zich heen heeft geslagen. Zachtjes voel 

ik die ene zonnestraal kietelen op mijn wang en kijk 

op naar dat kleine beetje warmte. Het is alsof het 

licht iets zeggen wil, dat het allemaal wel goed 

komt. Ik glimlach naar de lucht om dat stukje hoop 

te begroeten. En daarna krijgt iedereen die mijn 

afgepeigerde gezicht met blauwe wallen, en 

anderzijds vrolijke lippen, vraagt hoe het is, te 
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horen dat mijn buik gegroeid is. Niemand is even 

enthousiast als ik overigens, maar dat deert niet. 

Eigenlijk is dit de laatste vrolijke dag die ik mij kan 

herinneren. 

 

Nog geen week later zit ik tegenover de huisarts. 

Weer een nieuwe, ik ga graag bij de huisartsen in 

opleiding want die moeten nog leren. En hebben 

een frisse kijk op de dingen. Zo redeneer ik althans. 

De vorige liet bloed prikken om te controleren op 

Pfeiffer. Het is de zoveelste hulpverlener die ik 

inlicht over het feit dat er iets niet goed is, maar dat 

ik geen idee heb wat precies. Voorgangers als de 

longarts en verloskundige vinden dat ik het uit moet 

zitten… De Mexicaanse griep krijgt de schuld. Van 

alles. Mijn vermoeidheid, het misselijke en 

onbehaaglijke gevoel dat mij op momenten 

overvalt, dat ik niet meer kan denken en alleen nog 

maar voel. Ik verdrink in emoties die uit de lucht 

lijken te vallen. Die mij niets vertellen maar wel 

heel veel zeggen. En de nieuwe huisarts besluit dat 

ik misschien een depressie heb. 

 

Lief als ze is zorgt ze ervoor dat ik op zeer korte 

termijn terecht kan bij weer een nieuwe 
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hulpverlener. Ik moet een paar weken wachten tot 

ik terecht kan, maar heb in de tussentijd wel nieuwe 

moed. Eindelijk zal er een antwoord komen op de 

vraag waarom ik me zo rot voel. Het feit dat de 

‘schopjes’ in mijn buik niet harder worden en dat ik 

nog steeds gewoon op mijn buik kan liggen wijt ik 

aan een fout in beoordelingsvermogen van mijn 

kant omdat ik depressief ben. Het verschil is heus 

niet zo groot in vergelijking met die twee andere 

zwangerschappen. De placenta zal wel aan de 

voorkant liggen. En door die vervelende griep ben ik 

natuurlijk niet zoveel aangekomen. Het geeft me in 

elk geval rust te weten dat er nu iets aan gedaan 

wordt, eindelijk wordt onderkend dat er iets niet in 

orde is!  

 

Binnen twee weken zit ik daar op de praatstoel, 

vertellend over het dode kindje in mijn buik. 

 

Opnieuw zwanger 

 

De gynaecoloog vertelt me dat ontzwangeren 

ongeveer even lang duurt als de zwangerschap 
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duurde en raadt ons aan om ook minimaal die 

periode te wachten met ‘opnieuw proberen’. Anders 

‘is je lichaam daar nog niet klaar voor’, legt hij uit, 

zonder daarbij aandacht te schenken aan het 

psychische proces van rouw overigens. Ondertussen 

kan ik aan niets anders denken dan de leegte die ik 

in me voel, in mijn lichaam dat nog zwanger zou 

moeten zijn. Het verlangen naar een kindje brandt 

nog steeds, heviger dan ooit tevoren, hoewel ik me 

terdege realiseer dat je een kind niet kunt 

vervangen. Lieve* is onze zoon, ons hemelkindje, 

hij hoort bij ons zoals hij is. 

 

Ik denk dat het misschien te maken heeft met 

toekomst, dat ik weer zwanger wilde zijn. Een 

zwangerschap neemt je als het ware bij de hand en 

leidt je vanzelf naar de toekomst toe, weg van het 

stilstaan, van het zwarte gat, van het niets. In de 

eerste maanden na Lieve’s* geboorte zag ik geen 

morgen, volgende week of komend jaar, maar zat ik 

vast in dat moment waarop ik hem af moest staan. 

Hevig verlangend naar hem en naar een toekomst, 

want dat is precies wat je verliest wanneer je kindje 

sterft.  
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Je raakt niet alleen het kindje dat komen zou kwijt, 

maar ook alles waarvan je zou genieten; zijn eerste 

lach en stapjes, knuffelen met elkaar, zijn warme 

lichaam tegen het mijne, gedeelde geheimpjes, een 

verhaaltje voorlezen, ondeugende grapjes en zelfs 

de banale dingen als vieze luiers of zwemles. Alles 

waar je je op verheugde, aan dacht, dingen die je 

plande, hoopte en over fantaseerde zijn zomaar 

weg. In één klap. 

 

Een nieuwe zwangerschap veranderde niets aan het 

gemis van Lieve*, maar bracht wel weer toekomst, 

hoop, verlangens. Het maakte de pijn niet minder, 

maar zorgde er wel voor dat ik hem kon dragen. Ik 

voelde dat als een soort overlevingsmechanisme, 

waar uiteindelijk een prachtig meisje uit geboren 

werd. Sofie. 

 

Niet iedereen vond het verstandig dat we zo gauw 

alweer in verwachting waren, dik twee maanden na 

de doodgeboorte van Lieve*, want dat zou de 

‘verwerking’ in de war sturen, mijn lichaam 

ontregelen of ik zou het idee kunnen hebben dat 

mijn zoontje op de een of andere manier 

vervangbaar was. Soms kwamen die opmerkingen 
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subtiel aan mijn adres terecht en andere keren werd 

mij recht in mijn gezicht gevraagd wat me bezielde. 

En dan waren er nog degenen die het dachten, 

maar wijselijk hun mond hielden, waarvoor dank. Ik 

heb hiervan geleerd niet te oordelen over een 

ander, want dat dééd ik ook en dus neem ik het 

niemand kwalijk; je weet eenvoudigweg niet wat er 

in het hoofd van de ander omgaat of waarom ze een 

bepaalde beslissing nemen. Sommige opmerkingen, 

hoe goed bedoeld ook, doen pijn. 

 

Op de eerste plaats geloof ik niet in verwerking van, 

wel in leren leven met en misschien ook wel 

opnieuw leren ervaren dankzij, het verlies van je 

kind. Verwerken suggereert dat je verdriet op de 

een of andere manier verdwijnt en alles weer wordt 

zoals het was. Maar in werkelijkheid begint je leven 

helemaal opnieuw wanneer je hoort dat de baby in 

je buik dood is. Je wereld wordt in tweeën geknipt, 

een vóór en een na. Daar leer je mee omgaan, 

maar ‘verwerken’ doe je het niet, net zoals je het 

niet vergeet. Dit kindje is voor altijd in je leven, 

voor eeuwig in je gezin, op zijn eigen bijzondere 

plek. Overigens, ook de term ‘het een plekje’ geven 

vind ik niet erg toepasselijk voor iets dat compleet 
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verweven raakt met wie je bent. Kinderen zijn 

onverwachte wezens die opduiken waar en wanneer 

zij dat willen, zo gaat dat ook met kinderen die er 

niet mochten zijn. Er zal altijd iets zijn dat je 

plotseling aan hem herinnert, muziek, een beeld, 

gevoel, het seizoen, iets dat iemand zegt. Lieve* 

duikt op de gekste momenten op en zal dat blijven 

doen, hij heeft geen plekje, ergens weggestopt in 

mijn hoofd want hij maakt onlosmakelijk deel uit 

van wie ik ben, van mijn hele wezen. 

 

Wat mijn lichaam betreft had men gelijk. Toen ik in 

verwachting was van Sofie kreeg ik al vroeg last 

van bekkenklachten, die leidden tot instabiliteit en 

veel pijn. Die fysieke pijn kon me echter weinig 

schelen. Hoewel het heel vervelend was, had ik dat 

er graag voor over. Een ander aspect dat 

samenhing met de vlugge zwangerschap was angst, 

hoewel ik niet zeker weet of ik niet net zo bang was 

geweest als we een jaar gewacht hadden. Elke 

controle stelde mijn zenuwen ernstig op de proef 

omdat ik wist wat er fout kon gaan. Het besef dat 

niet elke zwangerschap goed afloopt, ook niet na 

twaalf weken misselijkheid, nestelde zich in elke 

vezel van mijn lijf en veroorzaakte behoorlijk wat 
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slapeloze nachten. Als het één keer is misgegaan, 

waarom dan niet nog eens?  

 

Het feit dat bij Lieve* geen oorzaak was gevonden 

voor het overlijden maakte de angst alleen maar 

groter, ongeacht het feit dat men genetisch geen 

foutje had gevonden en zijn dood dus als toeval 

werd bestempeld. Misschien zat er in mij wel iets 

verkeerd, kon het drama van afgelopen winter zich 

daardoor herhalen. Ik ben zo ontzettend bang 

geweest, tot het moment dat de eerste weeën zich 

aandienden. Mijn lijf nam het roer over en deed wat 

het moest doen. Ik heb die hele bevalling als erg 

rustig en mooi ervaren, na die stormachtige 

zwangerschap. En ondanks dat ik in het ziekenhuis 

moest bevallen, was de sfeer bijna sereen. Binnen 

vier uurtjes was ze er, lag ze op mijn buik, levend 

en wel. Ze keek me aan met haar prachtige blauwe 

ogen en ik voelde een golf van geluk over mij heen 

stromen. Niets deed ertoe, alleen zij en ik. Mijn 

Sofie. 

 

Sofie zal nooit een vervanging voor Lieve* zijn. Met 

haar geboorte was het gemis niet als vanzelf voorbij 

of Lieve* vergeten. Ze zijn twee verschillende 
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personen, niet vervangbaar of uitwisselbaar met 

elkaar. Het is mogelijk om gelukkig te zijn met de 

ene baby en hartgrondig verdriet te voelen om het 

overlijden van de ander, die emoties kunnen naast 

elkaar bestaan. Sofie bracht nieuw levensgeluk, 

maar het rouwproces om Lieve* duurde voort. Die 

dubbele gevoelens waren zwaar, zeker toen de 

geboortedag van ons hemelkindje zich aandiende. 

Lieve* en Sofie zijn twee aparte kinderen in ons 

gezin, maar ze horen wel bij mekaar. Ze delen hun 

geboortejaar en zelfs bijna de dag in de maand. 

Lieve* werd op 21 januari geboren en Sofie op 22 

december, 21-01-2010 en 22-12-2010. Met de een 

begon het jaar en de ander sloot het af. Geluk en 

verdriet als twee kanten van dezelfde medaille. 

 

De hamvraag is natuurlijk of het een goede 

beslissing is om zo snel na het verlies van je kindje 

weer zwanger te raken.  

Razende hormonen van een lijf dat eigenlijk nog 

zwanger moest zijn en een intens verdriet maakten 

het onmogelijk om een overwogen keuze te maken. 

De vraag wordt dan eigenlijk of ik het weer zou 

doen, wetende wat ik nu weet en vooropgesteld dat 
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ik een moment helder kon denken. Eerlijk gezegd 

hadden we dan misschien iets langer gewacht.  

 

Sneeuw 

 

“Van mij mag het altijd winter blijven.”  

Ik weet nog goed hoe dat voelde toen. Als de tijd 

stil mag blijven staan is er niets om naar vooruit te 

kijken. Wanneer je een kind verliest is het juist de 

vooruitgang in de tijd die angst inboezemt. Je 

omgeving gaat verder. Jij blijft achter. Je uit alle 

macht vasthoudend aan het moment, om maar zo 

dicht mogelijk bij je kindje te blijven. Loslaten en 

verdergaan is kwijtraken. Zo dacht ik daar toen 

over. Ik was bang voor de lente die kwam. 

 

En toen de bloembollen opkwamen lag er voor mij 

nog sneeuw. Het werd zomer en nog rilde ik van de 

kou. Zonder gevoel, verdoofd en passief gleden de 

maanden voorbij. Maar hoe meer de tijd mij door de 

vingers glipte, hoe meer mijn engel juist leek te 

verdampen. Daar op dat moment, in het verleden, 

daar was helemaal niets meer. Mijn gevecht tegen 
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de dagen die verstreken was zinloos, ik had 

namelijk niets achtergelaten waarvoor ik in het 

verleden moest blijven.  

 

Dat realiseerde ik me pas tijdens onze vakantie in 

Spanje dat jaar. Misschien wel net zo erg als het 

verstrijken van de tijd was het weggaan van de plek 

waar ik thuishoorde. Alsof ik mijn kind helemaal 

alleen liet in een leeg huis. De rest wel meenam, 

hun koffertjes inpakte en met versnaperingen 

achter in de auto installeerde. Waarop hij dan zielig 

thuis door het raam naar buiten zat te kijken, 

verdrietig dat we hem vergeten waren. Maar dat 

was natuurlijk helemaal niet zo. 

 

Het kostte een klein meisje van vier jaar nog geen 

minuut om mij dat te laten zien. “Kijk mama, Lieve* 

is toch gewoon daarboven?”, wees zij wijs naar de 

Spaanse sterrenhemel, toen ik haar vertelde van 

mijn gemis. Ze had het zelf gevraagd, waarom ik zo 

verdrietig was. En zonder eromheen te draaien gaf 

ze mij nu niet alleen een antwoord, maar ook de 

verlossing. Samen keken we naar boven en 

filosofeerden over welke ster Lieve* zou zijn. En 

terwijl de tranen in de duisternis onzichtbaar over 
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mijn wangen rolden, nam dat kleine meisje naast 

me mijn hand. De stilte die daarop volgde sprak 

duizend onzegbare woorden van troost en samen 

vonden wij hem, hoog in de hemel, als ster die net 

een beetje feller flonkerde dan de rest.  

 

Die ervaring liet mij zien dat ik niets achter hoefde 

te laten, ik mocht vooruitgaan en Lieve* zou altijd 

bij me blijven. Waar of wanneer ik ook ga, mijn hart 

neemt hem gewoon mee. Ik leerde weer vooruit 

durven kijken. Want er is een toekomst. Juist dat 

loslaten liet mij weer voelen. Verdriet, maar ook 

vreugde. Het maakte Lieve* deel van ons gezin, gaf 

hem een eigen plek en liet hem groeien. Hij bleef 

niet dat kleine kindje dat in mijn handen paste, 

maar groeide op naast de rest. 

 

En elk jaar wanneer winter en lente lijken te 

vechten in het wisselende weer komt dat gevoel 

weer even terug. Ik hoef niet hier te blijven, voor je 

het weet komt het eerste groen weer op en mag het 

leven weer verdergaan. En tot die tijd genieten wij 

van de sneeuw, die alles even stil doet staan. Dan 

zie ik Sara en Bram ravotten in die eerste witte 

vlokken. Met hun handen heerlijk ingepakt aaien ze 



130 

 

over elk heggetje onderweg, waarop het koude 

poeder opwaait en hun mutsen bestrooit. Bram 

vindt een grote brok ijs langs de weg en sleept hem 

een heel eind mee. Zonder te klagen over koude 

handjes. Sara probeert een boom te raken met iets 

dat een sneeuwbal moet voorstellen. En kan een 

gilletje van plezier niet onderdrukken. Ze genieten 

en vergeten de wereld. Zo bijzonder, alles is wit. Zo 

puur, net als hij. 

 

Lieveheersbeestje 

 

“Waarom kijk je zo verdrietig mama?” Fluistert Sara 

zachtjes in mijn oor. Ondertussen staat ze te 

draaien op haar nieuwe schoenen, balancerend op 

het voetenbankje in de kerk. Het schijnsel van de 

vele lampjes laat haar ogen mooi glinsteren in het 

donker. Met haar ene hand hangt ze aan de houten 

rugleuning van de bank voor ons en ondertussen 

laat ze haar bovenlichaam zo ver mogelijk naar 

voren vallen. Als ze een van haar benen de lucht in 

zou gooien was het net een ballerina. Ik voel haar 

lange, losse haren kriebelen in mijn nek. Terwijl ze 

praat blaast ze zachtjes in mijn oor. “Ik mis Lieve* 
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altijd een beetje meer dan anders met kerst,” 

antwoord ik eerlijk. 

 

Sara’s ogen lichten op. “O ja, Lieve*,” zegt ze 

vrolijk. “Die was ik bijna vergeten!” Ik leg mijn 

wijsvinger tegen mijn lippen en zeg “sst”, om Sara’s 

steeds harder wordende stem te dempen. “Maar nu 

weet ik het weer hoor,” vertrouwt ze me toe. Dan 

draait ze zich om en zet een paar stappen richting 

opa en oma die verderop een plekje hebben. “Het 

was een jongetje, toch?” Wil Sara nog weten 

voordat ze verder loopt. Ze kijkt even achterom en 

giechelt er een beetje bij, wetende dat haar vraag 

eigenlijk overbodig is. Ik knik instemmend en 

besteed er verder geen aandacht aan. Misschien 

doet Sara dat wel om te bewijzen dat ze het echt 

nog weet. Alsof ik daaraan twijfel. 

 

Ik vraag me af of ik het haar kan uitleggen. Hoe je 

iemand die er niet meer is, juist meer mist op 

momenten dat diegene heel dichtbij is. Er zijn 

dagen dat je die persoon bijna kunt zien. Met kerst, 

een verjaardag of andere bijzondere momenten. 

Wanneer je eigenlijk met zijn allen bij elkaar hoort 

te zijn. Als gezin. Of familie. Vrienden. Je mist je 
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kind, broer of zus, ouders, vriend of grootouders. 

Het is als een spiegeling in de ruiten. Een vage 

schim op de muur. Je weet dat diegene bij je is. En 

hoe meer je die aanwezigheid voelt, des te groter 

wordt het verlangen die persoon vast te pakken, 

aan te raken of maar gewoon even met hem te 

praten. Hoe groter het gemis. 

 

Later die avond zijn we gezellig samen met familie. 

Bijna compleet als gezin. Op eentje na dan. Bram is 

doodmoe en hangt wat rond. Gaat knuffelen met 

iedereen die hem oppakt. Sara zit op de praatstoel 

en mengt zich in ieder gesprek. Net als haar vader 

heeft ze overal wel een mening over ongeacht het 

onderwerp. Ze zou gerust tot elf uur blijven kletsen, 

als wij dat goed vonden. En Sofie? Die ligt lekker te 

slapen in de wagen op de gang. Uitgeput van de 

kindermis op kerstavond en het vieren van haar 

verjaardag. Om te voorkomen dat we de gehele 

kerst verwend worden door chagrijnige kinderen die 

te laat naar bed zijn gegaan, pakken we rond een 

uur of negen de spullen bij elkaar. 

 

Plichtsgetrouw drink ik het laatste restje appelsap 

uit de bekertjes. Zonde om maar gewoon te laten 
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staan. En terwijl ik dat doe, zie ik hem opeens 

zitten. Aan de rand van Sara’s drankje. Rood met 

zwarte stippen. Een heel klein lieveheersbeestje. 

Zomaar op kerstavond. Ik zie het als een bezoekje. 

Toch allemaal samen met kerst.   

 

Hij wil graag een broertje 

 

“Mama, komt er nog een baby uit jouw buik?” Bram 

kijkt me verwachtingsvol aan terwijl hij het vraagt. 

 

“Nee, ik denk het niet lieverd,” zeg ik. En terwijl 

Bram’s wenkbrauwen een wedstrijd houden met zijn 

mondhoeken om het snelst naar beneden te 

zakken, voel ik me meteen een beetje schuldig. 

 

“Misschien toch wel,” zegt ‘ie, zijn gezicht 

geforceerd in de plooi trekkend, “en dan zijn er drie 

jongens en drie meisjes.” 

“Maar je hebt toch al een broertje?” 
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Bram’s boze blik nestelt zich bij die vraag tot in zijn 

over elkaar geslagen armen. “Nee, Lieve* telt niet, 

die is dood.” 

Ik begrijp mijn zoon best hoor, hij wil een broertje 

om mee te spelen. Aan de andere kant betekent dat 

niet dat Lieve* niet meetelt, vind ik. “Hij hoort wel 

bij ons,” deel ik Bram mee. 

Dat wekt zijn ergernis. Hij zal mij maar even 

uitleggen hoe het zit. “Lieve* hoort bij niemand. Hij 

is vàn niemand en hij is ook bíj niemand. Lieve* is 

helemaal alleen,” schreeuwt Bram. 

En hij laat mij verbijsterd achter. 

 

‘s Nachts als ons ventje zijn eigen kamertje allang 

weer verruild heeft voor een nestje bij ons 

voeteneind, en zijn gezichtje minder strak op 

standje kwaad staat, misschien zelfs vredig, zie ik 

naast hem een schaduw. Eentje die nergens op valt 

en door niets wordt veroorzaakt. Die lichter lijkt te 

zijn in plaats van donker. Precies zo groot als een 

heel klein jongetje. Misschien droom ik, maar erg 

veel maakt dat niet uit. Hij zit op bed, 

voorovergebogen, en fluistert iets in Bram’s oor. 

Verstaan kan ik het niet. En bij de inspanning van 

het luisteren val ik weer in slaap. 
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Maar ik weet wel wat hij zei hoor. “Lieve broer, ik 

ben niet alleen. Maak je maar niet druk om mij.” En 

ik hoop, dat Bram dat heeft gehoord… en goed in 

zijn kleine oortjes knoopt! 

 

Omgaan met de dood 

 

Bram wil graag een skelet hebben. Zo’n houten ding 

dat je zelf in elkaar moet zetten, met een boekje 

erbij over hoe de botten heten en wat er allemaal in 

het lichaam zit. Met zijn onmiskenbaar schattige 

pruillipje danst ‘ie om mee heen, want ik moet een 

plaatje van een skelet opzoeken. Hij vraagt, zeurt 

en mijmert over wat hij zou ontdekken, leren en 

weten, als hij maar een “skelettenspel” had. 

 

We spreken af dat hij het kan verdienen met een 

stickerkaart, goed gedrag mag immers best beloond 

worden. Tien stickers heeft hij nodig. Zijn gezichtje 

maakt een omslag van donderwolk naar 

twijfelachtige lentebries, met een serieuze maar 

duidelijke glimlach, en hij gaat direct aan de slag 
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met een a4-tje en pen. Uiteraard moet er een skelet 

op zijn stickerkaart staan, zodat we allemaal weten 

waar hij het voor doet. Frustratie één blijkt al gauw 

dat hij geen skelet kan tekenen. Dat is echter 

gemakkelijk opgelost, aan mama de eer. Een winst 

voor beiden want Bram gaat vervolgens gewillig 

mee naar bed. 

 

Mijn nieuwsgierigheid naar zijn plotselinge interesse 

voor skeletten is echter gewekt. En in navolging van 

zijn grappige maar serieuze vraag eerder vandaag, 

die luidde: “mama, wanneer krijg ik nu eigenlijk 

eens een baan?”, zeg ik: “Wil je soms dokter 

worden?”. 

 

Bedenkelijk staart meneer even voor zich uit en 

antwoordt: “Ja, eigenlijk wel denk ik. Voor mensen 

die bijna doodgaan, zodat ik die kan redden”. 

 

“Zoals een chirurg bedoel je?” Waarop ik een 

vragende blik terug krijg. “Een hersenchirurg 

opereert bijvoorbeeld de hersenen,” verduidelijk ik 

de vraag. 
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“Nee, niet de hersenen mam,” zegt Bram met 

gefronste wenkbrauwen en over elkaar geslagen 

armen. “Ik wil het hart repareren, bij mensen een 

nieuw hart erin zetten.” 

 

“Oh, dat heet een hartchirurg,” zeg ik. Het 

spreekwoordelijke kwartje is nog steeds niet 

gevallen, dus vraag ik: “waarom juist het hart?”. 

 

“Ik wil het hart van mensen repareren zodat ze 

verder kunnen leven. Eigenlijk hadden ze o-oma’s 

hart ook moeten maken, zodat ze niet dood zou 

gaan. Ik vind het zo erg dat oma er niet meer is…” 

 

Moederdag 

 

Ik had gehoopt dat het dit jaar gemakkelijker zou 

zijn, maar dat is het niet. Vandaag ben ik als eerste 

wakker. In ons bed liggen drie kindertjes te slapen. 

Sofie en Bram in het midden, Sara ondersteboven, 

met haar hoofd bij het voeteneind, tussen onze 

benen. Waarom liggen ze in godsnaam allemaal bij 

ons in bed? Ja, dat vraag ik mij op die momenten 
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ook weleens af. Maar het antwoord is simpel. 

Omdat wij zacht gekookte ouders zijn. Daarom. 

 

Sofie slaapt standaard tussen ons in. Sinds ze de 

wieg ontgroeid is, weigert mevrouw te wennen aan 

haar ledikantje op die prachtige onbeslapen 

babykamer. Ondertussen slaapt Sara wisselend. Het 

gaat hele periodes goed, maar als er veel vrije 

dagen zijn wordt ze onrustig. Een nachtmerrie rond 

drie uur ‘s nachts zorgt voor bezoek van twee 

knokige knietjes tegen mijn billen. En Bram? Die 

vindt het om een uur of zes wel welletjes en wil 

opstaan. Eenmaal aangekomen bij ons bed besluit 

hij echter toch nog een uiltje te knappen. 

 

Al dat geduw en gedraai tussen ons in is uiteraard 

niet echt bevorderlijk voor de nachtrust. Of spieren. 

Rond half acht word ik wakker met pijn aan mijn 

rug. En raad eens wie er heerlijk liggen te snurken? 

Juist… Plagerig kriebel ik eens hier en daar. De een 

draait zich om en de ander zegt zachtjes “nouhouw” 

en dan snurken ze weer verder. Maar ik geef het 

niet zo snel op hoor. Mijn vingers sluipen naar 

Sara’s ribben en prikken links en rechts. Tot ze 

begint te lachen en zich omdraait. “Waarom maak 
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je me wakker mama,” vraagt ze opgewekt. “Oh ja, 

het is Moederdag!”. Vervolgens bewerk ik Bram tot 

hij ook wakker is. En Sofie volgt vanzelf. Die doet 

haar oogjes open om te kijken waar al die geluiden 

vandaan komen. 

 

Twee versjes en knutselwerkjes, knuffels en kussen. 

Het is best gezellig in bed. Toch mist er iets, zegt 

mijn gevoel. Ik mag mijn wensen doorgeven voor 

het ontbijt en rustig aan opstaan. Even lekker 

douchen zonder drukte. De bende vertrekt 

in pyjama naar beneden en laat mij alleen achter. 

Helemaal alleen met mijn gedachten. Op sommige 

dagen kan eenzaam denken passieve gevoelens 

naar de voorgrond trekken. Zoals vandaag. Dat lege 

plekje, daar bij ons op bed, eist dan even alle 

aandacht op. Want er is iemand die nooit een versje 

voor zal lezen of zijn knutselwerkje in papa’s 

kleerkast gaat verstoppen. 

 

Ik draai de kraan open en wacht tot het water warm 

is. Stap in de douche en laat de druppels over mijn 

gezicht stromen. Druppels die de tranen meenemen 

het afvoerputje in. Hoe meer ik er laat verdwijnen, 

hoe meer nieuwe er opwellen. Tot ze op zijn. Een 
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dag zoals vandaag is en blijft moeilijk. Misschien 

wel voor altijd… 

 

Bekentenis 

 

De laatste tijd gebeurt het weer steeds vaker. Dan 

stellen mensen een vraag die ik zelfs na jaren nog 

niet kan beantwoorden zonder eerst even na te 

denken. Het is voor anderen niet meer dan een 

kwestie van feiten, maar voor mij een dilemma of ik 

zomaar alles op tafel wil leggen. Want er wordt in 

negen van de tien gevallen doorgevraagd, zeker 

wanneer ik de kinderen bij me heb. “Zo, jij hebt er 

drie zie ik,” zeggen de mensen op straat. Maar ik 

heb er geen drie. Het zijn er vier. Eigenlijk wil ik 

dan plagerig antwoorden: “Oh, ik heb er nog eentje 

maar die is onzichtbaar”. Of: “Zie je dat engeltje 

niet vliegen daarboven?” En dan wijs ik glimlachend 

de lucht in. Gewoon, omdat het kan. Ik ben 

namelijk net zo trots op ons engeltje als op mijn 

andere kinderen. Ook al weet ik niet waar hij is of 

wat hij graag doet. Als het je eigen kind is mag dat 

ook niets uitmaken, vind ik. 
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Maar in het echt, als ik zeker weet dat ik die 

mensen nooit meer tegenkom, zeg ik vaak gewoon 

“ja”. Zachtjes en niet gemeend, dat wel. Maar ik 

zeg het toch. Soms ontken ik dus het bestaan van 

een van mijn kinderen. Weet je waar dat mee te 

maken heeft? Met onbegrip. En ook wel een beetje 

met ‘het gedoe’ eromheen. In het begin deed ik dat 

namelijk anders, dan zei ik stellig: “Nee, ik heb er 

vier.” Behalve toen Sofie er nog niet was. Dan zag 

men twee kinderen en beweerde ik er drie te 

hebben. Mensen kijken daar raar van op, misschien 

ook wel door het aantal. En zo volgt elke keer vraag 

twee: “Oh, hoe oud zijn ze dan?” Je ontkomt er 

vervolgens niet aan om het hemelkindje te 

benoemen. Nu zou ik zeggen: “Nou, ik heb er een 

van zes, eentje van vier, een engeltje en een 

dreumes van veertien maanden.” Het maakt niet uit 

dat ik Lieve* gewoon noem als onderdeel van het 

groepje en daar zelf heel normaal over doe. Mensen 

schrikken toch. Kijken je vragend aan. Na een 

ongemakkelijke stilte voel ik mij toch verplicht 

uitleg te geven. En dat houd ik dan zo kort 

mogelijk, want de ‘schok’ is al groot genoeg.  
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“Ik ben twee jaar geleden tijdens de zwangerschap 

een kindje verloren,” zeg ik. Of in elk geval iets van 

die strekking. Helemaal niet erg om te zeggen hoor, 

voor mij. In ons gezin is dat gewoon een feit, zoals 

het voor anderen heel gemakkelijk is om te zeggen 

hoeveel kinderen ze hebben. Al zou ik liever zeggen 

dat wij er toen een engeltje bij hebben gekregen, in 

plaats van een kind verloren. Maar dat zou nog 

meer verwarring scheppen, vrees ik. 

 

Het probleem ligt in wat er daarna gebeurt. En dat 

varieert van “Tja… Mijn buurvrouw heeft ook 

weleens een miskraam gehad,” waarna men 

uitweidt over het feit dat zij er nooit zo ‘moeilijk’ 

over deed, tot “Hoeveel weken was je?”. Het maakt 

niet uit hoe ik daarop reageer, de conclusie is bijna 

altijd hetzelfde “Maar je hebt dus drie kinderen.” Al 

die opmerkingen zijn kwetsend op hun eigen 

manier. De eerste bagatelliseert ons verlies. Ons 

kindje had armen en benen, tien vingertjes en tien 

tenen. Een neusje en een mond, dichte oogjes en 

hele lieve billetjes. En begrijp me niet verkeerd. Ik 

denk dat een miskraam een immens verlies kan zijn 

en dat ook dit sterretje voor diegene meetelt als 

kind. Er zijn moeders die na een miskraam ook een 
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rouwproces doormaken en er zijn moeders die na 

drie dagen weer verder gaan met hun leven. Je kunt 

daar niet over oordelen, wat voor impact zoiets op 

iemand heeft. Het is echter wel zo dat een 

doodgeboorte anders is, in die zin dat je wordt 

ingeleid voor een bevalling en in feite een compleet 

kindje in handen krijgt, dat je je kindje 

waarschijnlijk al gevoeld hebt en de eerste kleertjes 

gekocht. Hoe verder in de zwangerschap je was, 

hoe dichter bij de toekomst met je kind. Maar de 

pijn, die is bij iedereen heel persoonlijk. 

 

De ‘hoeveel-weken-was-je’ vraag interpreteerde ik 

in het begin nog als interesse van de persoon 

tegenover mij. Dus daar wilde ik dan best iets over 

vertellen. Maar kennelijk is het zo, dat als je 

halverwege de zwangerschap een kind verliest, een 

moeilijke bevalling doormaakt en vervolgens niet 

eens recht hebt op een beetje hulp thuis voor een 

paar dagen, je ook geen echt kind hebt verloren. 

Want het was niet voldragen of zo, ik heb geen idee 

waar mensen die grens leggen voor zichzelf.  

 

Weet je wat eigenlijk zou moeten tellen? Dat ik ons 

engeltje heb voelen bewegen, dat de 



144 

 

spiksplinternieuwe kinderwagen net bezorgd was en 

dat ik één dag na zijn geboorte eigenlijk de 

spannendste echo van de hele zwangerschap zou 

krijgen. Die waarop je ziet of alles goed is. Wat 

belangrijk zou moeten zijn is hoe wij ons 

verheugden op dit kindje, dat we druk bezig waren 

met een naam en de kinderen al hadden verteld dat 

zij een broertje of zusje kregen. Maar dat doet er 

blijkbaar allemaal niet toe. Ik heb maar drie 

kinderen, vinden zij. En die laatste opmerking is 

ongelofelijk grof. Zoiets zeg je toch niet? Toch heb 

ik het al váák op mijn bordje gekregen.  

 

Het is om die reden, dat ik mijn hemelkindje soms 

maar liever niet noem. En als mensen vragen 

hoeveel kinderen ik heb, dan zeg ik dat er drie 

rondlopen of ik er drie in huis heb. Toch bekruipt 

me ook dan een schuldgevoel. Soms is het net of 

Lieve* vervolgens plots naast me staat, nadat ik dat 

gezegd heb. Bijna, voel ik zijn haartjes kriebelen 

onder mijn hand. Alsof hij wil zeggen: “Hier ben ik 

toch mama.” En dan geef ik hem in gedachten een 

aai over de bol. ‘Ik weet dat jij er bent, maar de 

mensen snappen het niet.’ Een stomme smoes, 

waar hij het maar mee moet doen.  
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Plakken 

 

Na regen komt zonneschijn is natuurlijk niet meer 

dan een slecht sprookje wanneer je een kindje 

verliest, maar er is in het proces dat begint bij een 

diep en donker gat waarin niets meer zin lijkt te 

hebben wel degelijk een soort overgang naar het 

licht. Toen ik hoorde dat Lieve* dood was, voelde 

dat letterlijk als vallen, mijn armen en benen 

werden loodzwaar, mijn hoofd begon te bonken, het 

werd zwart voor mijn ogen en toen… toen brak mijn 

hart. Ik viel die dag zo hard en zo diep dat ik dacht 

nooit meer op te krabbelen, maar toch gebeurde 

het. 

 

Wanneer je wereld vergaat, roept dat een soort 

oergevoel op, niet zomaar verdriet met tranen, 

maar een fysieke reactie die door merg en been 

gaat, die mij maanden lang in zijn greep hield en 

het onmogelijk maakte om al zoiets eenvoudigs te 

doen als rustig ademhalen. De pijn verstikte mij, 

verkrampte me, vernielde mij vanbinnen. Ze sloot 

mij af voor alles wat buiten was en zette zelfs het 
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‘ik’ waar ik al zo lang hand in hand mee leefde, 

buiten de deur. Ik viel als duizenden puzzelstukjes 

uit elkaar en alles dat er over bleef was de moeder 

in mij die vervuld was van pijn, verdriet en 

wanhoop. De moeder die wekenlang, maandenlang 

vurig wenste dat iemand haar wakker zou maken 

uit deze nachtmerrie. Ik geloofde niet dat het ooit 

nog ‘goed’ zou komen. 

 

Toch kwam de dag dat ik de zon zag en haar warme 

stralen weer voelde op mijn huid, dat ik in het 

zwembad plonsde en het water bevrijdend om mij 

heen stroomde, dat ik opkeek naar de sterren en 

genoot van de nacht, dat ik chocolade proefde en 

daadwerkelijk een smaak ervoer, dat mijn hart 

langzaam begon te helen. Ik leerde opnieuw te 

leven, weliswaar met een diepgeworteld verdriet, 

maar het lukte me om de moed bijeen te schrapen 

en mijn puzzelstukjes terug te zoeken. En terwijl ik 

ze in elkaar probeerde te passen, merkte ik dat ik 

veranderd was. 

 

Op het moment dat je stuk gaat vanbinnen, ben je 

voor altijd anders. Ik merk dat ik intenser leef, 

meer bewust geniet van mijn kinderen en alle 



147 

 

andere dingen, dat mijn kijk op het leven veranderd 

is, mijn gevoel over het doel van mijn – en ons – 

bestaan. Verlies kan inspiratie ook veroorzaken, in 

die zin dat je de wereld er anders door gaat zien en 

ervaren. Doordat ik het leven op een nieuwe manier 

ging bekijken, verscheen als vanzelf het bijzondere 

in hele gewone dingen. De ideeën die sinds Lieve* 

een belangrijke rol spelen in mijn leven, waren 

echter altijd al deel van mij. Ze zijn alleen 

belangrijker geworden en andere zaken zijn minder 

belangrijk geworden. Eigenlijk worden heel veel 

dingen gewoonweg onbelangrijk wanneer je een 

kindje verliest. En die puzzelstukjes die gebroken 

zijn, die ik niet meer kan plakken, die zijn er ook. 

En dat is oké. 

 

Angst verstikt 

 

Het woord adem doet mij denken aan de eerste 

maanden na de geboorte van Lieve*. Ik was 

destijds enorm bang dat ook een van mijn andere 

kinderen plots zou overlijden en ging daardoor 

regelmatig gebukt onder paniekaanvallen. ’s Nachts 

werd ik zwetend van angst en snakkend naar adem 
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wakker, bang dat ik een dood kind in bed zou 

vinden. Met trillende handen stond ik dan op en 

sloop naar hun slaapkamers om te kijken of ze nog 

ademden.  

 

Overdag werd ik steevast overvallen door 

hyperventilatie wanneer ze naar school, de 

dagopvang of de oppas waren. Het is meer dan 

eens voorgekomen dat ik met de telefoon in handen 

stond, het nummer al ingetoetst om te vragen of 

alles goed was. Maar ik belde niet. Ik deed er alles 

aan om mezelf te beheersen, want dat mijn angst 

irrationeel en ongegrond was wist ik. Bovendien 

schaamde ik me ervoor en hield het daarom 

verborgen voor mijn omgeving. Niemand zou het 

begrijpen dat ik niet eens in staat was rustig een 

douche te nemen zonder bang te zijn dat ik een 

telefoontje had gemist en er iets ernstigs met een 

van de kinderen was gebeurd. 

 

Angst benam mij de adem, maar in de loop der tijd 

heb ik geleerd om toch weer los te laten. De enige 

manier om dat te doen is de confrontatie aangaan 

met je angsten, iedere dag opnieuw. En zo kwam er 

een dag dat ik me beheerste en ’s nachts van vijf, 
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vier, drie, twee, naar slechts één keer de kinderen 

controleren ging. Dat ik de beelden van alle 

manieren waarop mijn kinderen dood konden gaan 

toeliet tot ze me steeds minder bang maakten en 

bijna helemaal verdwenen. Dat ik leerde te leven 

met het feit dat kinderen inderdaad dood kunnen 

gaan, hoe tegennatuurlijk en oneerlijk dat ook lijkt, 

het gebeurt, maar dat betekent niet dat je die angst 

je leven moet laten beheersen. En ja, natuurlijk 

word ik nog weleens overvallen door een 

diepgeworteld gevoel van onheil in dit proces van 

de langste adem, maar ik laat me niet meer leiden 

door blinde paniek. Bewust en rustig ademhalen 

helpt dan om weer op aarde te komen. Soms werkt 

dat niet. 

 

Dankbaarheid 

 

De alledaagse drukte en prestatiemaatschappij 

leiden ertoe dat we als samenleving niet gericht zijn 

op dankbaarheid, maar op streven. Dat streven 

naar steeds meer, altijd beter of groter zorgt ervoor 

dat we geen tijd hebben om stil te staan bij wat we 

hebben. Wanneer je leven stopt, je stilstaat, buiten 
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het dagelijks leven treedt door een gebeurtenis die 

je wereld op z’n kop zet, dan doen beter, groter of 

meer er niet meer toe. Het streven zelf houdt op te 

bestaan omdat de tijd stilstaat, wanneer alles lijkt 

door te gaan terwijl jij achterblijft. 

 

Stilstaan zorgt er niet alleen voor dat je tijd hebt 

om te leren omgaan met je verdriet, maar 

verandert ook je kijk op de wereld. Ik heb geleerd 

om dankbaar te zijn, voor ieder moment, elke dag, 

voor mijn kinderen hier op aarde en ook voor ons 

wolkenkind. Hoewel ik maandenlang heb gewenst 

dat Lieve* terug zou komen en dat alles slechts een 

boze droom was ben ik toch dankbaar dat hij op zijn 

eigen manier in ons leven is. Net als met onze 

andere kinderen kan ik me een dag zonder hem niet 

meer voorstellen. 

 

Na de duisternis komt ondanks het blijvend gemis 

de zon weer op, haar gloed glooiend over het land, 

de rivieren en de bossen. Haar licht schijnend op de 

veranderde wereld die na verlies toch weer in de 

dag geraakt. En wanneer onze ogen niet meer zo 

prikken van de tranen en wij ze voorzichtig open 
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doen, waarmee het donker langzaam weg trekt, dan 

kunnen wij haar als nieuw aanschouwen.  

 

Bron 

 

De reis die het leven heet voltrekt zich zelden in een 

rechte lijn, nou eigenlijk zelfs nooit, en laat zich 

kenmerken door het bewandelen van allerlei 

verschillende paadjes, waarin je niet alleen kiest 

voor links of rechts maar ook talloze tips zoekt en 

ontvangt om de juiste weg te kunnen bewandelen. 

Hoewel traumatische gebeurtenissen je lijken af te 

sluiten van de wereld, een dikke sluier leggend over 

de route die je neemt, zijn je zintuigen juist op dat 

moment extra gevoelig voor die aanwijzingen.  

 

Meestal komen ze niet vanzelf naar je toe, maar ga 

je ernaar op zoek. De hoeveelheid boeken en 

websites die ik heb afgestruind na de geboorte van 

Lieve* is een afspiegeling van het aantal vragen die 

er rondspookten in mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik 

het meeste gehad aan ervaringsverhalen. Het 

contact met lotgenoten dat daardoor ontstond heeft 
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geholpen richting te geven in het helingsproces, 

maar vooral ook geleid tot veel herkenning en 

wederzijds begrip.  

 

Soms komen dingen echter uit onverwachte hoek 

naar je toe. Zo kunnen de woorden ‘ook Lieve* is 

een cadeautje’ je raken in je hart, een ‘doosje voor 

herinneringen’ je iets tastbaars geven en een klein 

bloemetje, ook al heb je op dat moment het gevoel 

dat ‘alles toch alleen maar dood gaat’, je in hun 

puurheid en eenvoud vanbinnen beroeren, 

verwarring veroorzaken en uiteindelijk ook richting 

geven in het helingsproces.  

 

Er zijn dingen die anderen  - zonder nadenken - 

zeggen en die ongelofelijk veel pijn doen,  zoals: ‘je 

hebt dus maar drie kinderen’. En ook dat is een 

bron, een aanwijzing en levensles.  

 

Ik heb daarvan niet alleen geleerd me te wapenen 

tegen dit soort onnozele stellingen, maar het heeft 

ook bijgedragen aan het pad dat ik nu bewandel: 

dat waarin ik juist dingen deel, ondanks het risico 

gekwetst te raken, om namens Lieve* en alle 

andere hemelkindjes iets meer begrip te kweken. 
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Wanneer je een wond hebt die slechts langzaam 

heelt en voor altijd een groot litteken achterlaat, is 

het ontkennen van je kind door een ander net zoiets 

als de hechtingen los trekken en een vinger in het 

open vlees steken. Vooral op het moment dat je in 

een periode zit waarin je heel kwetsbaar bent komt 

zoiets keihard binnen. 

 

 

Heilige plek 

 

Velen die een kindje missen hebben een bijzondere 

plek om naartoe te gaan om hem of haar te 

herdenken. Dat kan een grafje of een gedenksteen 

zijn, een plek die ze thuis gecreëerd hebben of 

misschien wel iets heel anders als een bos, de zee 

of een uitgestrekte weide.  

 

Lieve heeft geen grafje, maar is uitgestrooid op een 

groot veld, samen met andere kindjes. En hoewel ik 

die plek af en toe bezoek, is het niet zo dat ik zijn 

aanwezigheid daar voel. Zijn stof lag daar ooit 

tussen het gras, tot een regenbui het meenam, liet 
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stromen in de aarde, en de wortels het aswater tot 

zich namen, waarna er misschien met een beetje 

geluk een enkel madeliefje opbloeide. 

 

Ook in huis is er wel een plekje gewijd aan mijn 

hemelkind, ter ere en nagedachtenis aan de reis die 

wij samen doormaakten. Er staan herinneringen, 

maar ik wend me er nooit bewust toe om in 

gedachten iets tegen hem te zeggen of erbij stil te 

staan. 

 

Er is een plek in mijn hart waar ik vaker heenga, 

het liefst nabij de ruisende zee die haar 

schuimkraag moedig tegen de rotsen stort. Of 

bovenop een eenzame berg, waar de wind 

beurtelings de bladeren in de struiken laat ritselen. 

Ergens waar je zover kunt kijken dat de horizon 

versmelt met het landschap en het lastig is om te 

zien waar de een ophoudt en de ander begint. En 

soms ben ik eenvoudigweg op die plek wanneer ik 

mijn ogen dicht doe en mijn gevoel laat stromen 

waar het gaan wil, los van de wereld en de dingen 

die me op dat moment bezig houden. Een stukje 

van dat hart zit in de verhaaltjes en gedichten die ik 

schreef om hem te gedenken. 
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En heel af en toe, als ik durf, dan ga ik terug naar 

die plek in mijn herinnering toen ik hem in mijn 

handen had, waar hij precies in paste en waarin ik 

hem in gedachten altijd met mij mee zal nemen, 

waar ik ook ben. 

 

 

Kwijtgeraakt 

 

Eigenlijk is het best vreemd om je te realiseren dat 

je de dag dat de wereld verging overleefd hebt. Het 

moment waarop de toekomst iets werd van het 

verleden, waarbij dromen veranderden in stof en 

licht in duisternis. Dat je toch onvermijdelijk verder 

bent gegaan, uiteindelijk. Misschien wat langzamer 

dan alle anderen en natuurlijk heb je een tijd stil 

gestaan in de alles verterende pijn van het niets. 

Maar je bent er nog. 

 

Langzaam wordt het iets dat ooit een keer gebeurd 

is, dat ik te horen kreeg dat ons kindje dood was. 

De tijd creëert echt afstand, steeds meer. Zoveel 
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dat het verdoofd. Zo gaat er in de eerste maanden 

na het uur nul, de dag waarop je opnieuw moet 

beginnen, geen minuut voorbij dat je er niet aan 

denkt. Echter, minuten worden uren en uiteindelijk 

worden uren zelfs dagen. En dan merk je opeens 

dat je het leven weer opgepakt hebt. Ik had nooit 

verwacht dat er een moment zou komen dat ik er 

meer dan een hele dag niet aan zou denken. Maar 

toch is die tijd gekomen. 

 

Herinneringen vervagen en alles wordt zachter, 

minder triest en lang niet meer zo scherp. Soms 

overmand mij dan het idee dat ik helemaal niets 

meer voel, in zekere zin afgestompt ben. Dat er 

geen contact meer is tussen mij en het kind dat 

nooit mocht zijn, ik hem kwijt geraakt ben. Ik weet 

niet wanneer dat is gebeurd, maar het is wel zo. 

Eigenlijk zou het moeten zijn: dat ik hem los heb 

gelaten. Het feit blijft echter dat niet ik dat heb 

gedaan, maar de tijd. De dagen, weken, maanden 

en jaren die ons zover uit elkaar trokken dat zelfs 

onze vingertoppen elkaar niet langer raken. 

 

Behalve dat het me dankbaarder heeft gemaakt 

voor wat ik wel heb, dat wij vreselijk rijk zijn met 
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onze drie gezonde kinderen, ben ik er ook 

ontevredener van geworden. Dat is inderdaad in 

tegenspraak met elkaar, maar die ontevredenheid 

heeft vooral betrekking op mezelf en ook te maken 

met hoe ik altijd ben geweest. Je wilt zinvol zijn, 

iets betekenen voor een ander, meegeven dat je 

bepaalde dingen geleerd hebt uit wat je hebt 

meegemaakt. Vaak schiet het erbij in om 

betekenisvol bezig te zijn, ga je op in het leven van 

alledag. De was die moet gebeuren en de berg 

speelgoed die moet worden opgeruimd. Werk. 

Dingen die afleiden. En dan is er weer een jaar 

voorbij. Zomaar. 

 

Dat bestemmingsloze, zonder duidelijk doel hier op 

aarde rondwandelen, gewoon maar wat doen. Het 

irriteert me dat ik zelfs na een traumatische 

gebeurtenis nog steeds niet weet wat ik wil van het 

leven. Maar aan de andere kant geniet ik wel 

ontzettend van onze kinderen en realiseer me dat 

juist die kleine dingen van alledag het meest 

betekenis dragen van alles. Dat het leven zit in het 

genieten daarvan. De tijd is niet alleen iets dat 

verstrijkt richting een doel, maar op zichzelf ook 

een ervaring. En wanneer ik om me heen kijk en zie 
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dat anderen op weg zijn om ‘beter’ te worden, 

slimmer, sneller, rijker, wat dan ook. Dat het nooit 

genoeg is en zovelen met hun kop in de toekomst 

leven, onderweg naar iets onzichtbaars dat hen 

zinvol lijkt. Dan vraag ik me eigenlijk wel af of we 

niet gewoon allemaal in hetzelfde schuitje zitten. 

 

Sneeuw van bloemen 

 

Ik zie haar dansen in haar zachtroze jurkje met 

kanten randjes, haar armen wiegend omhoog in de 

wind. Een opbollend jurkje, dat met elke draai mee 

de lucht in zwaait en daarna laag voor laag weer los 

om haar benen valt. Sliertige blonde haartjes 

springen op en neer, in haar gezicht en over de roze 

kroon op haar hoofd. Ze doet die kroon nooit af, 

behalve wanneer ze slaapt, en zijn witte 

parelkraaltjes glanzen tussen de gouden en roze 

exemplaren die onderling wedijveren over de 

grootste glitterkracht. Wat het meest straalt zijn 

echter haar diepblauwe ogen, half verborgen onder 

de afzakkende kroon en het rondvliegend haar. 

“Kijk mama, het sneeuwt,” roept ze half zingend, 
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genietend van een regen van witte bloemblaadjes 

onder de robuuste takken van een grote boom. 

 

“Ja, het sneeuwt bloesem,” antwoord ik, genietend 

van het schouwspel. “Oh, bloezen, ik hou van jou,” 

roept het prinsesje. Ze staat even stil, licht 

wankelend van de rondjes die ze draaide, gooit haar 

hoofd naar achteren en laat de zachte witte blaadjes 

op haar gezicht vallen. Ze vangt ze op in haar 

handen, die ze gestrekt voor zich houdt. We kijken 

samen naar hoe de boom langzaam verandert van 

een prachtige bos bloemen in een zee van groen. 

 

Wij keken samen toen de blaadjes vielen en de 

boom kaal werd. En we zagen hoe hij kaal was en 

de kou kwam, waarop ik regelmatig de vraag “gaat 

het al sneeuwen?” kreeg voorgeschoteld. Samen 

hebben we gezien hoe die kale takken knoppen 

kregen en de zon de lucht weer verwarmde. “Komt 

er geen sneeuw?” vroeg ze mij teleurgesteld. “Ik 

denk het niet, de lente komt eraan.” “Maar ik wil 

sneeuw,” lieten twee brutale oranje lippen mij 

weten, en de bovenste krulde daarbij omhoog tot 

een gek soort snorretje. De kleine eigenwijs sloeg 

daarbij haar armen over elkaar om het snorretje 
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kracht bij te zetten. En zo kwam ook de bloesem en 

weer voerden wij discussie over het uitblijven van 

de winter. 

 

Op de dag dat de bloemblaadjes uit de boom vielen, 

sneeuwde het eindelijk voor haar. Met blote benen 

en een roze zomerjurk danste ze in het wit, zonder 

jas en zonder sjaal, onder de grote boom. En ik 

genoot van het tafereel, maar dacht er toch even 

aan dat ik dit nooit met haar broertje delen zal. Wij 

zullen nooit samen kijken naar dat magisch 

schouwspel van de natuur, naar hoe de blaadjes 

vallen en aan die kale takken knoppen komen. Hoe 

er bloemen ontstaan, die als sneeuw naar beneden 

dwarrelen op onze hoofden, onder een blauwe 

hemel. Maar in die lieve lentelucht drijven wat 

wolken voorbij. Ze doen me denken aan witte 

wollige bankjes, talloze uitkijkpunten op rij. Voor 

ieder die niet hier kan zijn, maar wel waken wil, en 

stiekem meegeniet van ons plezier, ook al is het 

heel erg stil… 

 

Waarom ik het zo druk heb 
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Er is een huis hier in de straat waar eind november 

een schoentje minder onder de vensterbank staat. 

Een schoentje minder dan eigenlijk zou horen. En er 

zingt één kindje minder mee om de Sint en zijn 

Pieten te bekoren. Dat kindje zal nooit de smaak 

van pepernoten proeven of het geluid horen van 

trappelende hoeven. Het zal niet ondeugend zijn en 

trekken aan de baard van Sinterklaas, of onder de 

indruk raken van wild geraas. Een kindje dat nooit 

een verlanglijstje zal schrijven of, in de hoop een 

Piet te betrappen, zo lang mogelijk op zal blijven. 

Dat huis hier in de straat is het onze. En zo zijn er 

hier in Nederland nog talloze andere huizen waar 

één, en soms wel meer, schoentjes ontbreken.  

 

De feestdagen zijn bij uitstek een tijd waarin 

geliefden extra gemist worden en ons vergaat het 

wat dat betreft niet anders. Mijn gevoel vertelt me 

dat degenen die je dan zo hard mist, op dat 

moment ook het dichtst bij je zijn. Ze lichten op in 

je hart wanneer je aan ze denkt, fijne herinneringen 

koesterend, denkend aan hoe ze waren, hoe je 

genoot van hun gezelschap en ze weer even in je 

armen wilde sluiten. Je zou zo graag de warmte die 

je samen deelt in deze tijd ook delen met hén. Al 
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was je oma honderd jaar en heeft ze een prachtig 

leven gehad, was ze tevreden om te gaan, met 

kerst mis je haar toch. 

 

Naast het feit dat de feestdagen inherent al een 

zekere weemoed met zich meebrengen, begint er zo 

halverwege november elk jaar een film te spelen in 

mijn hoofd. Een verhaal dat ik niet dicht kan 

klappen als ik daar zin in heb of zomaar kan 

negeren. Voor mij begint het sterven van mijn kind 

hier ergens, toen ik de Mexicaanse griep opliep. 

Lieve* was destijds een vruchtje in mijn buik van 9 

weken. Mijn vermoeden is dat de placenta door 

deze ziekte niet goed werd aangelegd, wat ergens 

na 16e week leidde tot zijn dood en zijn geboorte in 

week 20. Er is daarvoor overigens geen bewijs, het 

ziekenhuis concludeerde: oorzaak onbekend. Feit is 

wel dat ik na de noodzakelijke ziekenhuisopname 

nog wekenlang af en aan koorts heb gehad, me slap 

en lusteloos voelde en vooral ook heel erg ongerust. 

 

Het maakt niet uit dat het inmiddels vijf jaar 

geleden is, mijn lijf en hart lijken de stroom waarin 

ik terecht kwam met ons ongeboren kind maar niet 

los te laten. Het is alsof het in mij verankerd zit, de 
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tijd van het jaar, de kou en de bladeren die vallen. 

Ze ontlokken de start van een proces, een continue 

stroom van gedachten in mij, dat niet aan de tijd 

lijkt te willen ontsnappen. Hoe ver ik ook ben in de 

acceptatie van wat er met Lieve* gebeurd is en 

hoezeer ik zijn aanwezigheid als wolkenkindje in ons 

gezien ook koester; de aankomende winter 

ontketent steeds weer oude emoties, de loop van 

gebeurtenissen en de vraag naar het waarom. Het 

enige dat daarbij lijkt te helpen is afleiding, me 

volledig overgeven aan gezin, studie, werk en het 

boek over Lieve*. De emoties die door alle 

activiteiten heen naar de oppervlakte weten te 

ontsnappen kan ik daar mooi in kwijt. Ik heb dit 

verdriet vaak genoeg doorleefd om te weten dat dat 

niet het antwoord is. En daarom heb ik het nu zo 

druk. 

 

De buitenstaander: over onbegrip, onmacht en 

angst 

 

Toen ik hoorde dat mijn nichtje Ninnoc* levenloos 

geboren was, had ik juist een tentamen achter de 
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rug en wilde net in de winterkou op mijn fiets 

stappen. Ik weet niet eens meer wat er door me 

heen ging, alleen dat ik die avond niet kon slapen. 

Ik kon eenvoudigweg niet geloven dat er kindjes 

zijn die dood geboren worden. Hoe erg ik dat ook 

vond, inleven kon ik me niet. Helemaal niet. 

 

Het is al bijna elf jaar geleden dat ik voor het eerst 

in mijn directe omgeving in aanraking kwam met de 

dood van een kind. Mijn destijds toekomstige 

schoonzus, die ik toen pas één keer had ontmoet, 

baarde een prachtig meisje dat het levenslicht 

tragisch genoeg nooit mocht aanschouwen. Ik was 

nog nooit bij haar en mijn schoonbroer (de broer 

van mijn man) in huis geweest. Wij zagen elkaar 

eigenlijk zelden, misschien bij een enkele 

verjaardag en met kerst. En daarnaast was ik ook 

jong, negentien jaar, en het idee van kinderen 

mijlenver van mijn bed verwijderd. Bovendien zat ik 

op kamers in Tilburg en woonden zij in Maastricht, 

wat de afstand niet alleen emotioneel, maar ook 

fysiek alleen maar gigantischer maakte. Ik was een 

echte buitenstaander. 

De reden waarom ik jullie dit verhaal vertel is 

omdat ik er destijds zo ver vanaf stond en jaren 
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later zelf meemaakte wat het betekent om een 

kindje te verliezen. Ik wil vertellen wat het inhoudt 

om een buitenstaander te zijn omdat je daar als 

sterrenouder vaak genoeg mee geconfronteerd 

wordt en de manier waarop er gereageerd wordt 

soms heel kwetsend is. Weet dat het niet aan jou 

ligt en laat je verdriet niet bagatelliseren door 

onbegrip, onmacht of angst. Aan de andere kant is 

dit blog ook bedoeld voor buitenstaanders die 

worstelen met hun houding ten opzichte van ouders 

die een kind verloren hebben. Wellicht vinden jullie 

hier een zinvolle handreiking. 

 

Op de dag van de begrafenis kwam ik voor de 

allereerste keer in het huis waar eigenlijk een 

levende baby in bed zou moeten liggen. De talloze 

treden die we beklommen naar de woonkamer en 

uiteindelijk naar de slaapkamer, voelden loodzwaar. 

Ik wist dat hier iets verschrikkelijke gebeurd was, 

maar toch kon ik niet beseffen wat. Tot ik een voet 

over de drempel van de slaapkamer zette. De 

slaapkamer waar een ledikantje stond, leeg. Niets is 

meer confronterend dan een leeg babybedje, denk 

ik. Er is een moeder en een vader, zonder baby. Er 

zijn kleertjes, speelgoed, luiers en álles dat een 
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kindje nodig heeft, maar geen baby. Het kindje dat 

genoemd werd, dat een naam kreeg, zou er nooit 

zijn. De toekomst die er vorige week nog was, hield 

op te bestaan. Ik herinner me nog heel goed dat 

gevoel van breken, dat je knakt vanbinnen, toen ik 

dat bedje zag. Het bracht me even fysiek in 

aanraking met het grote verdriet van haar ouders, 

die dat kamertje zo liefdevol hadden opgeknapt. 

 

Ik voelde eerst onbegrip als buitenstaander, puur 

omdat ik niet kon bevatten wat er gebeurd was. Een 

kindje is gestorven, terwijl het er nog niet was: zo 

ontastbaar, onlogisch en onwerkelijk. Veel 

buitenstaanders blijven eenvoudigweg op dit punt 

steken, omdat het kindje dat er niet meer is, nooit 

zichtbaar wordt voor hen. Ik kon me met geen 

mogelijkheid inleven, totdat ik dat bedje zag. Het 

bedje van Ninnoc* maakte haar tastbaar, werkelijk, 

liet zonder woorden op een hele intense manier zien 

wat er gemist werd. 

 

Het zien van dat lieve ledikantje maakte me niet 

alleen verdrietig, maar ook boos op de wereld. Ik 

voelde zoveel onmacht, om iets te doen, iets te 

kunnen betekenen, en daarom sloot ik me juist af. 
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Eigenlijk wilde ik heel graag iets doen om te helpen, 

maar de zinloosheid van welke actie dan ook om de 

pijn te verzachten overweldigde me en daarom 

deed ik niets.  Ik heb later zelf ervaren hoe een 

 kleine liefdevolle daad echter wel degelijk troost 

kan bieden. Zelfs wanneer de wereld vergaan lijkt, 

heeft een aardig woord, een arm om een schouder 

of een kaartje met een mooi gedicht zin. Laat de 

onmacht je niet verlammen. 

 

De factor angst ging pas later een rol spelen en is 

de reden waarom ik jarenlang niet met hen erover 

sprak. De dood is ongelofelijk eng, zeker wanneer 

het baby’s overkomt. Je kunt er beter niet over 

praten, want misschien is het besmettelijk, althans 

daar lijkt het gedrag van een buitenstaander 

weleens op. Stel je voor, je denkt eraan dat een 

kind dood kan gaan, dat is zo beangstigend en 

verstikkend dat je het liever vermijdt. Het was pas 

toen bij ons een dochter geboren werd en later bij 

hen een zoon, dat wij er voor het eerst over 

spraken. Dat ik durfde te vragen wat er gebeurd 

was en dat die dappere sterrenmoeder mij heel 

open vertelde wat zij hadden meegemaakt. Ik 

leerde begrijpen wat hun verlies betekende, niet 
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alleen omdat we erover praatten, maar ook omdat 

ik er nu zelf dichter bij stond qua levenservaring, 

me kon inleven in wat er gemist werd. Ik kreeg een 

beeld bij Ninnoc*, ontastbaar maar toch werkelijk. 

Een gevoel bij het prachtige meisje dat nu in de 

wolken speelt en dat maakt dat ook ik haar mis, 

omdat ze er was. 

Toen onze Lieve* geboren werd, weer jaren later, 

leerde ik pas echt wat het betekent om je kind te 

verliezen. En ik leerde helaas ook hoe moeilijk het is 

om je omgeving bewust te maken van wat je mist, 

hoe groot of klein je kindje ook was. Ik kan een 

ander niet laten voelen wat er door je heen gaat als 

je hoort dat je baby dood is, maar ik kan er wel 

over schrijven. Ik kan iemand niet laten ervaren 

hoe het voelt wanneer je een kindje af geeft en 

daarna over een afdeling met huilende baby’s en 

gelukzalige moeders naar huis moet. Ik kan dat 

echter wel op papier zetten. Voor de moeder die 

hetzelfde doormaakt biedt dat misschien 

herkenning. En de buitenstaander die het leest leert 

dan misschien een klein beetje beter begrijpen wat 

het betekent om een kind onzichtbaar aan je hand 

mee te nemen.  
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Ruimteschip 

 

Het gebeurde in het holst van de nacht, tussen 

duizenden sterren die ongezien twinkelden boven 

een dik wolkendek, dat een heel klein stipje steeds 

groter werd. Eerst was het onzichtbaar, maar al vrij 

snel vormde zich een puntje en niet lang daarna 

was warempel een ovale schijf te herkennen. Het 

engeltje dat boven op de wolken zat keek er vol 

verwachting naar en kon het bewegende object 

steeds beter zien, ondanks haar hoge snelheid 

richting aarde.  

 

In het begin leek het recht op de kleine 

wolkenbewoner af te komen, maar al gauw bleek 

het schoteltje heen en weer te flitsen tussen de 

sterren, van links naar rechts en dan eens in de 

rondte. Hij fantaseerde dat het kleine ruimteschip 

een pad met veel bochten bevoer, kronkelend door 

het melkwegstelsel. Nauwlettend hield hij het in de 

gaten en zag vierkante ramen verschijnen rond het 

ovaal, met een cirkel lichtjes aan de onderkant die 

vrolijk flikkerden in allerlei kleuren. 
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Onze engel had er niet bij stilgestaan dat het 

zomaar zou kunnen dat het ruimteschip naast hem 

op de wolken landde. Hij zat zo ontzettend 

geconcentreerd naar het ding te kijken dat 

mogelijke gevaren hem ontgingen. Eigenlijk, werd 

hij na verloop van tijd zelfs een beetje slaperig van 

de kleurige lichtjes die dansten voor zijn ogen, en 

meende zelfs een zacht slaapmuziekje te horen.  

 

Hoewel het ruimteschip steeds dichterbij kwam, 

bleef de muziek zacht en de lichtjes klein. Het 

wolkenkind legde zich gewillig achterover op zijn 

witte wattenkussen en liet zijn wolkje meedrijven op 

de muziek. Gouden krulletjes omhelsden zijn 

gezicht terwijl hij zijn blauwe ogen langzaam dicht 

deed en zijn rood oranje lippen steeds minder 

hoorbaar mee neurieden met de melodie. 

 

Toen het engeltje de volgende dag wakker werd, 

met de eerste frisse zonnestralen op zijn bolle 

wangetjes, voelde hij een licht gekietel op zijn buik 

van zes kleine poten. Hij richtte zich op en vond het 

ruimteschip, dat precies in twee handen paste. Hij 

bekeek het aandachtig en zijn ogen twinkelden van 
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geluk, zoals bij alle kinderen die een hartenwens in 

vervulling zien gaan. Het was een prachtig stuk 

speelgoed. Maar het meest van al, glimlachte hij om 

het sierlijk beschreven kaartje bovenop: “Een 

cadeautje voor jou, Lieve schat. Kusjes van mama.” 

 

Vleugels 

 

Dertig kleine teentjes 

Ze hebben veel plezier 

Die kleine roze steentjes 

Wat houd ik ze graag hier 

Zes kleine voetjes 

Trippelen op en neer 

Ondeugend, of juist heel zoetjes 

Hoor ik ze telkens weer 

Ze wandelen over de stoep 

En huppelen in ’t veld 

Maken samen heel veel troep 

Komen steeds weer aangesneld 

Voor twee kleine voetjes 

Mocht het wandelen niet zijn 

Maar met één paar mooie vleugels 



172 

 

Is het vliegen ook heel fijn 

Dat wij die tien roze teentjes 

Graag in het gras wilden zien 

Lieve* stappend op de steentjes 

Samen met de rest misschien 

Maakt dat wij hem missen 

Maar beseffen des te meer 

Zo’n mooie engel in ons midden 

Vergeten wij nooit meer. 

 

Kon ik je maar 

Al was het alleen vandaag 

Een knuffel geven 

Zachtjes aanraken 

Heel even zien. 

Je aanwezigheid voelen 

Tien tellen zijn genoeg. 

Echt waar. 

Dan was je verjaardag 

Een stuk gemakkelijker 

….. Misschien. 

En dan ineens 

In al die eenzaamheid 

Na talloze voetstappen in het wit 



173 

 

Krakend in de stilte 

Van het grauwe wolkendek 

Weerkaatsend tegen kale takken 

Wandelend langs een stam 

En verdwijnend in het niets… 

Neem je mij stiekem bij de hand 

Alsof je zeggen wilt 

Hier ben ik toch mam! 

 

 

Verjaardagwensen voor engeltjes 

 

Deze verjaardaggedichtjes zijn geschreven voor 

lieve wolkenkindjes in het bijzonder, maar ook een 

beetje voor alle engeltjes die voortleven in ons hart. 

Ik deel ze daarom graag. 

 

 

 

 

 

Drup drup drup… 
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Ja tranen, die horen erbij 

en dan een lach 

want jullie engeltje is vandaag jarig 

iets dat niet alleen in de hemel 

maar ook op aarde 

gevierd worden mag
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Terwijl de lage winterzon de lucht 

langzaam opwarmt en het witte gras 

kraakt onder de voetstappen 

op deze bijzondere dag, 

is er binnen heel veel warmte, 

gedachten die herinneringen brengen. 

Maar geen taart met kaarsjes, 

die jij uitblazen mag. 

Nee, de lichtjes voor jou 

blijven altijd branden in ieder 

die bekend is met jouw naam. 

Voor wie jou in herinnering koestert 

zal jij vandaag stralend in het voetlicht staan. 
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Terwijl de witte lucht 

een wollen deken legt 

over moeder aard 

danst jouw meisje op de wolken 

vlak naast haar verjaardagstaart 

Luister goed 

dan zal je horen 

vederlicht gezang 

hiep hoera in 't hemelse koren 

Speciaal op deze dag... 

Jouw hele leven lang 
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Er was eens… 

een heel klein meisje 

Ze groeide boven groot 

Dansend in de wolken, 

haar lippen prachtig rood 

En ieder jaar op een heel 

bijzonder speciale dag, 

dan stuurt zij dat dansje 

met een kusje en een lach 

helemaal naar beneden 

in een stukje taart, 

speciaal voor haar familie 

die viert dat zij verjaart 

Zij horen zachtjes zingen 

van hiep, hiep, hoera 

lang zal ik nog vliegen 

in de gloria! 
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Aan de andere kant 

van de regenboog, 

boven in de wolken, 

oh zo hoog… 

Luisterde een jarige job 

compleet met kroontje op 

naar zijn verjaardagslied, 

maar diep van binnen 

had hij verdriet. 

Er was een taart, 

mooie kaarsjes aan. 

Ik zag hem tussen 

de andere engelen staan 

Dansend in het licht van goud 

mist dit wolkenkindje 

zijn lieve familie, 

die zo van hem houdt. 

Een van de grote engelen 

zag het gebeuren, 

sloeg een arm om hem heen 

en zei: ‘Je hoeft niet te treuren.’ 

‘Jij zult waken dag en nacht, 

stuurt onzichtbare kusjes 

heel erg zacht 
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Weet dat jouw geboorte 

gevierd worden mag.’ 

 

Feestdagen 

 

Sinterklaas 

 

Boven in de wolken 

Op het donzig zacht 

Stonden talloze schoentjes 

Netjes op de wacht 

Wel duizend kleine briefjes 

Lieten zich daar zien 

Kleine lijstjes van verlangen 

En een wens misschien… 

Een heel zacht kusje 

Tussen de letters gegeven 

Is voor papa en mama 

Die beneden leven 

Lieve Sinterklaas, 

Ik hoef niets dit jaar 

Breng mijn familie dit kusje 
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En dan ben je klaar. 
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Wanneer de dagen koud en donker zijn 

dan denk ik veel aan jou 

Kon ik je maar een briefje sturen 

met dat ik oneindig van je hou 

Dan zou ik zeggen – liefje, weet dat ik je mis 

jij bent licht en duisternis 

tezamen, geschenk en ook verdriet 

Een ding weet ik zeker – ik vergeet jou niet. 
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Kerstboom 

 

Daar, boven bij de lichtjes 

tussen groen en klatergoud, 

verstopt de kleine engel, 

waar jij zoveel van houdt 

Een handjevol met liefde 

je kunt het haast niet zien, 

maar met je ogen dicht 

en een beetje fantasie 

kun je het wel voelen, 

haast aanraken misschien 

Al brengt kerst niet alleen 

warmte, licht maar ook gemis 

Weet dat die kleine engel, 

er altijd voor je is. 
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Wolkenbrij 

 

Er waren eens twee lianen, van strengen 

onzichtbaar goud. Zij hingen onder aan de wolken, 

verankerd in het plafond dat de engeltjes boven 

houdt. En als een schommel aan de hemel droegen 

zij een zilveren plank, gedwee. Glinsterend in het 

zonlicht, als zitting voor het hemelkind, zwaaide hij 

met de winden mee. De wolkenprins zat daar op 

zijn troon, schommelend boven onze aarde, 

genietend van de lucht. Hij volgde de bergen met 

hun weelderige groen, de blauwe rivieren en talloze 

vogels in hun vlucht. 

 

Zijn blauwe ogen verstopt achter een wirwar van 

speelse haartjes, maakten hem in zijn onschuld en 

oneindigheid, onzichtbaar voor het oog. En het 

waren zijn lieflijke handjes, waarmee hij zich stevig 

vasthield en nieuwsgierig voorover boog. Zijn 

stralende vingers omhelsden het goud, onderbraken 

het licht van de schittering een keer. Dat was 

precies toen ik hem zag, ondanks het gure en 

stormachtige weer. 
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Plots ontdekte ik daar, tussen het winterse 

wolkengeweld, een kleine engel onder een blonde 

krullenbos. Hij zong een slinger van onverstaanbare 

woordjes die neerdaalden op mij. Zijn glimlach 

steeds betoverend... liet hij me nooit meer los. 

 

 

De kleine engel met kerstmis 

 

In een land hier ver vandaan, waar sneeuwvlokjes 

gewichtsloos op de wolken dwarrelen, woonde een 

kleine engel met glinsterend blauwe ogen en 

krulletjes van goud. Zijn vleugels schitterden in de 

winterse zon en veerden vrolijk op bij elke stap 

terwijl hij speels door het witte landschap huppelde. 

Hij droeg een wit kleedje en zijn armen waren bloot, 

want engelen hebben het nooit koud.  

 

Het was vlak voor de kerst dat hij een avond vanaf 

de wolken naar beneden lag te turen; dat deed hij 

graag zo af en toe. De aarde is immers prachtig om 

naar te kijken. Hij lag plat op zijn buikje in het 

donzig wit, terwijl zijn ellebogen er kleine gaatjes in 
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prikten en hij zijn lieve gezichtje in zijn handen 

legde.  En toen hij het landschap aan het 

bewonderen was, met haar blauwe rivieren en 

bergen zo hoog, haar uitgestrekte zandvlakten en 

het ijs op de polen, zag hij iets heel bijzonders. 

Overal ter wereld werden lichtjes ontstoken; 

vlammetjes van goud die een grote zee van warmte 

vormden. De kleine engel voelde zich op dat 

moment zo geliefd en warm, alsof die kaarsjes 

speciaal voor hem en zijn vriendjes brandden. Al 

gauw kwamen de andere engeltjes aan gevlogen, 

want zij hadden het ook gevoeld. En zo keken ze 

samen naar dat prachtige fenomeen dat de mensen 

samen maakten.  

 

Een grote engel kwam langs gevlogen en bleef even 

staan bij de hemelkinderen. De kleine engel zag 

hem staan en vroeg: ‘waarom doen ze dat daar 

beneden?’. ‘Die lichtjes zijn speciaal voor jullie lieve 

kinderen,’ antwoordde de grote engel, ‘de mensen 

doen dat om jullie te gedenken. Zij koesteren 

vandaag in het bijzonder de herinneringen uit de 

tijd dat jullie nog geen engel waren.’ De kleine 

engeltjes waren diep onder de indruk. Een voor een 

sloten zij hun ogen en dachten aan hun papa’s en 
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mama’s en broertjes en zusjes en ze zagen hoe zij 

ten midden van dat kaarslicht samen lachten en 

huilden. ‘Waarom huilt mijn mama?’ vroeg de kleine 

engel. ‘Omdat ze zoveel van je houdt,’ was het 

antwoord. 

 

‘Ik zou zo graag even bij mijn mama willen zijn…’ 

Alle hemelkinderen keken op naar de grote engel 

met hun onweerstaanbaar lief gezichtje, 

twinkelende oogjes en licht gekrulde roze lipjes; en 

ze stelden zonder woorden allemaal dezelfde vraag. 

‘Op kerstavond, lieve kinderen, mogen jullie even 

naar beneden om je familie te zien,’ beloofde de 

grote engel, ‘maar onthoudt dat de mensen jou niet 

kunnen zien.’ De kleine engelen konden hun 

opwinding natuurlijk nauwelijks bedwingen en 

spraken dagenlang over niets anders dan het 

bezoek dat zij aan de aarde zouden brengen. In hun 

enthousiasme hadden ze niet gehoord dat hun visite 

onopgemerkt zou blijven.  

 

En zo gebeurde het dat kerstavond naderde en de 

kleine engelen zich klaarmaakten voor hun vlucht 

naar beneden. Zelfs boven in de wolken hoorden zij 

die dag de klokken luiden, voor hen het teken om 
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een klein sprongetje op de rand van hun witte 

wereld te maken en al fladderend naar onder te 

vliegen. ‘Pas op daar beneden, want het stormt,’ 

had de grote engel gezegd voordat ze vertrokken, 

maar geen van de kleine engeltjes luisterde nog 

naar hem. Ze zouden er echter snel achter komen 

dat ze beter wel opgelet hadden. 

Ook de kleine engel wipte voorzichtig van zijn 

wolkje af en zweefde langzaam naar de aarde. Al 

gauw voelde hij een stevige wind aan zijn kleine 

vleugels trekken en werd hij heen en weer geblazen 

in de storm. Hij buitelde en rolde in het duister, 

samen met de andere engeltjes, en raakte al 

tuimelend de weg kwijt. De natte vallende sneeuw 

liet hem voelen wat kou was en het duister leerde 

hem wat angst betekende. Hij was zo bang dat ‘ie 

zijn ogen sloot en wachtte tot het voorbij was. En zo 

viel de kleine engel als een vallend sterretje uit de 

lucht, tegelijk met de andere dappere 

hemelkinderen. Het duurde een tijdje voordat hij 

met een klein plofje de aarde raakte en zijn ogen 

open durfde te doen. 

 

De kleine engel keek voorzichtig door de spleetjes 

van zijn oogleden naar het land waarin hij verzeild 
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was geraakt en hij herkende helemaal niets dat 

hem aan zijn papa en mama denken deed. Zo zat 

hij een tijdje op de stoep, aan de kant van een wit 

bedekt grasveld dat uitkeek op een rijtje oude 

huizen en omringd werd door kale, lange bomen die 

hij niet kende. En toen deed hij wat alle kinderen 

doen wanneer ze de weg kwijt zijn; de kleine engel 

begon te huilen. Af en toe liep er iemand langs, 

maar telkens wanneer hij vroeg ‘heeft u mijn papa 

of mama gezien,’ bleef het stil. Aan de overkant liep 

een oudere dame die hem vaag bekend voorkwam 

en de kleine engel raapte al zijn moed bij elkaar, 

stond op en rende de straat over om haar te 

spreken. ‘Heeft u mijn papa of mama gezien’,  

vroeg de kleine engel weer, maar de oude dame gaf 

geen antwoord. En terwijl hij opkeek naar haar 

gezicht, zag hij dat ‘ie zich vergist had. Hij kende 

deze dame niet en zij zag hem niet. 

 

Hij barstte opnieuw in tranen uit en huilde tot er 

een klein plasje water aan zijn voeten stond, waar 

zijn warme tranen de sneeuw hadden gesmolten. 

Door zijn waterige oogjes zag de kleine engel een 

eindje verderop een gezin lopen met drie kinderen, 

dat hem aan het zijne denken deed. Hij rende zo 
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hard hij kon naar hen toe, want vliegen ging niet 

meer met zijn natte vleugels, maar hoe dichter bij 

hij kwam, hoe meer hij zich realiseerde dat dit zijn 

familie niet was. De kleine engel kon de 

teleurstelling haast niet meer aan en plofte 

moedeloos neer in de sneeuw. Hij legde zich daar 

even te slapen en beloofde zijn mama morgen 

verder te zoeken.  

 

De kleine engel sliep pas net toen hij vlak bij hem 

zacht gesnik hoorde. Hij deed zijn ogen open en zag 

een prachtige dame met lang, bruin krullend haar, 

die haar ogen depte met een zakdoek en de 

schouders verdrietig naar beneden liet hangen. Het 

hemelkind stond op om haar te troosten, maar 

dacht toen plots aan wat de grote engel had 

gezegd. ‘De mensen kunnen jou niet zien’. Hij 

begreep nu waarom niemand hem geantwoord had. 

Toch voelde hij zoveel meelij met haar dat ‘ie zijn 

vleugels uitschudde en zachtjes naar haar toe vloog 

om zijn hand op haar schouder te leggen. Hij gaf 

haar liefde, warmte en licht. Tot zijn verbazing 

draaide de prachtige dame zich om, alsof ze hem 

gevoeld had, maar ze zei niets. En dat hoefde ook 

niet. Ze droogde haar tranen en glimlachte naar het 
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hemelkind; het was net of ze hem kon zien. De 

kleine engel keek haar diep in de ogen aan en zag 

dat zij een heel bijzondere moeder was; een 

moeder die vanavond bezoek zou krijgen van haar 

eigen engeltje. 

 

Toen bedacht de kleine engel hoe hij zijn eigen 

moeder gevonden had, daar boven in de wolken, en 

hij deed weer precies zo als hij die avond had 

gedaan met al die lichtjes aan. Hij sloot zijn ogen en 

dacht aan zijn familie, aan hoe zij nu rond de tafel 

zaten en de kaarsjes wederom brandden, eentje 

speciaal voor hem. En terwijl hij dat dacht, was de 

kleine engel plots daar, precies waar hij zijn moest. 

Zijn broertje en zusjes speelden samen met papa 

en mama een spel, ze lachten en praatten, aten een 

hapje en dronken er wat bij. De kleine engel dacht 

even dat hij voor niets gekomen was, want ze 

hadden zoveel lol zonder hem, maar toen zag hij 

dat ze allemaal telkens even naar zijn kaarsje 

keken. Net alsof hij erbij was. En dat was hij ook. 

 

De kleine engel zat daar de hele avond te genieten, 

zonder dat iemand hem zag. Het maakte hem zo 

gelukkig om zijn familie weer te zien, zo blij dat zij 
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plezier hadden, dat hij zich helemaal warm voelde 

van binnen. En nadat de kinderen naar bed gingen, 

zaten papa en mama nog even op, met hem in hun 

midden. Hij zag hoe mama af en toe stiekem een 

traantje wegveegde en kroop bij haar op schoot, 

nestelde zich dicht tegen haar aan. Hij gaf haar 

warmte, liefde en licht. Ook zijn papa en mama 

gingen naar bed en het hemelkind legde zich tussen 

hen in, wachtte tot de lichten uit waren en alles 

helemaal stil en zei toen heel zachtjes ‘welterusten.’ 

‘Welterusten…,’ antwoordde mama.  
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Voor Lieve* 

 

Springend in de wolken, 

nam hij me bij de hand 

Liet me voelen, deze wereld 

weg van het verstand 

We zweefden over bergen 

steeds dichter bij elkaar, 

waar leven en dood vervagen 

als de grens van het bestaan 

Een eeuwigheid verwijderd, 

maar altijd in mijn hart 

konden wij zo samen gaan 

was donker niet meer zwart 
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Voorwoord 

 

Moederdag en Vaderdag zijn niet voor iedereen een 

feest. Wanneer je een kindje verloren hebt is het 

gemis op deze dagen extra voelbaar. Ongeacht of je 

nog andere kinderen hebt of niet, het verdriet om 

de zoon of dochter die nooit een versje op zal 

zeggen of een knutselwerkje zal maken is dan 

zoveel meer aanwezig.  

Deze bundel is samengesteld in het bijzonder voor 

ouders die een onzichtbaar kind meenemen in hun 

leven, hun hart en hun ziel. Een cadeautje voor hen 

die de liefde, zorg en trots voor hun kind helaas niet 

(meer) fysiek kunnen tonen, maar in gedachten 

zeker bij hen zijn. Daarnaast zijn de troostgedichten 

die je in de volgende pagina’s aantreft zeker ook 

voor broer, zus, opa, oma, tante en oom, die hun 

hemelkindje koesteren in herinnering.  

Opdat jullie het verdriet, gemis en de pijn, maar 

ook de vreugde, trots en de liefde voor jullie 

wolkenkind mogen delen met elkaar op deze dagen 

en alle andere. Vind steun bij elkaar en weet, dat 

ondanks alles een engel een heel bijzonder 

cadeautje is. 
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Liefs, 

Irene  
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Boven in de wolken 

riepen de engelen trots hun naam, 

de mijne was er ook en zei 

‘              mag ik heten’ 

van de aarde tot de maan. 

En terwijl de voetjes dansten 

in het wit zo blij, 

wist mijn kleine engel: 

‘In liefdevolle herinnering, 

ben ik er altijd bij.
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Je bent moeder, 

je bent vader, 

van een kind 

dat wordt gemist. 

Je heet broer 

of je heet zusje, 

het lot heeft dat zo beslist. 

Je bent opa, 

je bent oma, 

van een heel bijzonder kind. 

Je heet oom 

of je heet tante, 

van de engel in jouw hart, 

die je in de wolken vindt.
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Er zijn mama’s, 

die dragen een kind 

in hun hart. 

Onzichtbaar en stil, 

loopt het gemis, 

in tranen 

langs de wangen 

van Moederdag. 

Waar ze met herinneringen 

door liefdevolle vlinderzoentjes, 

voorzichtig worden weggekust.
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Sommige papa’s 

hebben in hun hart 

een stil verdriet. 

De buitenwereld ziet dat, 

ook op Vaderdag 

meestal niet. 

Altijd dragen zij een vlinder, 

op hun sterkte schouders mee, 

maar ze zullen nooit 

een knutsel of een versje 

delen met z’n twee. 
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Voor even in het hart, 

maar altijd aan mijn hand, 

gaf ik jou je naam, 

als teken van onze band. 
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Wandelend in het donker, 

zocht ik steeds naar jou. 

Niemand die mij vertellen kon, 

waar ik je vinden zou. 

Maar heel diep van binnen, 

wist ik wel waar jij zou zijn: 

in mijn hart gegoten, 

ook al ben je klein. 
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Jij bent voor altijd bij mij, 

onzichtbaar en gemist. 

Wonend in de wolken, 

waar herinnering haar tranen 

niet bedwingt maar koestert, 

voor eeuwig in mijn hart.
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Soms is missen, 

een soort weerzien, 

gespiegeld in herinnering. 

Haar contouren onduidelijk, 

verblind door de zon. 

Een onzichtbare omhelzing 

van degene, 

die je in dit leven, 

niet langer vasthouden kon. 
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Er was eens... 

een engel. 

Hier op aarde, 

zo mooi en klein. 

En hij gaf daar, 

zijn licht en liefde, 

wetend, dat hij er 

niet lang zou zijn.
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Waar de zon schijnt, 

drogen mijn tranen. 

Soms moet ik ze verdragen 

in de wind. 

Terwijl het beeld van jou, 

langzaam verdwijnt 

in de wolken. 

Zonder iets achter te laten. 

Niets dan stof, 

mijn hemelkind. 

Maar in het licht, 

daar zie ik jou, 

als een kleine glinstering, 

aan de rand van het leven. 

Altijd bij ons, 

nooit ver weg, 

al was je er 

maar heel even. 

Plaatje vlinder 
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Loslaten is vrijlaten, 

maar niet vergeten. 

Het is houden van, 

koesteren. 

En al is het 

met gebroken hart, 

al fladderend laten zijn. 
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En de kleine vlinder 

vloog voorbij de wolken 

met prachtige vleugels, 

die schitterden in de zon. 

Zij straalden kleurig 

neer op aarde 

toen hij de hemel beklom. 

Waar zijn moeder 

ze trots bewaarde 

net als hij 

het kusje in de wind. 

Dat op bijzondere dagen 

de lucht in zweeft 

uit liefde voor het kind, 

dat in moeders hart 

voor altijd leeft. 
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In gedachten ben jij, 

steeds weer, 

altijd dicht bij mij. 

Fladder je kleurig 

in mijn handen, 

maar in het licht, 

laat ik je vrij. 
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Als mijn gedachten 

handen waren, 

en de liefde in mijn hart 

een zoen, 

dan bracht ik je 

elke dag een knuffel 

zonder iets te doen. 
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Twee stralende ogen, 

ze tuurden van ver, 

langs bergen en dalen. 

Ze maakten verhalen, 

van herinneringen, 

alle mooie dingen 

en zij dacht aan hem: 

jij bent mijn ster.
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Soms is gemis, 

als een lichte glans 

op het water. 

De brandende zon weerspiegelend, 

naar de wereld om ons heen. 

Als het rollen van kiezels 

in de branding, 

overspoelt het geluid 

plots het dagelijks leven, 

met elke golf, heen en weer 

tot hij zachter wordt, die steen. 
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Jouw handje in de mijne, 

het maakt niet uit 

hoe klein. 

Ooit droomde ik ervan 

dat het voor altijd, 

zo zou zijn. 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

En onder twee mistige ogen, 

valt op mijn lippen een lach. 

want ik zie jou dansen 

in mijn hart. 

Pirouettes van herinneringen, 

hoor je speels een liedje zingen, 

zo lang ik leven mag.
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In mijn hart, 

is het nooit koud, 

want jij woont daar, 

in zonnestralen. 

In mijn hoofd, 

is het nooit leeg, 

want jij leeft daar, 

in mijn verhalen. 

Het maakt niet uit, 

hoe oud ik ben, 

dat ik het gemis, 

nooit echt gewen. 

Dat jij er was, 

is waar ik om geef, 

mijn liefde stromen laat. 

Jij hoort bij mij zo lang ik leef, 

jouw naam 

in mijn ziel gekerfd staat. 
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Ik zie hoe de wind, 

het leven vangt en draagt 

op de wolken, eindeloos ver 

van hier – ik weet niet waar. 

Maar dan luister ik hoe 

de lucht soms zucht in 

mijn oren – door mijn lijf 

en ik weet, jij bent daar. 
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Jouw handje 

moest ik laten gaan, 

voor altijd 

weg van mij. 

Maar in het hart 

neem ik je mee, 

steeds weer 

aan mijn zij. 
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Durven delen 

in herinnering, 

is samen ervaren. 

Troost te vinden, 

wanneer de liefdevolle warmte 

van de ander, 

een paraplu wordt 

voor jouw tranen. 
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En het was zo stil, 

binnen in mij, 

want ik luisterde. 

Ik dacht aan jou 

en het voelde 

alsof ik je kon aanraken. 

Met mijn ogen dicht 

even zien zonder, 

dat wij elkaar zagen. 

In dat moment droomde ik, 

dat je fluisterde, 

zachte woorden, 

en het was licht. 
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Als ik een ster kon pakken, 

met mijn ogen dicht, 

dan was het die van jou. 

Voor eeuwig in mijn handen, 

oneindig ver gedragen, 

in liefde, warmte en licht. 
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Jij hield je 

aan de wolken vast 

en liet ze nooit meer gaan. 

Ik denk dat je 

liever vleugels had, 

niet geschikt 

voor het aardse bestaan. 

En zo vieren wij 

ons hemelkind, 

steeds met een lach 

en een traan.
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Springend in de wolken, 

nam hij me bij de hand. 

Liet me voelen deze wereld, 

weg van het verstand. 

We zweefden over bergen, 

steeds dichter bij elkaar, 

waar leven en dood vervagen, 

als de grens van het bestaan. 

Een eeuwigheid verwijderd, 

maar altijd in mijn hart, 

konden wij zo samen gaan, 

was donker niet meer zwart. 
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Boven in de wolken 

zag ik mijn engel staan. 

Hij glimlachte en zei: 

‘je mag wel verder gaan. 

Ik zal altijd bij je blijven 

in het leven en de dood, 

want voor eeuwig ben ik, 

het kindje in jouw schoot.’ 



223 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de dagen 

koud en donker zijn, 

dan denk ik veel aan jou. 

Kon ik je maar een briefje sturen, 

met dat ik oneindig van je hou. 

Dan zou ik zeggen 

liefje, weet dat ik je mis. 

Jij bent licht en duisternis 

tezamen, geschenk en ook verdriet. 

Een ding weet ik zeker 

ik vergeet jou niet. 
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De mooiste ster aan de hemel, 

kan niemand anders zijn dan jij. 

En de eerste vlinder in de lente, 

dat is een kusje voor mij. 

Wanneer de zon, 

moedig door de wolken schijnt, 

weet ik dat jij 

nooit helemaal verdwijnt. 

Soms voel ik dan heel even 

jouw hand in die van mij, 

Alsof je zeggen wil 

‘het is goed, 

ik ben altijd dichtbij.’ 
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Er zijn dagen, 

waarop ik het niet kan verdragen 

om echt verder te gaan 

zonder jou. 

En dan denk ik aan 

hoe ik het leven, 

eigenlijk liever wou. 

Misschien was je er 

maar even, 

het gemis blijft 

voor altijd. 

Toch zou ik je nooit 

aan een ander geven, 

want jij hebt mijn leven verrijkt. 



226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger dan de wolken, 

nog verder dan de maan, 

zal jouw prachtige ster, 

telkens aan de hemel staan. 
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Wanneer alleen 

de stilte 

nog spreken kan, 

als druppels 

op mijn gezicht, 

dan denk ik aan 

hoe jij er was, 

engel die mijn hart verlicht. 
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Jij mag er zijn. 

Je wordt genoemd, 

ter ere van jouw bestaan. 

In mijn gedachten 

ben jij beroemd, 

zal je nooit 

uit mijn armen gaan. 

Dat ik je niet 

vergeten wil, 

ook al ben je, o zo stil, 

geeft mij de moed 

om door te gaan. 

Jou lief te hebben 

tot aan de maan. 

In mijn hart 

daar leef jij voort. 

Ik noem jouw naam 

zoals het hoort.
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Geen voetjes op de aarde, 

maar in de wolken geland, 

weet ik dat ik liefdevol 

naar boven staarde, 

en los durfde laten jouw hand.
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Iedere nacht 

werden zij toegedekt, 

door een deken, 

van vleugels, 

zo zacht. 

En ze sliepen 

dan als roosjes 

want een engel 

hield de wacht. 

Lieve broertjes, zusjes, 

ik vlieg altijd met je mee, 

want als jij gelukkig bent 

dan ben ik ook tevree. 
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Ik gaf een kusje 

in de lucht, 

voor jou, 

en hoopte dat 

je het vangen zou. 
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Proloog 

 

Ergens kilometers ver weg hoor ik iemand zachtjes 

tikken, tegen een deurtje van glas in mijn hoofd. 

Het staat altijd op een klein kiertje. Met daarachter 

iemand die stiekem mijn aandacht opeist, eigenlijk 

onbewust. Dat poortje naar de hemel wil af en toe 

eens openzwaaien. Voor mij heel onverwacht. Het 

zijn kleine bezoekjes van de engel die ik koester. En 

wanneer de dagen korter worden en het buiten 

donker is, komt ons hemelkind wel vaker even 

langs. Altijd een beetje anders. Soms alleen in 

gedachten, maar elke keer duidelijk aanwezig.  

 

In dit seizoen van het jaar bestaat geen tijd of 

ruimte. Het verleden herleeft. Achteruit kijken is 

zwart en de toekomst lijkt te verdampen. Mijn hart 

stapt zomaar terug in de tijd en doet het 

onvermijdelijke, branden van verlangen voor het 

kind dat er nooit was. In zijn nabijheid vind ik troost 

terwijl de afstand tussen ons onverdraaglijk is. 

Wetende dat ons lieveheersbeestje waakt over zijn 

zussen en broer, ben ik tegelijkertijd gelukkig. Blij 

dat hij er is. Dankbaar dat hij er ook mag zijn. En 
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zo is ons gezin een beetje anders dan normaal, 

maar heeft iedereen toch zijn eigen plek. 

 

Waar veel verandert blijft chaos achter. Het besef 

dat het leven niets anders is dan losse 

gebeurtenissen in een hoge hoed. Kaarten die het 

leven uitdeelt. Aaneengeregen. Alsof er sprake is 

van een lopend verhaal. Ingrijpende gebeurtenissen 

laten jou die kaarten opnieuw schudden. Welke 

houd je vast? Waar het overzicht kwijt is, zie je 

nieuwe mogelijkheden, stel je andere prioriteiten en 

wordt controle minder belangrijk. In een poging 

weer enige orde te scheppen in de chaos die het 

leven heet, is dit boekje ontstaan. Een frisse start, 

ons wonder, dat alles te maken heeft met een 

nieuw begin. 

 

De naam van dat wonder is Sofie. Na een duister 

jaar werd zij mijn lichtpuntje hier op aarde. Haar 

glimlach is als een kus op mijn gebroken hart. Helen 

doet het niet, maar het laat me opnieuw vooruit 

kijken. Vertrouwen in het leven, genieten, mezelf 

verliezen in de dingen om mij heen. Zij doorbreekt 

de verdoving. Laat mij weer voelen, zien en 

ervaren. 
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Haar grote zus Sara en broer Bram zijn elkaars 

tegenovergestelde. Sara staat later ongetwijfeld 

ergens op het toneel. Als iemand leeft onder het 

motto ‘het leven is een musical’, dan is zij dat wel. 

Vooral met veel dramatische elementen, want zo 

houd je de spanning erin. Daarnaast staat ze nogal 

filosofisch in de wereld, een zesjarige met vragen 

over het ‘ik’ en het ‘zijn’ van de dingen om haar 

heen is een hele uitdaging. 

 

Vierjarige Bram leidt een heel ander leven. Soms is 

hij net een kleine kluizenaar. Hij bouwt aan zijn 

spoor, werkt aan zijn puzzel van wel honderd 

stukjes en kan vol overgave een boterham eten, 

zonder ook maar enige notie te hebben van wat er 

om hem heen gebeurt. Het moet toch heerlijk zijn 

om op een druk feest gewoon te besluiten dat je in 

een hoekje met de blokken gaat spelen, zonder je 

van wie dan ook wat aan te trekken. 

 

Dit boek staat vol met leuke, lieve en ontroerende 

anekdotes over de kinderen waar voor mij het leven 

om draait. Het vertelt over de rol die een 

hemelbroertje speelt in het dagelijks leven van zijn 
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zussen en broer. Hoe die kinderen hun ontwikkeling 

doormaken, hoeveel vreugde een klein zusje 

brengen kan en waar de hemel soms even de aarde 

raakt. 

 

Geboren 

 

Al de hele nacht komen ze om het kwartier, maar je 

kunt er geen klok op gelijk zetten. Zodra ik iets ga 

doen, stopt het weer. Toch weet ik dat het 

begonnen is. Zo tegen de middag voel ik me 

onrustig, er zit geen vaart in. Tijd om een CTG te 

laten maken bij het ziekenhuis. Ik waggel naar de 

auto en plof neer op de bijrijderstoel, waarop de 

auto een klein dansje maakt door mijn uit de hand 

gelopen gewicht. Onderweg naar het ziekenhuis 

mag ik welgeteld een enkele wee wegzuchten. 

 

Deze bevalling lijkt nergens op, en dat is de arts in 

opleiding in eerste instantie met me eens. “Er is wel 

iets aan de gang, maar ik denk dat we u nog even 

naar huis sturen,” zegt de jonge knul mijn CTG 

bestuderend. Hij wil wel nog even voelen. De een 

noemt het voelen, de ander martelen…het is maar 
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net aan welke kant je staat. Hoe dan ook, deze 

dokter heeft wonderhanden! Eindelijk de eerste 

fatsoenlijke wee en dan gaat alles in sneltreinvaart. 

Even ontsnappen enkele tranen aan mijn ogen, van 

blijdschap omdat mijn meisje vandaag geboren 

wordt en van angst omdat ik weet wat komen gaat. 

 

De verloskundige ziet in het systeem dat ze mijn 

eerste bevalling ook heeft gedaan en vertelt me dat 

ze destijds een flinke knip heeft gezet omdat Sara 

de navelstreng om haar nek had en haar hartslag 

plots zakte. Kennelijk vindt ze het slim om die 

informatie net nú even te delen. Vijf en een half 

jaar lang heb ik me afgevraagd waarom ik toen een 

blauwe baby op mijn buik kreeg en vandaag heb ik 

opeens het antwoord. Even raak ik verlamd door 

het besef dat ik niet alleen Lieve verloren heb, maar 

Sara ook kwijt had kunnen raken. Éven ben ik er 

niet meer bij, de kamer tolt, mijn hoofd wordt 

donker vanbinnen net als de dood die zich altijd 

eerst van zijn lelijke kant laat zien. Ook deze baby 

kan zomaar doodgaan, een jong leven is zo fragiel 

en moet zoveel doorstaan. 
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In eerste instantie is dood altijd niets, leegte, het 

vergaan van iets dat wel was maar niet meer is. 

Dood is zwart. Pijn. Later, wanneer de totale 

destructie voltooid is, blijkt de dood ook een ander 

gezicht te kennen. Dat mooie, idealistische, 

troostende, helende, veranderende gelaat zie je pas 

wanneer je je totaal hebt overgegeven aan de 

duistere kant van het sterven. 

 

Maar dan voel ik leven en de volgende wee dient 

zich aan. De scherpe pijn trekt me terug in het hier 

en nu, maakt me weer bewust. Mijn hele lijf krampt 

samen en verdrijft de paniek die ik zojuist voelde 

om weer plaats te maken voor rust in mijn hoofd. 

Deze bevalling is er een waarin hard werken en 

hogere sferen samengaan, je overgeven aan de pijn 

en tegelijkertijd afstand nemen van het lichaam om 

diezelfde pijn te kunnen verdragen. Je concentreren 

op de juiste ademhaling en op datzelfde moment 

jezelf afleiden met visioenen over de geboorte van 

je kind. Dat van mij is een rode bloem, een tulp die 

elke keer een stukje verder opengaat, waarbij de 

buik van de bloem steeds boller wordt. Tijdens de 

yogales schoot diezelfde bloem baby’s als een 
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kanon, maar helaas is dat in de echte wereld nog 

niet zo eenvoudig. 

 

De bevalling verloopt vlot, voordat ik er erg in heb 

legt de verloskundige me op mijn zij om de laatste 

centimeters op te laten schieten. Die weeën zijn erg 

pittig, zonder pauze. Ik krijg het zo warm van de 

pijn dat het lijkt alsof ik flauw ga vallen. En dan 

roep ik “Mijn sokken moeten uit!” Zo warm zijn mijn 

voeten, dat ik mijn dunne sokken niet meer kan 

verdragen. Blijkbaar is dat voor een verloskundige 

het universele teken voor persdrang, want niet lang 

daarna mag ik aan het moeilijkste gedeelte van 

deze zwangerschap beginnen. Bij Sara en Bram was 

ik op dit punt zo versuft dat ik geen pijn meer 

voelde, maar nu is het amper twee uur later dan de 

eerste sterke wee en ben ik een stuk helderder. 

Visualiseren lukt niet meer. Het leven is zo rauw op 

zo’n moment, denken gaat niet, je doet je best om 

te luisteren maar de pijn overheerst alles. 

 

Een moment flitst het door mijn hoofd…ik stop 

gewoon met duwen dan is de pijn weg. En dan 

realiseer ik me direct weer dat ik niet meer terug 

kan en zet ik door. “Nog even Irene en dan heb je 
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haar!” roept de verloskundige. “Kom op, 

doorzetten!” Ik kijk nog even omlaag, doe mijn 

ogen dicht en geef alles wat ik nog heb. Niet lang 

daarna is ze er.  

 

Haar huiltje, haar natte lijfje op mijn buik. Ik voel 

haar zachtjes ademen. Mijn vingers voorzichtig op 

haar huid alsof ze niet geloven dat het echt waar is. 

Zo gelukkig, zo mooi, zo prachtig, zo puur, zo van 

mij. Mijn kindje, onze Sofie, ze is er echt! 

 

Duimelijntje Dromelientje 

 

Het is een echte dromer, onze Saar. En dan bedoel 

ik niet alleen overdag. Je weet wel, zo’n schattig 

prinsesje dat met haar hand onder de kin naar 

buiten staart, al fantaserend over de prins op het 

witte paard. Nee, ’s nachts kan ze er ook wat van. 

En die dromen doet ze dan in geuren en kleuren uit 

de doeken als we ’s ochtends naar school lopen. 

Ook vandaag mocht ik weer van haar levendige 

fantasie genieten. 
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“Ik was boven aan het spelen op Ryan’s kamer met 

Sheila en we waren witte chocola aan het eten. En 

toen zei ik ‘ik heb genoeg gehad’ en ik wilde de 

kamer uitgaan. Maar toen ik de deur openmaakte 

stond daar opeens een heel groot monster! En ik 

wilde de deur gauw weer dichtmaken maar hij had 

me al te pakken!” Ze vertelt het zo levendig en vol 

handgebaren dat ik wel erg benieuwd ben naar het 

vervolg. “En wat gebeurde er toen?” “Nou….Dat 

zullen we morgen wel zien!” Haar lieve gezichtje 

straalt in de opkomende ochtendzon, en ze lacht 

triomfantelijk. Want nu moet mama een dagje 

wachten op het antwoord. 

 

Maar mama is niet gek en vraagt verder. “Ben je 

toen wakker geschrokken?” “Jaha,” zegt Saar, “ik 

moest gillen en toen werd ik wakker. Dat is altijd zo 

bij gildromen.” Kennelijk heeft onze dochter een 

hele theorie over gildromen ontwikkeld, en dat 

prikkelt mijn nieuwsgierigheid nog verder. “Oh, dus 

als je gildromen hebt dan word je wakker?” Een 

diepe zucht en enigszins geïrriteerde blik ontsnapt 

aan dat net nog zo lieve prinsessengezichtje, “Ja 

mam, luister je soms niet naar wat ik zeg?!” En 

daarop mag mama zelf best ook een keertje 



242 

 

zuchten….Meisjes van vijf, soms zijn het net pubers 

van twaalf! 

 

Tjoeke tjoeke 

 

Bram de treinenman. Het zou me niets verbazen als 

hij later spoorwegingenieur wordt, nieuwe 

treintechnologieën bedenkt of lekker machinistje 

gaat spelen. Dat laatste is immers het leukste, dan 

mag je fijn door heel Nederland rijden. Zo zou Bram 

er tenminste over denken. Jammer dat machinisten 

tegenwoordig vooral gebonden zijn aan het rondje 

om de kerk en er om de haverklap mensen voor de 

trein springen. 

 

Daar ligt hij dan. Languit over de vloer, benen in de 

lucht. Met zijn ene hand ondersteunt hij zijn 

bovenlijf zodat ‘ie goed uitzicht heeft over het 

treinspoor. De andere organiseert de dingen 

rondom en op het spoor met grote precisie. Het is 

een secuur werkje hoor…treinen. Af en toe 

ensceneert hij een botsing, waarbij timing uiteraard 

heel belangrijk is. Het is niet gewoon leuk om een 
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autootje over de rails te zetten, nee…Het element 

van spanning mag niet ontbreken. 

 

Zo heeft Bram twee elektrische treinen, de een iets 

trager dan de ander, of de ander iets sneller dan de 

een. Enfin, hij weet precies welke dat is. Het spoor 

wordt dan zo opgezet dat de snelle trein uiteindelijk 

in botsing komt met de langzame, waarna deze 

ontspoort.  

 

Rondje na rondje kijkt hij aandachtig naar de 

rijdende treinen. Zijn hand duwt hem steeds verder 

naar voren, het koppie leunt bijna bovenop het 

spoortraject. Elke ronde spert hij zijn lieve oogjes 

verder open. Op het laatst staan zelfs zijn lippen 

een stukje van elkaar. Gelukkig kwijlt hij niet, 

anders zou de trein ongetwijfeld slippen. En dan 

gebeurt het. De treinen botsen. Bram de 

treinenman knijpt zijn oogjes even dicht. En 

tegelijkertijd glimlacht hij. Een euforisch moment.  

In zijn hoofd hoort hij vast keihard KABOEM!, maar 

gelukkig zijn elektrische treinen redelijk stil. Zelfs 

wanneer ze op elkaar botsen. Om deze stille 

botsingen te compenseren heeft meneer een 

vervelende gewoonte. Want wanneer hij uitgetreind 
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is, ziet het spoor alle hoeken van de kamer. Het 

vliegt met een hels kabaal onder de bank en de 

kasten in. En als ik vervolgens boos wordt en zeg 

dat hij moet opruimen dondert ‘ie alle stukjes met 

groot geweld in de doos. 

 

Dat lijkt me trouwens ook wel een beroep voor 

Bram de treinenman. Sloper. Daar is ‘ie misschien 

nog wel beter in dan treinen. 

 

 

Wolkenschool 

 

“Mama, wat doen engeltjes zoal in de hemel?” Al 

starend naar de blauwe lucht stelt mijn dochter 

deze vraag. Het waait redelijk hard. Korte plukken 

haar komen los uit Sara’s dunne vlechtjes en 

dansen over haar gezichtje. Samen kijken we hoe 

de wensballon, die wij voor Lieve hebben 

losgelaten, langzaam verdwijnt. “Die gaan naar de 

wolkenschool,” zeg ik dan.  

 

Als onze gele wensballon nog maar een klein zwart 

stipje in de hemel is, geeft de wind er een flinke ruk 
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aan. Dit gaat niet onopgemerkt voorbij aan de 

kinderen, Sara schrikt er zelfs een beetje van. “Huh, 

wat gebeurt en nu?” Haar blik verlaat even dat 

stipje in de lucht en ze kijkt me verbaasd aan. Ik 

knipper een paar keer om mijn eigen vochtige ogen 

te verbergen voordat ik haar aankijk. Dan antwoord 

ik “Oh, dat is de engeltjespostbode. Die brengt de 

ballon naar Lieve.” Sara is weer gerustgesteld. Ze 

heeft zich namelijk ontzettend veel moeite gedaan 

om de prachtige teksten van familie en vrienden die 

op deze ballon staan, aan te vullen met haar eigen 

naam en tekening. Een echte brief voor Lieve. Die 

moet wel aankomen natuurlijk. Het postbode-idee 

spreekt Bram ook wel aan. “Ja,” zegt hij dan, “Die 

weet waar Lieve woont.” Hij zegt dat tegen Sara, 

niet tegen mij. Alsof hij haar wel even uitlegt hoe 

het zit. Zijn vinger wijst de lucht in en maakt een 

vloeiende beweging naar rechts. Zo van…In die 

straat van de hemel is het huisje van Lieve.  

 

Bram’s voetjes schuifelen lichtjes over het gras van 

het strooiveld. Hij kijkt er een beetje bedenkelijk 

naar. Dat grijzige poeder vindt ‘ie wel interessant. 

Ik vraag me af of ik hem nu moet zeggen dat hij 

niet door dode mensen mag trappen. Zelf vind ik 
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het maar luguber, maar de kinderen trekken zich er 

niets van aan. Dat sterkt mijn idee dat er van die 

verbrandde lichamen geen energie meer 

achterblijft. Het is alleen maar as. Kinderen zijn wel 

de eersten die zoiets opmerken. 

 

Als de wensballon verdwenen is lopen we langzaam 

terug richting auto. Hoewel het net nog zo waaide 

lijkt het nu windstil. Het is ijzig koud, echt nog 

winter. Maar door het zonnetje en de bloemen die 

overal verspreid liggen lijkt het toch een beetje 

lente. Samen genieten we van de zon op ons 

gezicht. 

 

“Wat doen engeltjes nog meer de hele dag?” Vraagt 

Saar. Ze huppelt er een beetje bij. 

“Wolkenspringen!” Zeg ik dan. “Oh, en doen ze ook 

verstoppertje?” “Maar natuurlijk, en luchtzwemmen, 

vleugeltikkertje en een middagslaapje.” Sara kan er 

wel om lachen. “Heeft Lieve ook vleugels?” “Nou ik 

weet het niet, misschien kleintjes. Hij zal wel eerst 

vliegles krijgen,” leg ik uit. Ik zie het al helemaal 

voor me. Samen maken we het moeilijke toch 

dragelijk. En engeltjes hebben het maar druk hoor, 

in de hemel. 
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Dialect 

 

Deden ze dat maar. Spraken mijn kinderen met mij 

maar hun moederstaal…Midden in het 

carnavalsgedruis bekruipt me een weemoedig 

gevoel. Mijn kinderen spreken geen dialect. De 

nieuwste carnavalsklappers en ouderwetse 

carnavalsliedjes klinken door elkaar en gaan samen 

met al evenzoveel verschillende felgekleurde 

pakjes, overdadig versierde hoedjes en prachtige 

praalwagens. Het is gezellig en ieder drinkt zijn 

glas. De kinderen roepen enthousiast ‘ alaaf!’. 

Ja….Dat woord kennen ze wel. 

 

Mijn gedachten blijven hangen in de tijd. Ik denk 

terug aan vroeger, hoe mijn moeder ons leerde 

snoepjes van de grond te graaien en een grote 

plastic tas te vullen. Wij waren met vier en 

vormden, ondanks onze verlegen aard, toch een 

redelijk front wat snoeprapen betrof. Uiteraard hielp 

mijn moeder plichtsgetrouw met het vullen van de 

tas, zoals ik dat vandaag ook bij mijn eigen 

kinderen doe. Toch is er iets anders. Voor mij was 

carnaval vroeger het feest waarbij iedereen onze 

eigen taal sprak. Mijn eigen kinderen vieren 
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carnaval alsof ze ergens op vakantie zijn, waar dan 

opeens die rare taal van mama gesproken wordt. 

 

En voor heel even doen ze daar een beetje aan 

mee. Sara kent haar carnavalshits wel en zingt vol 

passie mee met ‘ roed gael en greun’ en ‘sjoenkel 

‘ns richtig’. Ja….Het zit er toch wel in. Soms mag ze 

zich zelfs weleens vergissen en dingen zeggen als 

“Mag ik met jou mee vaaren?” Of heel hard ‘ 

kuuksjke’  roepen als iemand vraagt of zij ook 

dialect spreekt. Bram maakt nog niet zoveel 

onderscheid, maar spreekt steeds meer Nederlands. 

 

Langzaam verdwijnt de muziek op de achtergrond. 

De laatste praalwagens worden achtervolgd door 

een horde kinderen. Een spoor van confetti, 

snoeppapiertjes en plastic bekertjes blijft achter in 

de straat. Bram trekt aan mijn jas en zegt “mama, 

ik wil naar heem.” Joa jong, veer gunt noa heem.” 

Ik glimlach, en geef hem een aai over de bol. Dat 

mijn lieve jongen toch altijd maar naar ‘heem’ wil, 

en nooit naar huis, warmt mijn hart.  

 

Het heeft iets intiems dat hij zich zo uitdrukt, een 

oergevoel dat hij onder woorden brengt. Hij 
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verlangt niet naar die stapel bakstenen bij ons in de 

straat, maar wil terug naar het punt waar wij onze 

rust vinden. Daar waar ons gezin zichzelf is, waar 

hij zijn gang kan gaan. En ja….Dat gevoel kun je 

alleen maar uitdrukken in je moederstaal. 

 

Tandenfee 

 

Sara heeft een wiebeltand. Die gaat elke keer van 

wiebele wiebele wop. Volgens mij speelt ze er de 

hele dag mee op school. “En dan duw ik zoooo…..” 

vertelt ze vol trots, waarop ze haar mond sluit en er 

een dikke bobbel onder haar lip verschijnt, “met 

mijn tong tegen de wiebeltand.” 

 

De eerste wiebeltand ging er ook zo uit. Op een dag 

kwam onze grote meid lachend uit school. “Kijk 

mam, mijn wiebeltand is er bijna uit!” Het ding lag 

gedraaid en dwars op wat ooit zijn plekje was in 

Sara’s mond en bungelde aan een dun draadje 

tandvlees. Hoewel mijn maag zich bijna acuut van 

zijn inhoud wilde ontdoen, zei ik toch “Oh sjiek, die 

is er bijna uit!” Ik dwong mijn lippen zelfs in de 
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vorm van een glimlach. Tanden….Ik heb er niets 

mee. “Laat dadelijk maar aan papa kijken.” 

 

‘Die trekt hem er wel uit’, dacht ik erachteraan. 

Papa mocht de wiebeltand uiteraard niet aanraken, 

dus togen ze met z’n twee naar de keuken. Even 

later werd de uitgevallen tand onder luid gejuich 

teruggevonden in een stuk rauwe noodles. Die eet 

Sara namelijk nogal graag. Ik blij dat die akelige 

tand eruit was en Sara kwam de dag erna vol trots 

de twee euro laten zien die zij onder haar kussen 

aantrof. “Weet je wat ik van de tandenfee heb 

gekregen,” bazuinde ze rond over het schoolplein, 

“TWEE euro!”. Het leek wel alsof ze een miljoen 

gekregen had. 

Niet lang daarna wordt de lege plek al opgevuld 

door een nieuwe aanwinst. Een echte grote-

mensen-tand. Die ene tand staat groots en vol trots 

tussen de kleintjes, alsof hij koning is van Sara’s 

mond en zijn onderdanen netjes in het gareel 

houdt. Maar hij zal niet lang de enige zijn. Er is een 

kaper op de kust. Een nieuwe wiebeltand. 

 

Dit keer is tante Lucy de sigaar. Nietsvermoedend 

neemt ze Sara en Bram mee winkelen. Zoals het 
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kleine neefjes en nichtjes betaamt, rennen ze de 

hele winkel door, opdrachten vervullend van hun 

geliefde familielid. Tante noemt dat handig, ik zou 

het zelf eerder bestempelen als chaos. Maar goed, 

zij kan de kinderen achteraf weer inleveren. 

Uiteraard wordt er ook lekker gespeeld bij de kassa. 

Leuk hoor, turnen op een tafel. Ik weet dat tante 

Lucy nu net doet of het haar eigen kinderen zijn, 

maar ze desondanks niet tot de orde roept. 

 

Anderhalf uur nadat ze vertrokken gaat de deurbel. 

Sara stormt triomfantelijk naar binnen met een 

groot gapend gat in de mond. Tante een beetje 

beduusd. Die houdt ook niet zo van bloed en 

uitvallende tandjes. “Ik was op mijn kin gevallen,” 

verklaart Saar, “en toen vloog pardoes ‘pienk!’ mijn 

tand eruit.” Met haar arm maakt ze een uitgebreid 

booggebaar om de vlucht van de tand te 

beschrijven. Haar ogen stralen en ze trekt haar 

onderlip bijna over de kin om dat bloederige gat 

eens goed te laten zien. Dat de halve supermarkt in 

paniek was kan haar niks schelen, zij heeft weer 

een mooi verhaal om te vertellen. Turnen bij de 

kassa, ik denk niet dat tante dat volgende keer nog 

goed vindt. 
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Uiteraard krijgt Sara van de tandenfee wederom 

een miljoen onder het kussen, nou ja vijftig cent. Ze 

is al een stuk minder onder de indruk dan de eerste 

keer, terwijl vijftig voor haar toch veel meer is dan 

twee. Het centen en euro verhaal heeft ze namelijk 

nog niet helemaal gesnapt. En nu? Op naar de 

volgende wiebeltand. 

 

Dankbaar 

 

‘s Ochtends vroeg als ik mijn ogen open doe…Nee, 

eigenlijk nog voordat ik de vroege wereld in kijk, 

realiseer ik me hoe rijk wij zijn. Ik voel me 

dankbaar, dat is denk ik het juiste woord. Elke 

morgen als de vogels fluiten word ik namelijk 

gewekt door een heel lief klein stemmetje. Mijn 

kleine brabbelbeertje. Ons miniprinsesje op de erwt. 

 

En verhalen die ze in het ochtendgloren te vertellen 

heeft! Soms is het wat vroeg, zo om een uur of half 

zes. Maar meestal loopt het toch wel tegen 

zevenen. Dan hoor ik haar lieve geluidjes, het 

gerikketik van mijn eigenste wekkertje van geluk. 
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De wieg rammelt een beetje omdat Sofie druk met 

haar voetjes trappelt en wild zwaait met haar 

armpjes. Niet alle pootjes van haar prinsessenbedje  

zijn even lang namelijk, dat heb je met antiek.  

 

Ik vraag me weleens af tegen wie ze praat en wat 

ze allemaal vertelt. Dan fantaseer ik een engeltje op 

de rand van haar wiegje aan wie ze vertelt wat ze 

gedroomd heeft vannacht. Ons Lieve engeltje zou 

ook precies daar gaan zitten, als hij in de buurt is. 

Denk ik. 

 

Als ik mijn kleine wekkertje hoor, vormt zich eerst 

een glimlach op mijn gezicht. Een lach van geluk. 

En dan tel ik alle zegeningen, nog voordat ik mijn 

ogen open doe. In gedachten vlieg ik even naar de 

kamer naast de onze, waar de twee grootste 

bengeltjes nog lekker liggen te slapen. Regelmatig 

is er ‘s nachts al eentje lekker tussen ons in 

gekropen, maar dat terzijde. Ik luister dan even of 

ik gesnurk hoor van daarnaast, maar bedenk me 

vervolgens dat Sara’s amandelen lang geleden al 

geknipt zijn en Bram niet snurkt. Als ik wel gesnurk 

hoor, dan is het nog erg vroeg en komt dat van 

mijn lieve echtgenoot die nog in bed ligt. 
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En dan doe ik mijn ogen open. Ik kijk voorzichtig in 

de wieg. Sofie schrikt er soms een beetje van, ze is 

zo druk in gesprek dat ze me pas laat in de gaten 

heeft. Dus nu maak ik altijd een beetje geluid 

voordat ik kijk, dan weet ze dat ik eraan kom. Haar 

hoofdje draait met haar oogjes mee naar boven op 

zoek naar mijn gezicht. En dan komt ‘ie. De 

allergrootste glimlach die je je kunt bedenken. Haar 

mondje gaat zover open als maar kan. Ze knijpt 

met haar oogjes, waardoor het neusje vrolijk 

meedoet. Zelfs de oortjes lachen een beetje. Als dat 

elke ochtend jouw goedemorgen is, dan ben je een 

gelukkig mens. 

 

Ik heb geleerd dankbaar te zijn, vorig jaar. Dat is 

wat ons Lieve engeltje mij heeft geleerd. Ik heb 

alles wat ik maar wensen kan. Voor mij, ben ik de 

rijkste mens op aarde. Wij zijn allemaal rijk op onze 

eigen manier. Wees dankbaar.  Word gelukkig! Hoe 

veel of hoe weinig je ook hebt, wees dankbaar voor 

elk straaltje zonneschijn. Voor alle kadootjes die het 

leven jou geeft. Dankbaar voor de kracht die je 

daarvan krijgt om met tegenslagen om te gaan. 

Verdriet hebben om iets dat je verloren hebt is ook 
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een manier van dankbaar zijn. Je bent dan 

dankbaar dat je het geluk van datgene toch hebt 

mogen ervaren. Geniet van het leven. Blijf dicht bij 

jezelf, je bent je eigen beste vriend. Heb doelen, 

streef die ook na, maar laat ze niet je geluk 

bepalen. Het leven is immers om geleefd te worden. 

 

 

Drakenvuur 

 

Kletspraat onder het eten 

Sara: 

“Door wie wordt Sofie gedoopt?” 

Papa: 

“De diaken.” 

Verontwaardigde Bram: 

“Maar draken spuwen toch geen water! Die spuwen 

vuur!” 

En mama denkt: 

‘Hij weet in ieder geval dat dopen met water is.’ 
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Verhaal 

 

“Op een dag…” Zo begint Bram steevast zijn verhaal 

als hij voorleest. Maakt niet uit welk boekje hij in 

handen heeft. Ze beginnen allemaal hetzelfde. En 

vervolgens kijkt hij naar de plaatjes en breit een 

verhaaltje in elkaar. “Op een dag kwam Thomas de 

Trein. Het regende.” Even kijkt hij bedenkelijk naar 

de eerste pagina of er nog iets over vertelt moet 

worden, en dan slaat hij hem om. Daar hoort een 

tevreden blik bij en een vastberaden hand die de 

pagina stevig vastpakt. “Thomas rijdt op het spoor. 

En toen scheen de zon.” Bram pauzeert zijn verhaal 

weer even om te zien of hij niets vergeten is. “En er 

is een boer.” Hij glimlacht en knikt de boer even 

toe, voordat ‘ie weer verder leest. Zo bladert Bram 

zijn boeken door.  

 

Het kenmerkt de manier waarop hij in het leven 

staat. Bram observeert. Hij is een echte kat-uit-de-

boom kijker. Zet regelmatig zijn verrekijker op, om 

het leven om hem heen van een afstandje te 

bekijken. Verhalen gaan voor Bram om wie-wat-
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doet en wie-wat-waar. En allemaal beginnen ze met 

“Op een dag…” 

 

Sara’s boekjes beginnen steevast met “Er was 

eens….” of “Lang, lang geleden…”. Plaatjes zijn 

nauwelijks van belang, ze werpt er een vluchtige 

blik op en begint te verhalen. Emoties spelen 

daarbij een belangrijke rol. Zo herinner ik me een 

boekje dat ze zelf getekend had. “Er was eens…een 

puppy. Hij had geen vader. En geen moeder. Hij 

was helemaal alleen. De puppy was verdrietig en 

had geen familie. ” Ze schreef dit de dag nadat ik 

haar het begrip  ’wees’ had uitgelegd naar 

aanleiding van een programma op tv. Zulke dingen 

maken diepe indruk op onze grote meid, ‘s avonds 

in bed piekert ze daar dan over. 

 

Sara leest boeken met meer tekst dan erin staat. 

Op sommige pagina’s blijft ze minutenlang hangen, 

verzint gesprekken tussen de diverse personages en 

het moet vooral een dramatische inslag hebben. 

Sara houdt van romantiek. Alles moet theatraal zijn, 

met grootste gebaren en spannende momenten. Ze 

bekijkt het leven door een roze bril. Haar interesse 

ligt vooral bij het wie-wat-wie en het wie-wat-hoe 
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van een verhaal. De elementen daaromheen zijn 

niets meer dan toevalligheden op het pad van de 

personages. Ook in haar spel laat ze dit zien. 

Meestal wordt er dan met knuffels of kleine beesten 

gespeeld. De dieren hebben ingewikkelde 

gesprekken en voeren musicals op. Is er een 

speelmaatje? Dan probeert Sara de boel te 

regisseren. Het verhaal moet natuurlijk wel in goede 

banen geleid worden. 

 

Op dit moment lezen we Wiplala. Over een klein 

kaboutertje dat kan toveren. Nou ja, eigenlijk gaat 

het over een wiplala die kan tinkelen, zou ik moeten 

zeggen. De gevolgen die dit ‘getinkel’ heeft op de 

personages in het boek wordt uitgebreid besproken. 

Er wordt lekker veel gekletst en het is natuurlijk erg 

dramatisch wanneer het tinkelen niet lukt. Helemaal 

in Sara’s straatje. Maar ook Bram kan zijn hart 

ophalen aan dit boek. Op de plaatjes is namelijk 

lekker veel te zien. En dat tinkelen? Ja dat vinden 

ze natuurlijk allebei prachtig, daarvoor ben je kind. 

En mama vind het stiekem ook wel leuk… 

 

En ze lees-den nog lang en gelukkig. 
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Lentegras 

 

Jij laat me lachen. Zoals je daar loopt in het gras. 

Een heel eind bij me vandaan. In het lentegroen 

ben je naarstig op zoek. Af en toe maak je een klein 

sprongetje en huppel je achter tante aan. Dan 

treuzel je weer en kijkt omlaag in het gras. Het doet 

me denken aan vroeger. Lopen door het gras, 

genietend van de zon en tegelijkertijd op 

speurtocht. Volledig opgaan in het moment. Hoewel 

het me vrolijk stemt, krijg ik er een beetje heimwee 

van. Heimwee naar vroeger. Kind zijn. Ik voel de 

geuren en kleuren van toen, kan ze bijna aanraken. 

 

Je vingers spelen met de zoom van je 

bloemetjesjurk, die danst terwijl je huppelt. En dan 

opeens stop je. Je hebt er eentje gevonden. Op je 

hurken bekijk je de vondst. Je billetjes zweven net 

boven het gras en je knalroze onderbroek piept 

onder het jurkje uit. De glittertjesrand schittert in 

het zonnetje. Zo’n sjieke onderbroek en dan die 

typische vijfjarige beentjes eronder. Vol blauwe 

plekken en schrammen van het spelen. Net als de, 
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bij het jurkje passende, bloemenschoentjes, zijn ze 

vuil van het stof. 

 

Ik weet dat het jou niets kan schelen, want jij vindt 

dat je echte prinsessenschoenen aan hebt. 

Ballerina’s met een elastieken bandje. En op dat 

bandje zit een libelle van doorzichtig materiaal. “Ik 

houd alleen van deftige schoenen”, 

becommentarieerde je de sneakers van een ander 

kind vorige week. “Mijn Lelly Kelly’s zijn 

bijvoorbeeld deftig, hè mama?” Ik zal nooit meer 

vragen of je ook een paar sneakers wilt. Hoe leuk 

ze ook zijn. 

 

Met je handen duw je het gras opzij. Door de lens 

van de camera zie ik dat er een glimlach verschijnt. 

Ik weet hoe je oogjes twinkelen op dit moment. Je 

laat het gras weer los en veegt het haar uit je 

gezicht, achter je oren. Dan pas raap je het eitje 

op. Het is een rode. Trots roep je naar tante 

Evelien. Ik kan je niet horen omdat ik zo ver weg 

sta, maar ik zie dat zij zich omdraait en naar je toe 

loopt. Ze neemt het ei van je aan en dan vervolgen 

jullie je zoektocht. 
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Samen beklimmen jullie een steile helling richting 

een bosje met hoge struiken. Ze zijn zeker twee 

keer zo hoog als jij. De hele speeltuin baadt in het 

zonlicht, maar het bosje is donker. Het is net een 

schilderij met een grote, donkere vlek. Alsof er een 

enkel wolkje boven die struiken hangt dat schaduw 

brengt. Ik herinner mij dit stukje ook zo van 

vroeger. Je geeft tante Evelien een hand. Het 

donkere bos wordt grondig bestudeerd. Misschien 

hebben jullie aan de achterkant nog een ei 

gevonden. Dat weet ik niet want dat kan ik niet zien 

vanaf hier. Tante zoekt bijna net zo serieus als jij. 

Ik vind dat lief. 

 

 

Melk met smaakjes 

 

Klok klok klok, beweegt haar kaakje ritmisch op en 

neer. Zo vol overgave eten als baby’s doen, doet 

niemand. Af en toe kijkt ze even op om te zien of ik 

er nog ben. Amper twee maanden geleden kon ze 

dat nog niet. Drinken en kijken tegelijk. Toen keek 

ze strak naar mijn borst en deed haar werk. Of 

dronk met haar oogjes dicht. Om vervolgens 



262 

 

uitgeput en met open mond in slaap te vallen. De 

melk druppend langs haar wang. 

 

Ze wordt speelser, ons meisje. De laatste paar 

weken laat ze ook weleens even los. Ze draait haar 

koppie en kijkt me aan. Soms heel verbaasd, alsof 

er opeens geen drinken meer komt. Vragend, 

misschien voor een ander smaakje? Als ik van 

tevoren iets lekkers heb gegeten kijkt ze me aan en 

lacht. Wat dat lekkers is weet ik niet, maar ze is 

dan zeer tevreden over de smaak-hoeveelheid-

kwaliteitsverhouding. Dat zie ik aan haar oogjes. Ze 

twinkelen dan een beetje. Wanneer Sofietje moe is, 

friemelt ze aan mijn shirt en drinkt met haar oogjes 

half open. Op ondeugende dagen wil ze ook weleens 

bijten. Dan kijkt ze me strak aan, begint te lachen 

met mijn tepel nog half in haar mond en dan zet ze 

de kaken op elkaar. Auw! 

 

Er zijn momenten dat ze haar rust niet kan vinden. 

Dan ligt ze met een arm te graaien, trekt aan mijn 

truitje en krast over mijn vel met haar nageltjes. 

Het lijkt wel of ze haast heeft. Komt het niet snel 

genoeg? Werkt haar buikje niet mee? Misschien 

doet ze wel zo als ik iets genuttigd heb dat bij 
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voorkeur niet op haar menukaart staat. Maar tja, 

het is nu eenmaal een spel voor twee. Geef me een 

beetje ruimte om te eten wat ik wil, dan krijg jij ook 

af en toe je zin. Wat dat ook moge zijn. 

 

Zou ze van aardbeien houden, of van chocolade? 

Waar ze echt niet van houdt, dat weet ik nu wel. Ja, 

heel cliché, het zijn de spruitjes. Daar krijgt ze 

buikpijn van. Dus die eet ik niet meer. Dat komt 

ook wel goed uit, het is toch lente nu. Laatst had ik 

iets teveel paaseitjes gegeten, toen kreeg mevrouw 

puistjes op haar wangetjes. Het leek net een kleine 

puber. Als moeder kun je je behoorlijk schuldig 

voelen op zo’n moment. Zo zie je maar, wat je 

allemaal doorgeeft met borstvoeding. Al die 

verschillende smaakjes, die kent zij al. Mijn meisje 

weet wat ze lekker vindt en wat niet. Ze kan het 

alleen niet vertellen. Maar dat komt nog… 

 

 

Zwartjoekel 
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Wel honderd keer loopt hij op en neer. Van en naar 

de regenton. Met een rood plastic kannetje in zijn 

handje wandelt hij voorzichtig naar de 

aardbeienplantjes. Elk bosje groene blaadjes dat 

boven het stro uitsteekt krijgt een nauwkeurig 

afgemeten kannetje water toegediend. Het water 

klettert over de blaadjes, tegen Bram’s benen aan. 

Gelukkig schijnt de zon in de namiddag niet meer 

op ons aardbeienveldje, anders waren de plantjes 

ongetwijfeld verschroeid. 

 

Als het kannetje leeg is wandelt mijn mannetje 

weer terug naar de regenton. Zijn cars crocs, die 

twee maten te groot zijn, volgen zijn voetjes 

gedwee als hij ze optilt. Ik bekijk het tafereel en 

vraag me af hoe het toch kan dat die schoentjes 

niet uitvallen. Het gras komt tot aan Bram’s enkels. 

Wanneer hij een stap zet zie ik telkens eerst zijn 

blote hiel boven het gras verschijnen en een tijdje 

later pas de zool van zijn schoen. Hij kan er zelfs 

mee rennen! 

 

Bram is mijn kleine ‘zwartjoekel’. Zijn benen en 

voeten doen een wedstrijdje met de armen en 

handen om er zo vuil mogelijk uit te zien. Omdat hij 
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met mooi weer altijd graag de tuin in rent en in de 

modder graaft, is er heel wat aarde onder zijn 

nageltjes te vinden. De handjes worden altijd netjes 

afgeveegd aan het, bij voorkeur, witte T-shirt. Het 

is echter wel zaak om je eerst eens lekker onder de 

neus te wrijven met die modderige klauwen. 

Eigenlijk komt het erop neer dat Bram altijd een 

klein baardje heeft als hij vanuit de tuin naar binnen 

komt. Een klein baardje van modder op zijn gezicht. 

 

Bram komt bij de waterton aan en gaat netjes op 

zijn hurken zitten. Het kannetje houdt hij 

voorzichtig onder het kraantje en vervolgens draait 

hij hem open. Als zijn watervoertuig gevuld is, 

draait hij het kraantje weer dicht. Meestal dan. Ik 

zal maar zwijgen over de keer dat papa thuis kwam 

en ontdekte dat de halve tuin onder water stond.  

 

Nu zijn de zonnebloemen aan de beurt. Als Bram bij 

de regenton omhoog komt vanuit zijn gehurkte 

positie gutst er wat water over de rand. Met zijn 

linkerhand draagt hij het kannetje. Hij houdt zijn 

rechterhand er dan naast, alsof hij het water dat 

over de rand gaat daarmee op kan vangen. De 

eerste paar stappen zijn voorzichtig, maar dan is hij 
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zoveel water kwijt dat ‘ie gewoon door kan lopen. 

Met een vriendelijk gebaar wordt het water in 

cirkeltjes over de pot met zonnebloemen gegoten. 

Hij knijpt zijn oogjes een beetje dicht tegen de zon 

die in zijn gezicht schijnt en lacht. Een echte 

levensgenieter. 

 

‘Nou, die klus is ook weer geklaard,’ zie ik hem 

denken. Dan loopt hij triomfantelijk naar binnen 

met zijn vieze baardje en is het mama’s beurt. Wel 

honderd keer moet ik met snoetenpoetsers op en 

neer om die viezigheid er weer af te krijgen. En dan 

spreek ik nog niet over de witte tegels waar Bram 

een prachtig modderspoor op achterlaat in 

crocjespatroon… 

 

 

Cogito ergo sum 

 

Ik denk dus ik ben. Er is een nieuwe filosoof 

geboren. In de figuur van onze oudste dochter. 

Nooit had ik verwacht dat zij op deze leeftijd al 

existentiële vragen zou stellen… Al heb ik haar wel 

regelmatig piekerend en peinzend in bed 
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aangetroffen. De slaap niet kunnen vatten wegens 

“Ik kan maar niet stoppen met nadenken.” Die 

gedachtes kregen echter nooit gestalte in een 

concrete filosofische vraag. Tot nu. 

 

“Mama, ik wil iets vragen,” zegt dochterlief die 

achter in de auto zit. We rijden naar huis vanuit de 

doop van onze jongste prinses. “Of…ik wil iets 

zeggen. Nee, ik wil iets vragen, maar ik weet niet 

hoe ik het moet zeggen,” probeert ze haar 

existentiële kwestie uit te leggen. “Het is te 

ingewikkeld en ik kan het niet met woorden 

uitleggen.” Onder de indruk van Sara’s gedachten 

die kennelijk dieper zitten dan haar, voor een bijna 

6-jarige, uitstekend ontwikkelde talig vermogen, 

zeg ik: “Probeer het maar, wat wil je vragen.” 

 

Peinzend kijkt ze door haar raampje naar buiten. 

Dat zie ik in mijn speciale kinderen-in-de-gaten-

houd-spiegeltje in het midden van de auto. 

“Eigenlijk kan ik het niet uitleggen,” zegt ze dan. 

“Het is…,” ze slaakt een diepe zucht, “ik weet 

eigenlijk niet wie ik nou ben.” Mijn echtgenoot en ik 

zijn er allebei even stil van. Onze dochter stelt de 

“wie ben ik” vraag. 
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Gedachten die dieper zitten dan woorden boeien mij 

enorm. Ik betrap mij hier zelf ook weleens op. Dat 

denken is door het niet-talige karakter echter 

enorm vluchtig. De gedachte is er, en een moment 

later is hij weer verdwenen. En dan volgt er een 

gevoel, alsof je iets verloren bent. Maar je kunt het 

niet pakken, het is ongrijpbaar door het gebrek aan 

taligheid.  

 

Soms keren die gedachten weer terug, het zijn 

kleine oermomentjes. Die kun je niet delen met een 

ander. Als kind beginnen al je gedachten zonder 

uitdrukking. De taal die wij onze kinderen leren 

geeft ze de mogelijkheid om die gedachten te delen 

met anderen, maar tegelijkertijd vangen we ze. We 

sluiten ons denken als het ware op, in een net van 

woorden. Sara’s “wie ben ik” begint als 

fundamentele vraag, het is een oerkwestie. En al 

nadenkende vindt zij de woorden om deze vraag te 

stellen, ze bouwt een web om haar gedachte dat 

haar in staat stelt deze te delen. 

 

“Wie ben ik nou eigenlijk, mama?” Houdt Sara het 

gesprek gaande. “Dat is een hele moeilijke vraag,” 
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antwoord ik dan. “Je bent het meisje dat graag dier 

speelt, je bent mooi en slim, het oudste kind van 

ons gezin. Je bent iemand die van aardbeien houdt, 

een meisje dat graag danst en zingt. Er zijn heel 

veel antwoorden op die vraag en als je groter 

wordt, leer je steeds meer over jezelf.” Ik zie aan 

haar teleurgestelde snoet en gefronste 

wenkbrauwen dat ze meer verwacht had van mijn 

antwoord. Al denkende kijkt ze door haar raampje 

tegen de zon in en speelt met haar vingers. “Zullen 

we de Wereld van Sofie eens gaan lezen,” zeg ik 

dan, “daar staan heel veel van zulke vragen in.” Dat 

ziet ons meisje wel zitten… 

 

Niet alle vragen van kinderen hoeven direct een 

antwoord. Het is mooi om samen op onderzoek te 

gaan. 

 

Wat de pot schaft 

 

Uit alle macht houdt ze het vast. Als een dolle duwt 

ze haar knuistje in haar mond en sabbelt wild op 

het boontje dat ik zojuist in haar handje stak. Ze 
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vindt het heerlijk, geen vieze toet van deze 

mevrouw, ook al is het de eerste keer dat ze zo’n 

groen tuinding proeft. Af en toe haalt ze de natte 

beurs gekauwde groente uit haar mond en bekijkt 

hem vol verbazing. Grote oogjes, een wijdopen 

mondje en een straaltje kwijl langs haar kinnetje. 

Ze vindt het maar wat interessant. 

 

Haar knuistje houdt ze een stukje voor zich uit en 

draait er langzaam mee, zo kan ze het boontje van 

alle kanten bestuderen. Tussen de op elkaar 

geperste vingers door loopt groen sap over de rug 

van haar handje. Soms lukt dat draaien niet zo 

goed en knalt ze met haar hand tegen haar 

voorhoofd. En dan, als ze uitgekeken is, produceert 

ze een brede glimlach, zegt “aaahhiie”, gooit de 

beentjes even in de lucht en stopt het boontje weer 

in haar mond. Nou ja, ze doet in elk geval een 

poging. Na drie keer steken heeft ze haar mond wel 

gevonden en begint weer tevreden te sabbelen. 

 

Het boontje heeft natuurlijk erg te lijden onder haar 

kauwgedrag, dus af en toe wil ik hem omwisselen. 

Probeer zo’n klein babyhandje maar eens open te 

maken als ze iets lekkers vasthebben. On-mo-ge-
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lijk. Wat zijn die handjes ontzettend sterk. Ze knalt 

haar armpje op en neer zodat ik geen grip krijg op 

de glibberige bonenboel, slaakt allerlei 

geamuseerde kreten en trappelt wild met haar 

beentjes. Gelukkig heeft deze moeder wel wat 

voedervaring ondertussen. 

 

Tijd om een trucje uit de kast te halen. Eerst pak ik 

een nieuwe boon, waarna ik deze voor haar ogen 

houdt, zodat haar blik op het nieuwe object 

gevestigd is. Vervolgens steek ik het groene ding 

zorgvuldig in haar ándere knuistje. Dan is het 

geduldig afwachten. Wordt de nieuwe boon 

geaccepteerd? Ja! Ze onderwerpt haar nieuwe 

aanwinst aan de bonen-goedkeur-procedure en is 

hier zo druk mee bezig, dat haar andere handje 

ontspant. De mishandelde boon, of althans wat 

ervan over is, kan ik nu zo uit haar handje pakken. 

Missie geslaagd! 

 

Na het eten ligt haar stoeltje uiteraard vol stukjes, 

die mams bij elkaar mag verzamelen. Ik geloof niet 

dat ze echt iets binnenkrijgt. Maar oefenen met 

eten is altijd mooi meegenomen. Totdat…ik de 

volgende ochtend een volle poepluier verschoon. 
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Die zit vól stukjes boon. De normale gele-

borstvoeding-prut, is nu gele-prut-met-groene-

stukjes. Fantastisch! Onze dochter eet. En daar is 

geen potje aan te pas gekomen! Sofie eet gewoon 

wat de pot schaft. 

 

 

Zwijgen 

 

“Ik ben twee en ik zeg NEE”, wordt bij Bram 

gevolgd door: “Ik ben drie en ik zeg NIKS!” Althans, 

zo zou je het kunnen stellen. Mijn lieve knuffeljong 

maakt stoïcijns voor zich uit staren tot een ware 

wedstrijd op Olympisch niveau, op de voet gevolgd 

door: geen geluid maken als mama roept, antwoord 

geven op vragen vermijden en boos naar de muur 

kijken zonder een kik te geven. Dat laatste doet ‘ie 

als iemand op zijn meterslange teentjes heeft 

getrapt. O, en nog zo eentje: wel antwoord geven, 

maar zo zachtjes dat niemand het hoort. Om 

vervolgens te beweren: “Dat heb ik toch al gezegd!” 

 

Waar hij ook goed in is, en dat is de andere kant 

van de medaille: driftbuien krijgen in openbare 
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gelegenheden waarop volslagen vreemden mijn 

jong trachten te bemoederen en troosten. “Ja zeg, 

bemoei je met je eigen kroost”, schiet dan door me 

heen… Maar, ’o wat raar’, mensen die zelf kleine 

kids hebben doen zoiets niet. Die weten hoe het is 

als je kind midden in een winkel kortsluiting krijgt. 

En ik ben nog best een lieve moeder, word niet 

boos, geef geen straf en wacht rustig af tot de 

storm is overgewaaid. Toch doe ik blijkbaar, volgens 

de nét op zo’n moment aanwezige collectie lui 

zonder kinderen of met hun jeugd al de deur uit, 

iets verkeerd. 

 

Peuters moeten puberen. Ze mógen dwars zijn. 

Maar peuters die dwarsliggen door niets te zeggen 

zijn kennelijk nogal vreemdsoortige wezens. 

Tenminste, ik krijg er vaak genoeg een opmerking 

over. Meestal in de trant van: “Hij zegt gewoon niks 

terug?!”. Dat ‘niks zeggen’ is voor mij echter 

helemaal niet zo’n vreemd verschijnsel. In onze 

familie schijnt dat zelfs een heel normale manier 

van peuterpuberen te zijn, en daarna ook nog. 

Dwarsliggen? Vooral NIKS zeggen, laat ze maar in 

hun eigen sop gaarkoken. Ja, zo denk ik ook 

weleens. Soms bereik je daar meer mee dan door je 
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mond open te trekken. Maar goed, het is niet zo 

handig als je ‘bijna kleuter’ je te pas en te onpas 

negeert, om zijn eigen mysterieuze beweegredenen. 

Die meestal niet bepaald rationeel blijken, en 

onmogelijk zijn te interpreteren vanuit een 

buitenstaanders standpunt. Nou ja, waarschijnlijk 

doet ‘ie dat gewoon omdat hij het leuk vindt mij, en 

de rest van zijn omgeving, een beetje te stangen. 

 

Maar goed, het probleem is mij dus niet onbekend. 

Ik zal jullie een geheimpje verklappen. Weet je wat 

ik deed op de peuterspeelzaal vroeger? Ik zei 

helemaal NIKS. Geen woord. Tegen geen enkele juf. 

Men twijfelde er zelfs aan of ik überhaupt wel kon 

praten. Bram’s capriolen zijn in dat licht alleen maar 

lollig. Ik was maar een rare. En wat ze daarmee 

deden? Juist, een zielenknijpertje op me af sturen. 

En wat ik toen met haar gedaan heb? De oren van 

de kop kletsen natuurlijk, want ze was een heel 

gezellig mens! De conclusie die volgde? Nou 

mevrouw, uw kind is talig zeer goed onderlegd en 

heel sociaal. Dankjewel! Wanneer ik begon te 

praten tegen de juf? Op de laatste dag 

peuterspeelzaal, om gedag te zeggen… 
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PS. Ik zal het maar zeggen zoals mijn opa altijd 

deed: “Spreken is zilver, zwijgen is goud.” En 

schrijven is….? 

 

Verliefd 

 

Zo lang als ze is, staat ze voor me. Op korte 

afstand, zodat ze een heel eind omhoog moet kijken 

om mijn ogen te vinden. Haar pretoogjes 

twinkelen…”Mam?” “Ja lieverd.” “Mag ik Tim gaan 

halen voor het kampvuur? Als je niet mee wilt ga ik 

wel alleen hoor,” voegt ze er snel aan toe. Ze heeft 

opeens zo’n haast dat ze haar zin amper afmaakt en 

schuift direct al een paar stappen op richting 

wandelpad. “Ja, hoor,” zeg ik dan. 

 

Ik ben nog niet uitgesproken of ze rent al richting 

‘tent van Tim’. Tijd om te wachten op een antwoord 

op de vraag of ik al dan niet meega, heeft ze niet. 

Sara’s haar wappert in de wind en verdwijnt in een 

oogwenk achter de struiken. Nog geen vijf minuten 

later verschijnt ze weer. Met Tim…uiteraard. De 

uitverkorene jongen mag onze dochter naar het 
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kampvuur rijden met zijn skelter. Ja…een jongen 

zonder voertuig is ‘not done’ bij Sara, zoals je 

wellicht zult begrijpen. Hij trapt en Sara zit op een 

houten blok boven het achterwiel. Haar arm 

nonchalant over Tim’s schouders, zodat ze zich vast 

kan houden aan de rugleuning. Als het tweetal 

langs rijdt roept ze heel hard “Mam! Ik zit bij Tim 

op de skelter!” “Ja, dat zie ik!” Roep ik op mijn 

beurt terug. 

 

Tim is tien. En hij heeft een skelter. Kan heel goed 

vijvertjes graven bij het meer. En hij heeft ook twee 

grote emmers om die vijvertjes te vullen. Ook niet 

onbelangrijk…zijn caravan staat naast de onze. Het 

is toch altijd gemakkelijk om de liefde dicht bij de 

deur te zoeken als je ergens maar een paar dagen 

verblijft. Nou ja, goed. Genoeg redenen voor Sara 

om op Tim te vallen, naast zijn blonde piekhaar, 

blauwe ogen en gebruinde tint natuurlijk. Want Tim 

is elk weekend hier, op de camping. 

 

Omdat we onze dochter toch graag in de gaten 

houden, en Bram ook wel van een goede fik houdt, 

begeven ook wij ons naar het kampvuur. Sara heeft 

zich genesteld tussen Tim en de 
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activiteitenbegeleidster. Precies zoals ik van haar 

zou verwachten. Haar grote vriend houdt het 

liedjesboek vast, hij kan immers lezen en Sara nog 

niet. Tim komt echter geduld tekort en begeeft zich 

al gauw naar het klimrek. Zo heb ik mooi de tijd om 

mijn dochter even te polsen. “Saar, ben je soms 

een beetje verliefd op Tim?” “Nee, Joh!” Roept ze 

verontwaardigd, en trekt daarbij een rare, 

ontkennende grimas. Gauw staat ze op en rent naar 

haar ‘gewone vriend’. Samen zitten ze bovenin het 

klimrek en kijken naar het vuur. Er ligt een flinke 

bos hout op en in de lucht dwarrelt gloeiende as.  

 

De helft zingt ongelijk, vals en verkeerd uit het 

liedjesboek, met als toppunt een tienerjoch dat een 

verdrietig zigeunermeisje speelt op toneel voor het 

kampvuur. En een meisje van vier dat graag ‘er 

waren zeven kikkertjes’ als laatste liedje voor 

bedtijd wilde horen. Lekker vrolijk! Sara en Tim 

letten er hoe dan ook niet op, ze zijn veel te druk in 

gesprek. 

 

Even later meldt Sara zich weer omdat het wat 

frisjes wordt, en papa helpt haar een vest aan te 

doen. “Moet het dicht?” Vraagt hij dan. “Ja…net als 



278 

 

Tim,” volgt met een verliefd stemmetje en verlegen 

glimlach. Nee, ze is niet verliefd… 

De dag erna speelt Tim met een meisje van zijn 

eigen leeftijd. Tja…jongens van tien vallen nu 

eenmaal niet voor meisjes van vijf. Over vijftien 

jaar zal Tim wel heel anders denken over dat 

leeftijdsverschil. 

 

 

De brief 

 

Bram staat graag op het buggyboard achter de 

wandelwagen. Met zijn korte beentjes is hij ook niet 

zo vlug, dus op die manier kan mama aardig 

doorstappen. Vanochtend gaan we postzegels 

halen. Er moet namelijk een brief gepost. Hoe 

ouderwets…een papieren brief. Zelfs 

verjaardagskaarten stuur je tegenwoordig niet meer 

via de brievenbus. Dit is echter het soort brief dat 

wél door de brievenbus moet, een echte officieuze 

dus. 

 

Eerst gaan we postzegels halen. We racen naar het 

winkeltje om de hoek. Bram op het plankje met 
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wieltjes achter de babykar. Aan weerszijden houdt 

hij de stang goed vast, vooral bij de bocht 

natuurlijk. De wind blaast in zijn gezicht waardoor 

hij een beetje met zijn ogen knijpt. Met zijn 

‘genuine fake leather jacket’, zoals wij zijn jas altijd 

noemen, lijkt hij net een kleine motorrijder. 

Uiteraard draagt hij ook zijn rode cars crocs, die 

maken het plaatje af. 

 

Aangekomen bij het winkeltje rem ik af en vraag 

mijn zoon de liftzone te verlaten. Hij bukt zich om 

onder de stang door te stappen en gaat netjes 

naast me staan. Als eerste naar binnen gaan, dat 

doet Bram namelijk niet zomaar. Het liefst wringt 

hij zich langs de deur net op het moment dat ik de 

wagen naar binnen probeer te werken. En dat is een 

hele klus, brede wagen, smalle deur, het plankje 

dat bij opstapjes best lastig is en daar komt Bram 

dan nog bij. En als hij zich dan langs de wagen 

geperst heeft blijft ‘ie zo lekker handig in het 

gangetje staan, want hij durft niet alleen verder. 

 

Maar goed, uiteindelijk heb ik de wagen en kinderen 

binnen. We staan voor de toonbank. Ik buk me en 

fluister in Bram’s oor, net hard genoeg zodat de 
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winkeljuf het ook kan horen, “Nu mag je zeggen 

‘een velletje postzegels alstublieft’. Ja?”. Bram knikt 

heel serieus. Boodschappen doen is niet makkelijk. 

Ik ga weer recht staan en maak plaats voor mijn 

zoon zodat hij om postzegels kan vragen. “Een 

velletje post….zegels alstublieft,” zegt hij zachtjes 

maar toch duidelijk verstaanbaar. “Nou, dat zullen 

we dan maar doen hè!” Tettert de winkeljuf. Ze zegt 

het zo hard dat Bram er een beetje van lijkt te 

schrikken. Maar hij herpakt zich en weet een 

glimlach op zijn ondeugende gezichtje te toveren. 

 

Ik reken af met mevrouw, de volgende keer mag 

Bram dat ook doen. Op een soortgelijke manier als 

we naar binnen zijn gekomen, werken we ons ook 

weer naar buiten. Nu is het tijd om een postzegel te 

plakken. Tegenwoordig hebben ze weer van die 

scheurzegels in plaats van stickers, of is dat 

toevallig alleen bij dit winkeltje het geval? Voor de 

veiligheid ben ik degene die de postzegel losmaakt 

van zijn vriendjes. Bram mag likken. Wat een 

nostalgie, een postzegel likken. Samen plakken we 

hem in het rechterbovenhoekje van de enveloppe. 

Dan steken we de straat over. Daar aangekomen 

wijs ik Bram eerst aan in welke sleuf hij de brief 
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moet duwen en dan geef ik hem de enveloppe. Hij 

kijkt omhoog en steekt de brief de lucht in. Bram is 

natuurlijk veel te klein om zelf bij de brievenbus te 

komen, maar het blijft leuk om het hem te zien 

proberen. Ik mag graag glimlachen om dit soort 

taferelen. 

Omdat ik geen gemene moeder ben til ik mijn zoon 

op tot aan de brievenbus en hij deponeert het witte 

ding netjes in de sleuf. Dan zet ik hem weer neer. 

Bram kijkt omhoog en heeft zijn handjes verstopt in 

de mouwen van zijn jas. Hij houdt ze voor zich uit 

en zegt dan: “Mama, wil jij Lieve even vasthouden?” 

Verrast door zijn vraag antwoord ik: “Oke, dat is 

goed.”  

 

Ik pak het onzichtbare engelenbroertje van Bram 

aan en zeg “Ik zal hem maar even op mijn schouder 

zetten dan.” Hij knikt tevreden en ik zet Lieve op 

mijn schouder. Opeens weet ik waarom Bram nu 

aan Lieve denkt, we hebben hem namelijk een brief 

gestuurd in januari. Dat ging alleen niet door de 

brievenbus, maar met een wensballon. Of vloog ons 

engeltje vanochtend echt even langs? 
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Onzichtbaar 

Bram: 

“Deze is onzichtbaar” 

Sara: 

“Niet waar, dat kan helemaal niet.” 

Bram: 

“Wel hoor. Kijk maar. Zie je het?” 

 

Toneelstuk 

 

Stel je voor, je bent toeschouwer van het sociale 

leven. Dagelijks voltrekken zich talloze kleine 

toneelstukjes voor je ogen. Vandaag gaat het 

verhaal over twee honden. Een kleine, jonge pup en 

een grote boze buldog. Het toneelstuk is verre van 

perfect, maar dat zie je niet. Want jij weet nog niet 

hoe het leven in elkaar zit. Dat moet je nog leren. 

Vol enthousiasme kijk je naar het schouwspel en 

analyseert wat er gebeurt. 
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De jonge hond zit in de kooi (dat is onder jouw box) 

terwijl de buldog luid blaft en hem verbiedt uit de 

kooi te komen. De pup doet een poging tot wijziging 

van rollen door ‘mama, waf waf, mama’ te roepen, 

maar het mag niet baten. De grote boze hond is en 

blijft een akelig beest. En ondertussen onderbreekt 

ze het toneelstuk door te roepen “Jij mag niet 

praten, je bent een hond! En je blijft in de kooi. 

Grrrrr waf!” En jij kijkt ernaar. Af en toe glimlach je, 

met je neusje opgetrokken en dat ene tandje 

parmantig in je mond, maar ze zien jou niet.  

 

Een toeschouwer ben je. Tenminste, op dit moment, 

want vaak draait het spel van broer en zus juist om 

jou. Niet dat het je iets uitmaakt, als je maar iets te 

kijken hebt. Toch? 

De honden rennen achter elkaar aan, al blaffend en 

stoeiend. Je ogen worden steeds groter terwijl je 

over mijn schouder leunt. Beentjes en armpjes 

wapperen wild heen en weer. Voor zover dat kan 

natuurlijk, want ik houd je stevig vast.  

 

Je lijkt wel een klein vogeltje dat probeert te 

vliegen. Fladdert door het leven. Het enthousiasme 

tot in je tenen, zo kun je het ook noemen. 



284 

 

Naarmate je ouder wordt zul je leren deze 

levenskracht, emotie en bevlieging steeds minder 

lichamelijk uit te drukken. Totdat het zich alleen 

beperkt tot je gezicht, je stem en subtiele 

veranderingen in lichaamshouding. Je leert je 

energie steeds meer te kanaliseren, het toneelstuk 

van het leven te spelen. 

 

Grote mensen zouden dat eens vaker moeten doen, 

lichamelijk uitdrukking geven aan het getintel in je 

lijf wanneer je iets echt héél leuk vindt! Zelf heb ik 

het laatst nog gedaan. Uitbundig, raar en gek 

gerend op een groot veld, dat baadde in het 

zonlicht. Het was er zo mooi… riet, water en zand. 

Een strak blauwe lucht, met een enkel diervormig 

wolkje boven een uitgestrekte grasvlakte. Heerlijk. 

Rennen als een idioot, armen wapperend in de 

wind. En heel hard roepen! Voelen tot in je 

vingertoppen en de puntjes van je tenen. 

Jahoeeeee…Ik leef! 

 

Ik zou zeggen, probeer het eens…Het leven is geen 

toneelstuk. Dat hebben de grote mensen maar 

verzonnen. 
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Gesprek over doodgaan 

 

Voor kinderen is het niet eng. De dood. Ze vinden 

het heel gewoon. Je zou bijna denken dat het voor 

hen een neutraal onderdeel is van het leven. Daar 

waar de ‘wereldwijze’  mens de dood vermijdt, en er 

het liefst niet eens over spreekt, is het voor 

kinderen juist een onderwerp van interesse. Alle 

emoties, ervaringen en soms ook gruwelen die wij 

aan de dood vastplakken, kennen zij nog niet. 

 

Zo zei Sara laatst doodgewoon: “Weet je wat ik 

gedroomd heb? Dat we op Sofie’s begrafenis 

waren.” Pas later denkt ze daar verder over na. 

Terwijl ik de hele dag ermee in mijn hoofd heb 

rondgelopen… 

 

“Mama, waarom gaan mensen eigenlijk dood?” is de 

vraag van vandaag. 

 

Het thema is er ook naar, want we zijn op het 

strooiveld voor Lieve.  Vaderdag is, net als 

moederdag, toch een van die dagen met een 



286 

 

vreemde bijsmaak sinds vorig jaar. Niet alleen maar 

verwennen en plezier, maar ook verwerken. Dagen 

waarop de pijn net onder de oppervlakte ligt. Je 

kunt de momenten van intens verdriet, verlies, 

bijna aanraken. Alsof een oud litteken een stukje 

open scheurt. Op de dag dat je viert vader of 

moeder te zijn, ontbreekt toch een van je kinderen. 

En net op het moment dat je hem extra mist, dat 

ons kindje meer ontbreekt dan op gewone dagen, 

voel je hem juist dichterbij dan anders. 

 

Ik heb geen antwoord op Sara’s vraag. Waarom 

gaan we eigenlijk dood? Als we het even het 

natuurlijk sterfproces onder de loep nemen… Soms 

omdat we gewoonweg versleten zijn, zoals mijn 

oma. Vaak is het oneerlijk en krijgen degenen die 

gezond leven en hard werken al veel te vroeg een 

vreselijke ziekte, zoals mijn opa. En af en toe zijn er 

geen woorden voor, zo vreselijk triest en 

allesomvattend is het afscheid dan, zoals bij Lieve. 

Kinderen horen niet dood te gaan. Ons kind heeft 

zijn sterfdag nog voor zijn geboortedatum, hoe oud 

was hij dan? Min vier en een halve maand? 
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In plaats van antwoord te geven zeg ik dat ik het 

niet weet en retourneer de vraag, “Waarom denk jij 

dat mensen doodgaan?”. 

 

“Ik weet het ook niet,” zegt Saar, “maar hoe gaan 

mensen dan dood, wat gebeurt er dan?” 

 

Daar heb ik wel een antwoord op, nou ja eentje…En 

dan mag het natuurlijk ook niet te ingewikkeld zijn. 

 

“Als je dood gaat stopt je hart met kloppen,” leg ik 

uit. 

 

“Oh, en wat gebeurt er dan? Ga je dan slapen?”, 

vraagt Saar. 

 

“Nee, als je gaat slapen word je nog wakker, maar 

als je doodgaat niet hè?” Antwoord ik opgewekt om 

het gesprek luchtig te houden. 

 

Ze kijkt me even bedenkelijk aan terwijl we onze 

weg vanuit het strooiveld naar de auto maken, en 

zegt: “Nee, maar hoe gaat het dan?”  
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”Nou dan stop je ook met ademhalen, en je bloed 

stroomt niet meer, dus dan ben je dood.”  

 

Echt tevreden is ze niet, maar wat wil ik nog meer 

vertellen? “Kun je ook nog op andere manieren 

doodgaan?” Vraagt ze.  

 

Ik moet er even over nadenken, wat vertel je nu 

wel en wat niet? Vooral tegen een kind dat voor 

haar leeftijd sowieso al behoorlijk heftig met de 

dood geconfronteerd is… 

 

“Sommige mensen zijn gewoon oud,” leg ik uit. 

“Dan zijn de botten en organen versleten. Maar het 

kan ook dat je heel erg ziek wordt of een ongeluk 

krijgt.” Moord noem ik liever niet als optie.  

 

”Hoe ga je dan dood als je een ongeluk krijgt?” 

vraagt Sara zich hardop af.  

 

”Ja, dat weet ik ook niet. Als je je nek breekt ga je 

wel dood, of als je heel veel bloed verliest”. 

 

“O,” zegt ze, “ik wil niet dood.” 
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“Dat duurt ook nog heel lang,” zeg ik maar. 

 

Eenmaal bij de auto aangekomen herinnert Sara 

zich haar droom. “Kan Sofie eigenlijk zomaar 

doodgaan, mama?” 

Ja, baby’s kunnen zomaar doodgaan, zegt mijn 

hoofd. Maar mijn mond antwoord: “Sofie is heel 

gezond hoor schat, je hoeft je daar echt geen 

zorgen om te maken.” En ik geef haar een aai over 

de bol. Zo onbevangen als Saar voorheen in het 

leven stond, is ze sinds vorig jaar toch niet meer. 

Vaak is ze gewoon kind, speels en onbezorgd, maar 

op sommige momenten ontpopt ze zich tot mini-

volwassene met bagage. 

 

De dood. Saar weet ervan. Genoeg om bang te zijn. 

Net als wij. 

 

Evolutie 

 

Herinnering aan Sara’s filosofie als peuter 
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Sara: 

“Mamma, wat denk je dat een giraffe eerst voor 

beest was? Ik denk een banaan, want giraffen zijn 

geel en bananen ook.” 

Mama: 

“Maar een banaan is toch geen dier? “ 

Sara: 

“Ja, maar toch denk ik dat giraffen eerst bananen 

waren.” 

 

Kapot 

 

Er gaan best vaak dingen stuk hier in huis. En 

meestal is daarvan één oorzaak aan te wijzen. 

Bram. En soms zijn vader, maar meestal is zoonlief 

de schuldige. Hij maakt dingen niet opzettelijk stuk 

hoor, gebruikt geen zinloos geweld of gooit ermee. 

Althans, niet meer…die fase is voorbij. Nee, Bram 

onderzoekt. 

 

Geef mijn zoon een auto om mee te spelen en hij 

speelt monteur. Kunnen alle deurtjes open, kan de 

kofferbak open en de motorkap? Wanneer een of 
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meerdere van deze onderdelen niet kunnen 

bewegen is hij ten eerste: danig teleurgesteld, en 

ten tweede: volgt er een heel gesprek over het al 

dan niet bewegen van deuren, het waarom wel en 

waarom niet en de conclusie dat het voertuig pruts 

is.  

 

In zijn eigen bewoordingen: “Wat een stomme auto, 

misschien is hij kapot, ik vind hem niet leuk”. 

Waarop hij ofwel: toch gaat rijden met het ding, of: 

hem volledig links laat liggen. De speelgoedauto 

kan immers niet wat een echte auto kan, en in 

Bram’s belevingswereld is dat voornamelijk het 

bewegen van onderdelen als deuren. Ik ben 

benieuwd wanneer elektrische ramen, een draaibaar 

stuur en versnellingspook aan het lijstje worden 

toegevoegd. Dan hebben we een probleem. 

 

Vaak wordt er geëxperimenteerd met hoe ver de 

deurtjes open kunnen, een oefening die niet elk 

speelgoedautootje goed doorstaat. Vooral na een 

keer of dertig achter elkaar open en dicht willen de 

scharniertjes het al eens begeven. Belangrijker zijn 

echter de wielen. Die moeten eraf kunnen, althans, 

de banden dan. Een auto is geen auto als de wielen 
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vast zitten. Niet alle auto’s zijn geschikt voor dit 

spelletje en sneuvelen of komen beschadigd uit 

‘garage Bram’ te voorschijn. Speelgoedauto’s met 

schroevendraaiers om echt monteurtje te spelen? 

Fan-tas-tisch! Keer op keer mogen deze voertuigen 

rekenen op liefde en aandacht. En ook een 

voordeel: ze gaan niet kapot, want ze zijn bedoeld 

om uit elkaar te draaien. Nadeel: al die kleine 

onderdeeltjes die kwijtraken, gevolgd door huilbui 

van zoon en zoektocht door moeder. Gelukkig 

meestal met eind goed al goed afloop en soms 

eindigend met het stiekem weggooien van auto’s 

die teveel onderdelen missen. 

 

Maar goed, kapot, daar ging het over. Net als met 

de auto’s onderzoekt Bram ook graag ander 

speelgoed. En grote-mensen-spullen. Dingen die 

niet geschikt zijn om uit elkaar te halen. Spulletjes 

die breken, buigen of scheuren. Van die boekjes 

met opschrijfblaadjes waar hij een voor een de 

papiertjes vanaf haalt, zoals Jip en Janneke met de 

kalender deden. Gewoon om te zien wat er daarna 

komt.  
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‘Nóg een wit blaadje? Nee maar, dat had ik niet 

verwacht.’ Nee, dat denkt Bram niet. Hij denkt: 

‘Verrek, hoe kan het nu dat die blaadjes allemaal 

aan elkaar zitten en toch niet plakken als je ze eraf 

haalt? Waar zit de plaksel?’ Dat maakt het ook niet 

raar dat hij, wanneer hij betrapt wordt, gewoonweg 

suggereert: “Je kan de blaadjes toch terug 

plakken?” Verbazing alom als ik vervolgens beweer 

dat dát niet gaat. Je begrijpt dat ik mijn boekjes nu 

altijd goed verstop. 

 

Het aantal experimenten dat Bram ondertussen 

verricht heeft met diverse spulletjes, hebben hem 

ook doen nadenken. Er gaat immers regelmatig iets 

kapot, dat niet meer te repareren is. In plaats van 

de ‘waaromfase’ waar de meeste driejarigen in 

terecht komen, is Bram in de ‘kapotfase’ 

aanbelandt.  

 

Zijn vraag is niet “waarom”, achter alles wat ik zeg 

(iets waar Sara ontzettend ‘goed’ in was), maar 

“kan het kapot”?  

Het antwoord: “Ja Bram, het kan kapot”.  
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‘s Avonds als ik hem in bed leg vraagt hij 

bijvoorbeeld niet “Mama, waarom zijn alle bananen 

krom?”, maar is het “Mama, wat kan er eigenlijk 

allemaal kapot?”  

Elke avond krijg ik deze vraag voorgeschoteld, en 

elke keer antwoord ik: “Alles kan kapot”. 

Vervolgens neemt het gesprek zijn eigen, unieke, 

bij die avond passende, wending.  

 

Bram begint dingen op te noemen. “Kunnen treinen 

kapot?” 

“Ja.” 

“En auto’s dan?” 

“Ja, die ook”. 

“En de huizen, kunnen die kapot?” 

“Ja, Bram, álles kan kapot.” 

“Hoe dan?” 

“Nou dat weet ik ook niet, dat hangt ervan af.” 

“O”. 

“Ga je nu slapen?” 

“Één vraagje nog?” 

“Ok dan, één vraagje nog…Dat is echt de laatste.” 

“Kan de wereld ook kapot?” 
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“Ja Bram, de wereld kan kapot. Welterusten en 

slaap lekker.” 

 

Schoenen 

Sara over mama’s nieuwe schoenen: 

Sara: 

“Heb jij dan óók nieuwe schoenen?” 

Mama: 

“Ja, die had ik gisteren toch aan, heb je ze niet 

gezien?” 

Sara: 

“O jawel hoor, die zwarte bedoel je zeker.” 

Mama: 

“Ze zijn paars. Vind je ze wel leuk?” 

Sara: 

“Ja, ze zijn leuk.” 

 

We stappen een paar minuten stevig door en dan 

verbreekt tuttebel de stilte weer. 

“Maar ze zijn niet paars hoor, misschien heel 

donkerpaars… Eigenlijk zijn ze gewoon zwart, maar 

dat kun jij niet zo goed zien.” 

Zucht. 
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Eigenwijs 

 

Nu al. Ons mini-prinsesje laat er geen gras over 

groeien… Eigenwijs is ze, en niet zo’n beetje! Het 

enige dat er nog aan ontbreekt is het gegil wanneer 

ze iets niet mag hebben. Met zes maanden zijn ze 

namelijk nog lekker snel afgeleid. En daar ga ik de 

komende weken extra van genieten, als we dat nog 

halen tenminste. Uit ervaring weet ik inmiddels 

immers dat eigenwijs al gauw gevolgd wordt door 

koppigheid, ongeduld en het inzicht dat je ouders 

kunt manipuleren door het eens flink op krijsen te 

zetten. Dat vat het wel samen, geloof ik. Ik beloof 

mezelf dat ik er dit keer niet intrap. En realiseer me 

tegelijkertijd dat dit ijdele hoop is. 

 

Sinds een week of twee heeft Sofie ontdekt dat je 

dingen van tafel kunt trekken. Ook voorwerpen die 

niet voor haar bedoeld zijn, heeft ze opeens in haar 

vizier. Telefoons, afstandsbedieningen en met name 

papier moeten het ontgelden. Als ik haar zou 

vragen of ze een boterham wil, en mevrouw kon 
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praten, dan was het antwoord: “Nee, mam, doe mij 

maar een lekkere folder, of een kaart! Jammie!”  

 

Wij hebben toen direct actie ‘als Sofie op schoot zit 

aan tafel alles gauw wegleggen’ in werking gezet. 

Tot nu toe succesvol. Op een enkele misser na, 

meestal door ondoordacht schootzitten achter de 

computer. Dat krijgt ze ineens trek in een stukje 

toetsenbord. Of ziet mijn agenda liggen en besluit 

dat die rode kleur er wel héél appetijtelijk uitziet. Ik 

kan dus niet meer werken met dochterlief op 

schoot, dat is wel even wennen. 

 

Gelukkig heeft ze een nieuwe hobby. Met een 

speelkleed op de grond liggen. Het liefst naast een 

opgebouwde treinbaan van Bram, of met uitzicht op 

een dierenverzorgkliniek van Sara. Behalve voor 

schaterlachen, gebruikt ze deze ‘op de grond lig 

gelegenheden’ het liefst om te fitnessen. Voetjes op 

de grond en omhoog die billen! Zo snel en zo vaak 

als je kunt. Gillen van plezier hoort erbij. Daarna is 

het tijd om de buikspieren te trainen. Hoofd 

omhoog, waarbij de voetjes automatisch meegaan, 

en weer neerleggen. Doe dit ongeveer honderd 
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keer, en je ligt krom van de lol. Voor Sofie werkt 

dat in elk geval prima.  

 

De volgende stap is een full body workout, 

genaamd rollen. Heen, pak een speeltje en leg hem 

tijdens het rollen aan de andere kant, en terug. Er 

is gemakkelijk een uurtje om voordat mevrouw zich 

verveelt. Ideaal voor mama dus. Ik moet alleen 

regelmatig opstaan om haar weer óp het speelkleed 

te leggen, aangezien ze de vaardigheid 

billenschuiven ook al onder de knie heeft. Zo 

eigenwijs als ze is zal ze wel snel gaan kruipen. Kan 

mama de kastjes gaan beveiligen. Nog maar even 

genieten van de ‘slingerbabyfase’,  zoals dat hier in 

huis genoemd wordt…Waarbij je de kleine gerust 

even achter kunt laten op de grond, om naar de 

keuken te lopen. En ze gewoon op het speelkleed 

blijft liggen, zonder er vanaf te rollen. Misschien nog 

een maand of twee, met een beetje geluk! 

 

 

Bijenhotel 
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Kriebelbeestjes. In de zomer vind je ze volop in de 

tuin, tot groot plezier van de dierenliefhebber hier in 

huis. Twee jaar geleden verzamelde ze bijvoorbeeld 

de hele zomer lang wormen wanneer het geregend 

had en bood ze accommodatie in haar 

‘wormenhotel’: een felgekleurd plastic poppenhuisje 

dat in de zandbak gebruikt werd. Zand erin, 

wormen erop, beetje water erover en klaar is je 

wormenhotel. Regelmatig pakte ze een van die 

wormen op om hem een nieuw kamertje te geven, 

tussen duim en wijsvinger kronkelde de gast 

richting zijn nieuwe verblijf, maar niet zonder eerst 

uitvoerig bestudeerd te worden in het zonlicht. Ik 

zie haar zo nog zitten op de hurken, ogen half 

dichtgeknepen, wormen te keuren op gezondheid. 

De zieke wormen mochten namelijk in een apart 

kamertje. 

 

Sinds die tijd is haar passie voor het klein grut in 

onze tuin en omgeving er niet minder op geworden. 

Zo vonden wij tijdens een wandeling vroeg in de 

lente een gewonde rups op ons pad. De mieren 

hadden het beestje al gauw in de gaten en tilden 

hem op hun ruggetjes om mee te nemen naar het 

nest. Vast met het idee om er een lekker hapje van 
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te maken. Sara was verbijsterd. De mieren 

ontvoerden een onschuldig, ziek rupsje, dat kón niet 

en dat mócht niet, die rups moest naar het 

‘ziekenhuis’. Zij zou hem wel mee naar huis nemen 

om te verzorgen en als we naar de dierenarts 

gingen dan kreeg het beestje medicijnen. Rupsie 

werd dan vast weer beter, mocht bij ons wonen en 

zou veranderen in een prachtige vlinder.  

 

Toen Sara vervolgens uitleg kreeg over de gang van 

zaken in de natuur en het feit dat wij dit diertje op 

geen enkele manier konden helpen, begon ze 

steeds harder te huilen. Een meter of tien verderop 

moest ik haar vasthouden omdat ze terug wilde 

naar rupsie, haar grootste vriend op de hele 

aardbol. In de tijd die volgt lukt het Sara zich te 

verenigen met het idee dat ook kleine diertjes ziek 

worden, doodgaan en door de rest van het 

kleingrutleger weer verorberd worden. 

 

Nu het zomer is zijn ook dode beestjes ruimschoots 

voorhanden. Vanochtend lopen we richting huis 

vanuit het park als Sara plotseling achterblijft. Ze 

heeft iets gevonden. Het is een dode bij. Ze hurkt 

om hem goed te bekijken. Voorzichtig pakt ze het 
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bijtje op bij zijn vleugeltjes, en komt er 

triomfantelijk mee aanlopen. 

 

“Wat heb jij daar nu weer?” Vraag ik haar. 

 

“Een dode bij.” Zegt ze, terwijl ze het beestje 

bekijkt. 

 

En ik antwoord “Je moet geen bijen oprapen, 

dadelijk prik je je nog aan de angel.” 

 

“Nee, ik wil hem meenemen,” zegt Saar. 

 

“Er komen geen dode bijen bij ons in huis…” Zucht 

ik. 

 

“Maar ik wil hem begraven! In de voortuin.” 

 

Even denk ik terug aan de tijd dat ik zelf alle kleine 

dode beesten die ik vond verzamelde en begroef in 

de tuin. Met zelf getimmerd kruisje en een 

afscheidsrede. “Oké dan.” 
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Bij de voortuin aangekomen zoekt ze een plekje 

voor de bij. De grond is erg hard, maar een 

bloempot met potgrond doet keurig dienst als 

begraafplaats. Met haar vingertjes schuift ze wat 

aarde opzij, tussen het onkruid, en legt het bijtje 

erin. Vervolgens maakt ze het holletje dicht. Ze 

geeft het diertje zelfs een kleine toespraak: 

 

“Zo bijtje, ga jij maar lekker naar de hemel nu. Dan 

kun je fijn met Lieve gaan spelen, hè”. 

 

Ik ben blij dat Lieve ook wat kriebelbeestjes krijgt 

van Sara, dan kan hij fijn een bijenhotel beginnen. 

Hopelijk mogen ze dan wel in- en uitvliegen naar 

believen en hun eigen verblijf kiezen. Dat zou ik wel 

mooi vinden. 

 

Verjaardagslijstje 

 

Bram en Sara zijn nogal dol op een bijzonder 

speciale dag in het jaar, dé ultieme kadootjesdag: 

hun verjaardag. Maandenlang wordt er afgeteld, 

gevraagd: ’hoeveel nachtjes slapen nog’ en ijverig 
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aan de verlanglijstjes gewerkt. Sinterklaas is er 

niets bij.  

 

Als die twee in de winkel zeuren om speelgoed, zeg 

ik steevast: “Zet het maar op je lijstje.” En dat 

werkt prima, meestal dan. Ze proberen het af en 

toe wel hoor, doorzeuren voor een of ander 

speeltje. En dan denk ik weleens, ‘ach, wat maakt 

het ook uit’.  Maar… ik ken mijn lieve kindertjes en 

weet dat als ik één keer toegeef, het einde zoek is. 

Niet dat ze nooit iets krijgen, maar grote dingen 

daar begin ik niet aan. Sara en Bram zijn namelijk 

van het kaliber: geef me een vinger en ik ruk je 

hele arm uit de kom. 

 

Met name Bram is erg nauwkeurig met het 

bijhouden van een wensenlijstje voor zijn 

verjaardag. Daar waar dat van Sara met de week 

verschilt, heeft Bram daadwerkelijk een lijst in zijn 

bolletje opgeslagen. Toevallig kwam ik daar vorige 

week achter. Meneer praat namelijk nogal graag 

over zijn treinencollectie, en draagt telkens 

modelletjes aan die hij nog mist. Die moet ik dan 

kopen, of het liefst uit de lucht toveren als het aan 

hem lag. Van zijn Thomas treinen ontbreekt treintje 
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Henry. En daar mag Bram het best vaak over 

hebben. Ook tijdens de autorit van vandaag. 

“Mama, we moeten Henry nog kopen hè, want die 

heb ik nog niet en die hoort er wel bij. Anders zijn 

de Thomas treinen niet compleet.” En ik antwoord 

zoals gewoonlijk: “Ja, is goed hoor, zet hem maar 

op je lijstje.” 

 

Even is het stil, Bram staart bedenkelijk door het 

raam naar buiten, lijkt de regendruppels te tellen. 

Met een van zijn vingertjes raakt hij ze een voor 

een even aan. “Die ene van cars, staat ook op mijn 

lijstje,” zegt hij opeens. Ik vraag maar niet welke… 

 

 “En nog meer treinen van Thomas, en ook spoor. 

Dat heb ik ook nodig, nog meer spoor. Dan kan ik 

een hele lange brug bouwen met bochten. En 

houten spoor vind ik ook leuk, daar kan mijn houten 

Thomas op.” Met zijn armen gebaard hij hoe die 

brug door de lucht gaat en de andere treinen 

eronder door rijden. Dan volgen er een aantal 

bochten, vertellen de zwaaiende handjes. Aan 

Bram’s ogen zie ik gewoon dat hij het helemaal 

visualiseert, hoe zijn treinen daar rijden, over het 
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spoor, eronderdoor en weer eroverheen met een 

brug. 

 

Omdat ik maar half luister valt het me pas laat op 

dat onze Bram zijn hele verlanglijstje opnoemt en 

mis ik de helft. Opeens heeft ‘ie het over een 

waterbaan. “O ja, ik wil ook een waterbaan. Zo 

eentje als ze bij Evy hebben. Met bootjes en een 

pomp. En zo’n muurtje dat je omhoog kan doen en 

dan stroomt het water, zo van tjoeps, naar 

beneden. Zo’n waterbaan wil ik.” En bij dat “tjoeps” 

doet hij alsof ‘ie het plastic schot tussen twee 

vingers pakt en omhoog trekt. Er volgt zelfs een 

vermakelijke glimlach bij de gedachte van al dat 

water dat vervolgens zomaar de waterbaan in 

stroomt. Bram vertelt nog een paar minuten door 

over wat hij allemaal hebben wil, en dan valt ‘ie 

heerlijk in slaap. Hij wacht niet op een antwoord 

van mij, wat ik van zijn lijstje vind doet er niet toe. 

Al vraagt hij de dag daarna dan wel of ik alles heb 

opgeschreven… Laat ik eerst ook maar uitvogelen 

wat Sara voor haar verjaardag wil, die is als eerste 

aan de beurt! 
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Logeren 

 

Voor Sara en Bram is het een echt uitje: logeren. 

Deze week mochten ze zelfs twee keer uit slapen 

gaan. Overigens niet omdat daar een noodzaak toe 

is, maar gewoon voor de aardigheid. Eigenlijk is dat 

een soort mini-vakantie voor ze. Even weg van 

papa en mama, de regeltjes thuis laten voor wat ze 

zijn en lekker verwend worden door de logee-

ontvangende familie. Een soort all inclusive 

vijfsterrenhotel vakantie, minus het grote 

zwemparadijs maar wel met persoonlijke 

assistenten. 

 

In het huis van tante Lucy hebben de twee zelfs een 

hele eigen kamer. Een eigen appartementje op de 

Bahama’s, zullen we het maar noemen. Met een 

prinsessen en een cars dekbed. Een klein kastje met 

kinderspulletjes. Alleen het weer valt wat tegen, 

want dat is ongeveer gelijk aan dat van hier. Maar 

buiten dat worden ze daar gewoon van tenen tot 

kruin ongelofelijk verwend. Zo verklapte Sara een 

paar maanden terug aan een volslagen vreemde, na 
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een opmerking over haar leuke jurkje: “Ja, dat 

heeft tante Lucy gekocht. Ik en mijn broertje gaan 

daar weleens logeren. En dan mógen wij alles! En 

we krijgen ook alles.” Ik kijk ondertussen stiekem 

vanuit een hoekje toe en zie Sara wilde, grote 

handgebaren maken bij haar verhaal. “Alles wat we 

maar willen,” gooit ze er nog achteraan. Opeens ziet 

ze mij staan en stopt abrupt met praten, waarna ze 

verlegen een paar stapjes achteruit doet, richting 

mij. De vrouw glimlacht en zegt: “Nou die tante 

Lucy is wel heel erg lief dan.” 

 

Af en toe logeren ze bij opa Wiel en oma Marleen, 

waar ze ook een eigen kamer hebben die gedeeld 

wordt met orchideeën en de administratie van opa. 

Dat is hun blokhutje in de Ardennen. Ze mogen hier 

meehelpen hout hakken voor de kachel, lees: de 

aardappeltjes ‘ploensjen’ in de pan met water, 

boontjes uit de groentetuin plukken en meer van 

dat soort leuke klusjes. En gaan op tijd naar bed, 

want het is al vroeg donker. Handig is dat ze een 

beetje in hun ritme blijven vanwege de routine die 

oma volgt. Oma Marleen is de koningin van de drie 

r-en geloof ik: rust, reinheid en regelmaat.  
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Precies op dezelfde manier als ze mij heeft 

opgevoed, gaat ze ook met de kleinkinderen om als 

die komen logeren. En die routine zit er bij mij zo 

ingestampt dat ik mijn eigen kinderen in bed leg op 

de manier waarop ik vroeger zelf in bed ben gelegd. 

Tot aan het detail van de disneyverhaaltjes aan toe, 

hoewel ik daar een aantal nieuwe van heb 

opgesnord op een rommelmarkt. Opa en oma 

heerlerbaan zijn dus een handige uitvalbasis voor 

als er iets is. 

 

Afgelopen dinsdag zijn Sara en Bram naar hun 

vakantiehuisje in Frankrijk geweest. Ze krijgen daar 

‘s ochtends croissantjes en mogen mee naar de 

supermarché om zelf een toetje uit te kiezen. Oma 

Nan en opa Chris hebben een relaxte levensstijl en 

laten de drukte van de kinderen over zich heen 

komen. Er worden talloze fantasieverhaaltjes 

uitgebeeld, waar opa en oma eindeloos in meegaan. 

De oude poppenkast is opgeknapt voor 

gegarandeerd urenlang speelplezier.  

 

Op het franse balkon, waar de grootouders hun 

wijntje drinken, staan oleanders, verschillende 

kruiden en uitmuntend verzorgde aardbeienplantjes. 
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En onder in de tuin ligt een kleine kikkerpoel met 

salamanders, die de kinderen graag bestuderen. 

Eigenlijk willen ze ook kikkers vangen, maar dat 

mag niet van opa. De natuur moet je met rust 

laten, leert hij de kinderen. Opa houdt wel van 

kleine diertjes en het meest trots is hij op de 

tuineekhoorn, voor wie een heuse hangbrug (een 

dik touw) is neergehangen naar de walnotenboom. 

De educatieve component ontbreekt hier zeker niet. 

 

Het leukst van al is dat Sara en Bram de dagen 

aftellen als ze weten dat er een logeerpartij op de 

planning staat. En als ze dan hun tassen inpakken is 

het net of ze niet één nachtje, maar wel drie weken 

op vakantie gaan. Ik pak namelijk een tas in met 

pyama’s en tandenborsteltjes, en de kinderen 

pakken elk hun eigen tas, vol met speelgoed. En 

dan gaan ze, op weg naar hun appartemente op de 

Bahama’s, hun blokhutje in de Ardennen of het 

Franse vakantiehuisje. Overal hebben ze evenveel 

plezier, op hun eigen manier. 

 

Ontdekkingsreis 
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Nu is het echt begonnen. Sofie gaat op 

ontdekkingsreis. Nog geen maand geleden lag ons 

meisje braaf te koekeloeren in de box, rustig haar 

speelgoed bestuderend. Dagelijks werkte ze op een 

speelkleed haar fitnessprogramma af, rolde wat 

heen en weer en slaakte af en toe een kreet van 

plezier. Dat is nu wel anders! Mevrouw rolt zich 

tegenwoordig volledig om en zet zich stiekem met 

haar voetjes af om de ‘veilige speelkleedzone’ te 

ontvluchten. Niets is meer veilig. Het treinspoor van 

Bram wordt lustig in stukjes gehakt en opgegeten 

terwijl de knuffels van Sara door de kamer vliegen 

wanneer Sofie ze in handen krijgt. 

 

Een van haar nieuwe vaardigheden is zitten. Op de 

dag dat ze zeven maanden werd besloot ons 

prinsesje dat ze nu wel een keer zittend op de foto 

wilde. Uiteraard is er sindsdien geen houden meer 

aan, ze moet en zal zitten en doet álles om dat te 

bewerkstelligen. Liggen op het speelkleed is 

ingeruild voor zitten met een voedingskussen als 

bumper, om pijnlijke voorvalletjes te voorkomen. Af 

en toe kijkt ze net iets te enthousiast omhoog naar 

de tv en kukelt achterover. Dat bevalt haar 

natuurlijk voor geen ene meter, dus probeert ze 
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zich met een handje weer rechtop te duwen. Zo 

gaat dat een paar minuten, soms met succes, maar 

vaak lukt het niet. 

 

Tijd voor plan B: net zo lang gillen tot iemand 

anders je weer recht zet. Als mama het zat is om 

elk kwartier haar klusjes te onderbreken om 

mevrouw te helpen, doen de anderen het wel. 

Meestal is dat Sara, die dan moppert: “Ja, mam, zal 

ik Sofie dan maar weer recht zetten?”. Om 

vervolgens doodleuk tegen Sofie te zeggen: “Oh, 

ben je weer omgevallen? Ja, ik zal je wel helpen 

hoor, kom maar. Wil je samen televisie kijken?” En 

dan gaat ze achter Sofie zitten en trekt haar op 

schoot. Of ze gaat gewoon naast haar zusje op het 

voedingskussen liggen, dan houdt het schreeuwen 

meestal ook wel op. Jammer alleen voor Sara dat 

Sofie zich dan direct draait en in haar ogen begint 

te porren, haren trekt en uitprobeert hoe elastisch 

Sara’s wangen zijn.  Op deze leeftijd mag ze dat 

nog. 

Ook in de box wil ons prinsesje steeds vaker zitten. 

En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe 

ontdekking: aan de rand van de box kun je je 

optrekken! Daar komt ze heel toevallig achter, 
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gewoon bij het spelen. Haar armbewegingen zijn 

nog steeds redelijk ongecontroleerd waardoor ze 

naar speelgoed slaat als ze het wil pakken. Hoewel 

ze wel zelf doperwtjes kan eten als ik die voor haar 

op tafel leg. Dat slaan is een heel leuk spelletje, tot 

ze tegen de rand van de box komt.  

 

Het is alsof ze de ontdekking van de eeuw doet, dat 

ding kun je vastpakken! Ik zie het haar nog denken. 

Grote pretogen en een wijdopen mond met 

bijbehorend kwijldraadje dat naar beneden loopt. 

Vervolgens begint ze met haar andere hand te slaan 

en al gauw heeft ze beet. Twee handen aan de rand 

van de box, daar kun je vast iets nuttigs mee. Ze 

kijkt om zich heen om te controleren of we wel 

opletten, en dan trekt ze. 

Even laat ze de rand weer los en staart stilletjes 

voor zich uit. Ik zie haar hersentjes werken. 

Vervolgens pakt ze de rand van de box vastberaden 

vast, zelfs zonder slaan, en begint weer te trekken. 

Haar beentjes wurmen zich in stapositie en dan 

komen de billetjes van het boxkleed. Ja, mevrouw 

staat.  
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Niet voor lang hoor, na een halve minuut kukelt ze 

om en doet zich gelukkig nergens pijn! Zeven-en-

een-halve maand, ze wilde zeker niet onder doen 

voor haar grote broer. Hoog tijd om de box omlaag 

te zetten. Anders denkt ze straks nog dat ze kan 

vliegen, als ze het ding uit klimt… 

 

Vasthouden 

 

En loslaten. Steeds een beetje meer. Je kinderen 

groot laten worden is een kwestie van je greep 

versoepelen. Ik heb het daar nogal eens moeilijk 

mee. Van de eerste keer je kind naar een oppas 

brengen tot ze alleen naar de speeltuin laten gaan 

op de camping. En van een lief kind dat jouw 

bevestiging zoekt naar een eigenwijs meisje dat het 

zelf allemaal beter weet en best weleens brutaal is. 

Als kinderen zes worden is de basis gelegd, de 

belangrijkste kenmerken van de persoonlijkheid 

gevormd… De magnetron zegt ‘ping’ en het 

‘individu’ is geboren. Moeders? Die lopen alleen 

maar in de weg als je eenmaal in groep drie zit. En 

dan in sneltreinvaart op naar de puberteit, als 
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moeders de overstap van leerzaam obstakel naar 

etterende puist maken… 

 

Daaraan vooraf gaan vele periodes van afscheiding, 

eerst knippen we de navelstreng, dan is de borst 

verleden tijd en voor je het weet dient de 

peuterpuberteit zich aan. Van zelf leren aankleden 

en naar de wc gaan tot opeens thuiskomen met een 

strikdiploma in groepje twee. En ook mams maakt 

een hele ontwikkeling door: van zwetend door 

kinderstad rennen op zoek naar je kind van vier, 

nog net niet jankend en met hartkloppingen haar 

laten omroepen bij de kassa, tot ach, laat maar een 

eindje vooruit rennen in de stad en fiets het laatste 

stuk maar alleen de hoek om naar opa en oma. 

 

De laatste tijd dient zich steeds vaker de vraag 

“Mag ik voor spelen?” aan. Helaas gaat dat niet in 

onze straat, maar dat maakt de zaak niet afgedaan. 

Elke week opnieuw wordt er tussen neus en lippen 

door weer een poging gewaagd. Sara weet namelijk 

dat als ze lief iets komt vragen en ik bezig ben, er 

gemakkelijk een “Ja, is goed” uit komt. Wat ze niet 

weet is dat moeders een intern alarmbelletje 

hebben, dat ook afgaat als ze even met iets anders 
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bezig zijn… Het is haar dus nog niet gelukt om een 

bevestigend antwoord te krijgen op al haar variaties 

van “Ik ga even in de voortuin spelen hè mama?” 

tot “Mag ik asje-asje-blieft voor spelen?”. 

 

Net als een metaaldetector kun je rustig doorlopen 

als je geen gevaarlijke dingen bij je hebt, maar als 

het ding afgaat staan direct alle bewakers paraat. 

Ho! We hebben er eentje hoor mannen, begin maar 

met fouilleren. En elke keer weer vindt die ‘sta in de 

weg’ het gevaar dat je mee naar binnen probeerde 

te smokkelen. Of in dit geval: jezelf naar buiten 

smokkelen. Mama vindt voor op de stoep spelen 

gewoon niet veilig. “Maar bij vriendinnetjes mag het 

wel…”, wordt mij keer op keer verweten. “Ja, maar 

die wonen op een hofje,” zeg ik dan. “Ik kijk heus 

wel uit hoor!” Snaait ze me toe. “Er lopen teveel 

mensen voor de deur langs en de auto’s rijden te 

hard,” probeer ik haar de situatie uit te leggen. 

Meestal is dat aan dovemansoren besteed. Sara 

heeft er geen boodschap aan dat wij langs een 

drukke weg in het centrum wonen. Zij wil haar 

persoonlijke ruimte uitbreiden. En ik wil 

beschermen. In plaats van loslaten is het nu stevig 

vasthouden tegenover poging tot uitbraak. Ooit zal 
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ze haar zin wel krijgen, als ze groot genoeg is. 

Volgens mij betekent dat vooral: als moeders eraan 

toe is. Of we verhuizen naar een hofje… 

 

Vleugels 

 

Met drie kinderen naar de markt gaan is een hele 

onderneming. Heb je de een aangekleed, dan is de 

ander weer bezig ergens puinhoop te trappen of 

bedenkt zich opeens dat er nog een puzzel 

afgemaakt moet worden. Sofie zit ongeduldig in 

haar wagentje te wachten tot we vertrekken, Bram 

rent rondjes door de woonkamer en Sara voert een 

discussie met zichzelf over welke schoenen ze 

aantrekt. Chaos dus. Het komt niet zelden voor dat 

ik met hoofdpijn de deur achter me dichttrek en pas 

weer opgelucht kan ademhalen als ik met drie 

aangeklede, net verzorgde en vrolijke kinderen 

weer buiten sta. Onderweg naar de plaats van 

bestemming uiteraard. 

 

Vandaag is weer zo’n dag. Eindelijk heb ik ze 

allemaal compleet, inclusief schoenen, jassen en 
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plasje gepleegd, raakt Bram in paniek. Er is volgens 

hem iets he-le-maal verkeerd aan de 

wagenopstelling. Sara moet ernaast lopen, Bram op 

het plankje en Sofie in de kar. Zoals het elke andere 

dag prima lukt, is het vandaag compleet fout. Na 

zijn hysterische ‘Nee, dat kan niet mama!’-bui, lukt 

het om een daadwerkelijk gesprek te voeren. Al 

snikkend vertelt het ventje van zijn probleem. 

 

“Waar moet Lieve nou mama? Die kan zo helemaal 

niet mee!” Hij begint zijn jas uit te trekken en 

schopt de net aangetrokken schoenen boos in een 

hoek. “Hoezo Lieve kan niet mee?” Vraag ik 

verbijsterd. “Die kan niet in de wagen en dan moet 

hij helemaal alleen thuis blijven,” verklaart Bram 

zijn huilbui. 

“Maar Lieve heeft toch vleugels, die kan toch 

gewoon met ons mee vliegen” zeg ik dan, en Bram 

kijkt me verbaasd aan.“ Heeft Lieve vleugels, echt 

waar?” En ik knik, “Ja. Echt waar.” “Dus Lieve kan 

gewoon vliegen?” vraagt hij nog voor de zekerheid. 

“Hij vliegt toch altijd gewoon met ons mee,” 

antwoord ik. En dan is het goed. Bram haalt 

opgelucht adem en ik ook. Crisis bezworen. 
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Bram kijkt me aan en glimlacht. “Dat was even gek 

hè mama?” “Ja, dat was gek,” bevestig ik. “Kom nu 

maar gauw, dan gaan we.” En vervolgens begin ik 

opnieuw met iedereen te checken op schoenen, jas 

en plasje. Sleutels, portemonnee en luiers. En dan 

gaan we echt. Daarboven vliegt ons engeltje vast 

een rondje mee. 

 

Rare vragen 

 

Een gesprekje van school naar huis. 

 

Sara: 

“Mama, ik begrijp de wereld niet.” 

 

Mama: 

“Wat bedoel je precies?” 

 

Sara: 

“Ja, gewoon hoe alles in elkaar zit.” 

 

Mama: 

“Hoezo dan?” 
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Sara: 

“Waarom sommige dingen hard zijn en andere 

zacht.” 

 

 

Kletsen 

 

Als er één ding echt superfantastisch-

megageweldig-hartsmeltend schattig is, dan is het 

wel een kletsende baby. Dat heerlijk enthousiaste 

koppie van Sofietje als ze haar verhaal doet…Ze 

flappert met de armpjes en zegt “tatata”, 

“mamama” en “papapa”. Vooral “tatata” doet het 

erg goed de laatste paar dagen, Sofie imiteert er 

hele gesprekken mee. Door regelmatig in toon, 

volume en snelheid te variëren bootst ze zinnetjes 

na. Het liefst wijst ze ook nog ergens naar, of 

probeert dingen die net buiten bereik zijn te pakken 

terwijl ze vertelt. Zo heeft het gesprek direct 

inhoud. 
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Bram laat zich volledig meeslepen in het geklets 

van Sofie. Hij geeft haar antwoord wanneer ze op 

een vragende toon “tatataat”, meestal iets in de 

trant van “Ja, hè Sofietje, dat vindt jij leuk hè.” Dat 

tweede deel van de zin wordt afgewisseld met “dat 

wil jij hebben hè”, “dat mag jij niet hè” en “dat 

vindt jij mooi hè”. Nou ja, vul maar in, elke 

combinatie komt weleens voorbij. Bram kan dan 

ook echt zo verliefd naar haar staren. Gek op zijn 

kleine zusje. Dan pakt hij haar handjes vast en kijkt 

haar lachend aan. Waarop Sofie uiteraard heel 

uitbundig op en neer begint te wippen en nog 

harder “tatataat”. 

 

Overigens weet Bram Sofie’s nieuwe talent goed in 

zijn voordeel te gebruiken. “Mama, Sofie zegt dat ze 

televisie wil kijken,” krijg ik bijvoorbeeld steeds 

vaker te horen. En laatst had hij ook iets moois 

bedacht. “Sofie wil een trein voor haar verjaardag 

en een bulldozer. Ja hè Sofietje?” En Sofie vindt dat 

wel gezellig dus die schaterlacht erbij, zo krijgt 

Bram zijn bevestiging. Sara is daarentegen meer 

van het kaliber ‘geluiden van de baby imiteren’, in 

plaats van in te vullen wat Sofie zegt. Dus dan 

liggen er twee in de kamer te “tatata-en”. Net alsof 
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ik een tweeling heb. Helaas doet Sara Sofie ook na 

als ze ligt te huilen, dat wordt al vrij snel irritant. 

Maar het is goed bedoeld natuurlijk. Gelukkig huilt 

onze jongste zelden en ligt ze meestal gezellig te 

brabbelen in haar box. 

 

Het is gewoon zó lief als ons meisje kletst. Haar 

eerste verhaaltjes in babytaal. Ik kan er uren naar 

luisteren… Onbeschrijfelijk mooi hoe zo’n klein ding 

zich talig begint te ontwikkelen. Dat kleine, hoge 

stemmetje. Zo schattig hoe haar geluidjes de kamer 

vullen. Ik krijg er geen genoeg van. Nog even en 

dan wordt “tatata” vervangen door woordjes en 

kleine zinnetjes. Zes jaar later staat er dan ineens 

een welbespraakt meisje voor je, zoals Sara nu is, 

met een woordenschat waar je U tegen zegt. Op 

weg naar het lezen van een boekje, met de eerste 

woordjes al op papier. In plaats van met “tatata” 

een denkbeeldige taal te spreken, worden 

bestaande woorden opgeschreven in een 

denkbeeldige schrijfwijze. Gewoon, zoals ze klinken. 

Zo kreeg ik gister mijn eerste brief van Saar. “Alav 

joe”, stond erop. I love you too. 
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Dierenketting 

 

Als aandenken aan ons engeltje Lieve draag ik een 

sieraad. Een engelenbal, oftewel ‘Bola de angeles’ 

zoals de Spanjaarden hem noemen. Gekocht van 

een Spaanse monnik die de zilveren sieraden zelf 

vervaardigt. Het is een belletje dat gevangen zit in 

een rond zilveren kooitje en dat zachtjes rinkelt als 

je ermee beweegt. Zo zachtjes, dat je het dicht bij 

je oor moet houden om het geluid te horen. De 

monniken gebruiken deze engelenbal om te 

mediteren, hij zou de engelen oproepen wanneer je 

ermee rinkelt. 

 

Het leek mij wel bijzonder om een voorwerp te 

hebben waarmee ik ons hemelkindje kan roepen. Of 

dat in elk geval het idee versterkt dat hij dicht bij 

ons is. Telkens wanneer het belletje rinkelt, gaan 

mijn gedachten automatisch naar Lieve. Het gekke 

is dat ik er soms dagen niet aan denk, het belletje 

niet hoor, en plotseling is daar dat gerinkel weer. 

Misschien roept Lieve mij juist wel met die ketting. 

Het een en het ander is over de periode van een 
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jaar, de tijd dat ik de engelenbal in mijn bezit heb, 

in elk geval onlosmakelijk verbonden. Zelfs al draag 

ik hem nu zelden omdat Sofie zich eraan kan 

bezeren, ik hoor ‘m toch. Die ketting is mijn zilveren 

draadje naar de hemel, het belletje Lieve’s stem. 

 

Ook voor de kinderen is die engelenbal een magisch 

voorwerp. Vooral omdat ze er niet mee mogen 

spelen. Ze mogen er natuurlijk wel af en toe mee 

‘bellen naar de hemel’, maar daar blijft het bij. Ik 

ben veel te bang dat de engelenbal stuk gaat. Of 

erger nog: kwijt raakt. Er zijn weinig dingen alleen 

van mij hier in huis en die engelenbal is daar eentje 

van. Al merk ik af en toe wel dat Sara het sieraad 

graag met mij zou delen. Tot vorige week. Sara 

heeft namelijk een eigen versie van een engelenbal 

gemaakt, de dierenketting. En het idee voor die 

ketting begint bij een plat gereden egel langs de 

weg. 

 

Terwijl we noodgedwongen een stuk langs de weg 

lopen tijdens een wandeling, kruist ons pad met een 

overreden egel. Sara is zichtbaar ontdaan door de 

aanblik van het platgereden dier en begint direct te 

filosoferen over de oneerlijkheid van het leven, het 
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trieste en onzinnige van doodgaan op deze manier 

en het feit dat zij dieren belangrijker vindt dan 

mensen. Waarom mensen niet uitkijken en hoe het 

kan dat diertjes zomaar doodgaan, zichtbaar 

ontdaan door de harde werkelijkheid. Ze probeert 

de dood van de egel zelfs te ontkennen, terwijl zijn 

kop zo plat als een dubbeltje is. “Misschien ligt het 

egeltje daar wel gewoon te slapen. Wat denk jij 

mama?” Wat ik denk zal ik maar niet zeggen… 

‘maar schatje zijn hersens liggen op straat.’ In 

plaats daarvan houd ik het diplomatiek; “Ik denk 

dat je wel weet dat hij dood is hè, maar je wilt het 

liever niet geloven toch?” Sara knikt bevestigend. 

Het duurt wel een kilometer voordat ze enigszins 

accepteert dat er weleens dieren doodgaan wanneer 

ze de weg oversteken en dat die mensen er heus 

niet expres overheen rijden. Ongelukken gebeuren. 

En ja, dat is heel zielig. 

 

Nu is het zo dat Sara sinds Lieve een allergie heeft 

voor de dood en dat uit zich vooral in verdriet, 

boosheid en gevoelens van onmacht over zieke en 

dode dieren. Ook dit keer gaat ze op zoek naar een 

manier om ermee om te gaan. Vaak gaat ze dan in 
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gedachten iets maken of spulletjes bij elkaar 

zoeken.  

 

Sara is een verzamelaar. En met de dingetjes die ze 

verzamelt verzint ze iets. Ze vindt een dode bij, 

daar lijkt ze wel een soort sensor voor te hebben. 

Zelfs op de bosgrond die bezaaid is met mos, takjes 

en dennenappels ontgaat het gevleugelde dier haar 

niet. Zoals gewoonlijk raapt ze hem voorzichtig op, 

alleen dit keer zoekt ze een blad om het diertje op 

neer te leggen, “een bedje”. Ze loopt er een stuk 

mee rond, haar hand opengevouwen met daarop 

het blad, en de bij er middenin. Haar ogen speuren 

het bospad af naar bruikbaar materiaal en na korte 

tijd vindt ze een touwtje. Het blad wordt vervolgens 

voorzichtig om het bijtje gevouwen en het touwtje 

eromheen gebonden. Aan beide kanten laat ze wat 

touw vrij, zodat ze de zelfgemaakte dierenketting 

om haar nek kan dragen. Onderweg raapt ze 

veertjes op die in het blad worden gestoken om de 

ketting af te maken. Sara gaat net zo lang door tot 

ze helemaal tevreden is.  

 

Met die ketting om haar nek concludeert ze 

vervolgens: “Weet je wat mama, dit is een 
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dierenketting. Daarmee kun je dode dieren 

oproepen, zodat ze bij je komen. Dan zijn ze niet zo 

alleen en kun je met ze praten.” En zo vervolgde 

mijn kleine dierenfluisteraar haar weg. Trots op 

haar creatie, met de schouders recht en voor ons 

uit lopend als een echte gids voor verloren 

dierenzieltjes. En in het zonlicht dat tussen de 

bladeren van de bomen over haar schouders schijnt 

dansen de kleuren van het bos als een aura om 

haar heen… 

 

 

Frustratie 

 

Als kinderen opgroeien vergeet je al gauw hoe 

moeilijk de motorische ontwikkeling op sommige 

momenten verloopt. Pure frustratie. Het is niet 

gemakkelijk om klein te zijn. Leren kruipen 

bijvoorbeeld is voor die kleintjes een dagtaak. Eerst 

op handen en voeten en dan leren de ledematen te 

besturen. Sofie is het stadium van ‘geïrriteerd heen 

en weer wippen’ en gillen omdat het niet wil lukken 

inmiddels voorbij. Ze ontdekte deze week dat je in 

elk geval een arm moet optillen en voor je neer 
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moet zetten om vooruit te komen. En gisteren de 

andere arm. 

Om de beurt een stukje vooruit en dan zakt ze als 

een pudding in elkaar. Dat haar benen ook iets 

moeten doen begrijpt ze nog niet. Op het moment 

dat haar buik de grond raakt begint ze geïrriteerd te 

mopperen richting het speelgoed dat ze probeert te 

bereiken en vervolgens gaat ze er maar bij zitten. 

Dan ziet ze natuurlijk opeens dat stuk speelgoed 

weer. Dus hupsakee opnieuw in de houding. Van 

zitten naar kruipstand, dat gaat al vrij soepel. Maar 

daarna…Tja wat dan? 

De een heeft het sneller door dan de ander. Sara 

racete de kamer al door met een maand of acht, al 

hadden we toen wel parket. Dat glijdt ook lekker. 

Op de dagopvang was zij kruipkampioen nummer 

één! Elke keer weer kreeg ik te horen dat ze zo 

vliegensvlug was op handjes en knietjes. Bram had 

het niet zo op kruipen. Die besloot gewoon met 

negen maanden dat hij best al langs de meubels 

kon lopen, zo kun je tenminste lekker overal aan 

met de vingertjes. Kruipen, dat was iets voor grote 

afstanden. Wel handig dat Sara en Bram het nog 

steeds kunnen, dat kruipen, want zo kunnen ze het 

voordoen aan Sofie. Onder het motto van ‘eerst zien 
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dan doen’, kruipen ze voor Sofie langs en gaan haar 

vervolgens staan aanmoedigen op enkele meters 

afstand. 

Kruipen is overigens niet de eerste vervelende 

horde op weg naar een ontwikkelde motoriek. De 

frustratie begin al op het moment dat baby’s niet 

alleen willen vastpakken, maar ook loslaten. En 

maar wapperen met die handjes, alsof hetgeen ze 

vasthebben er met superlijm aan vastgeplakt zit.  

Ik zie Sofie nog over de rand van haar stoeltje naar 

de grond kijken, met een stukje brood in de hand. 

Ze wil het dolgraag op de grond dumpen en slaat 

keihard met haar armpje tegen de rand van de 

stoel. Haar handje schiet elke keer de lucht in, maar 

haar vingertjes blijven strak om het boterhammetje 

geklemd. Die willen niet loslaten. En maar gillen 

tegen het stukje brood. Alsof ze wil zeggen: “Ga nu 

eens eindelijk van mijn hand af.” Paniekerig met 

haar benen trappelend alsof ze een tarantula vast 

heeft. 

Op een dag besloot ze niet langer met haar arm te 

wapperen, maar het probleem eens van dichtbij te 

bestuderen. Haar vingertjes tellend bekeek ze 

aandachtig hun positie en concludeerde: ”Er klopt 

hier iets niet. Het broodje houdt mij niet vast, maar 
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andersom.” Iets in die strekking. En terwijl ze dat 

dacht, opende haar handje zich als vanzelf en kon 

zij het stukje brood loslaten. Eerst op het tafeltje, 

later ernaast. Sindsdien gaat alles over de grond, 

als ze er geen zin meer in heeft. Sofietje ontdekt 

handbesturing en zwaartekracht. Project geslaagd. 

Het is een kwestie van tijd voordat ze het diploma 

kruiples in haar zak kan steken. Op naar de 

volgende stap! 

 

 

Huiswerk 

 

Heel serieus zit ze aan tafel. Over een vel papier 

heen gebogen. Haar rechterhand ligt plat op het 

blad, de linkerhand in schrijfhouding. Stevig 

klemmen haar vingers zich om de pen, precies zoals 

ze dat op school geleerd heeft. Het liefst zit ze in 

kleermakerszit, behalve als het écht heel moeilijk is, 

dan zit ze op haar knietjes. Zo kan ze nóg verder 

over het papier heen buigen. Alsof het makkelijker 

wordt als je dichter op de letters hangt. Sara schrijft 

met haar ogen, die volgen de beweging van haar 
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hand nauwgezet en proberen bij te sturen waar 

nodig. 

Uiteraard kun je geen pen besturen met je ogen, 

dus volgt er geregeld een diepe zucht wanneer de 

letters zich niet naar de bedoeling van haar vingers 

schikken. Schrijven is niet eenvoudig en lezen 

evenmin. Sara’s juf liet ons dat even heel duidelijk 

zien op de ouderavond. Op het smartboard 

onderwees zij geheimschrift, zoals ons schrift voor 

kinderen net zo geheim is. Welgeteld leerden wij als 

ouders één woord te lezen en de helft van de ‘klas’ 

haalde een dikke onvoldoende als de juf punten zou 

geven. Het geeft echter wel ontzettend veel 

voldoening, om de geheimcode te kraken en 

vervolgens te ontdekken wat je ermee kan. Zo’n 

smartboard is dan ideaal, je sleept met de letters en 

laat het bord je nieuwe creatie oplezen. Leren lezen 

is een ontdekking. 

Dag en nacht is onze dochter van zes bezig haar 

schat op te graven. Woord voor woord, een paar 

letters per week, leert ze wat het alfabet te bieden 

heeft. Ik, maan, roos, vis… Kern 1 heeft ze al onder 

de pet. Zo trots als een pauw laat Saar haar eerste 

leesdiploma zien als ze uit school komt, ‘veilig en 

vlot’ leest ze nu een stuk of 8 woordjes. En alle 
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mogelijke varianten daarop. Maar het allerliefst wil 

ze direct de boeken in duiken. Verhalen lezen, haar 

eigen verzinsels opschrijven. Het gaat allemaal niet 

vlot genoeg, en veilig daar heeft ze maling aan. 

Dus wordt er elke dag huiswerk gemaakt. De juf 

geeft maar twee blaadjes mee elke week en dat 

betekent dat papa, die al even enthousiast is over 

Sara’s ontdekking, opdrachten voor haar print. Wel 

uit dezelfde leesmethoude zodat het veilig gaat, 

daar moet je als ouder toch over waken. Huiswerk 

maken, dat is iets van papa en Saar. Mama mag 

zich er vooral niet mee bemoeien. Letters knippen, 

plaatjes plakken, schrijven en tekenen.  

Het alfabet heeft hier in huis een geheim 

genootschap. Papa, die de schatkaart kan lezen, 

mag Sara aanwijzen waar ze graven moet. Ze horen 

en zien dan niets die twee, alsof ze met hun bootje 

gestrand zijn op een onbewoond eiland. 

En als het tijd is om naar bed te gaan, dan mag 

mama aan de bak. Want boekjes lezen, dat kan 

Saar nog niet zelf. Van de boekenplank met 

gedolven schatten, kiest ze dan heel precies een 

verhaaltje uit. En nadat ik voor de 

honderdduizendste keer ‘Thomas de trein’ aan Bram 

heb voorgelezen, omdat hij áltijd hetzelfde boekje 
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kiest, komt Saar lekker naast me zitten met haar 

boek. Dan lees ik geheimtaal voor en zij luistert. Ze 

verbetert me af en toe omdat ik soms wat slordig 

lees na een lange dag en zij praktisch alle 60 boekje 

van buiten kent. En weet je wat? Op die momenten 

geniet ik er best van dat ze met graven nog niet bij 

de schat is… 

 

Kapper 

 

Bram is een pietje precies. Zo constateerde hij 

vorige week dat zijn haar net iets te lang is voor 

zijn smaak. Tijdens zijn vaste avondritueel viel het 

hem ineens op. Elke dag, ergens tussen 

tandenpoetsen en boekjeslezen, bekijkt hij zichzelf 

kritisch in de spiegel. Hij besteedt daarbij speciale 

aandacht aan de vraag of zijn tanden goed gepoetst 

zijn. Dan raakt ‘ie zijn kapotte voortand, waar hij 

een keer op is gevallen, even aan. Teleurgesteld 

laat Bram zijn arm weer zakken en zet de lippen op 

elkaar. Die blik vergeet ik nooit, hij herhaalt dit 

ritueel al maanden. Ik wou dat ik die tand kon 

repareren. 
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Hij tuit zijn lippen en blaast even naar de spiegel. 

Dan lacht hij weer. Trekt zijn pyamajasje met 

knoopjes recht en controleert of ze allemaal dicht 

zijn. Pietje precies met zijn knoopjespyama. Een 

pyama voor kleine heertjes. Daar staat hij dan. Er 

valt hem iets op, alsof het in één dag veranderd is. 

Bram’s handje gaat weer terug naar zijn gezicht en 

pakt een pluk haar boven op z’n hoofd. “Mama, mijn 

haren zijn een beetje te lang hè?” Dat staat een 

heertje natuurlijk niet, te lange haren. “O ja, vind je 

ze te lang?” Zeg ik dan. “Ik moet weer naar de 

kapper,” constateert Bram met zijn blik strak op de 

spiegel gericht. 

Een week, en talloze opmerkingen over lange haren 

later (dat is iets voor meisjes enzo), zitten we bij de 

kapper. Bram zit triomfantelijk in het autostoeltje 

voor de spiegel. “Hoe wil je ze geknipt?” Vraag ik 

hem. Bedachtzaam staart hij voor zich uit en dan 

pakt ‘ie een stroef haar aan de voorkant. “Zo,” zegt 

hij, “in een kuifje.” Ik mag dat vertalen naar de 

kapster want Bram weigert ook maar één woord 

met haar te wisselen. Daar is ons heertje te 

zenuwachtig voor, denk ik. 

Bram kan perfect stilzitten voor zoiets. Zijn blik is 

strak gericht op de spiegel, waarin hij elke 
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beweging van de kapster nauwkeurig in de gaten 

houdt. Dat de kapperszaak vol zit leidt hem niet af. 

Wanneer de kapster hem iets vraagt, negeert hij 

haar volkomen. Dat Sofie op mijn arm zit te wippen, 

terwijl ik achter Bram sta te vertellen waar het nog 

wat korter mag, kan hem niet schelen. 

Weet je wat ik denk? Dat Bram die kapster probeert 

te besturen met gedachtenkracht. Om zo precies te 

knippen waar hij dat wilt. Hier nog een stukje en 

daar nog een pluk. Föhnen en een beetje gel erin. 

Het meisje stopt dan even, alsof Bram op de 

pauzeknop heeft geduwd. Ze bekijkt hem 

vervolgens van voren en frutselt nog wat aan het 

‘kuifje’, totdat Bram het precies heeft zoals hij het 

hebben wilt. Met een kleine ronde spiegel laat ze 

hem de zijkanten en achterkant pas zijn 

pasgeknipte kapsel zien. “Perfect,” denkt Bram en 

hij glimlacht. Dan zet hij de kapster in standje 

‘opruimen’ en geeft haar zelfstandig een briefje van 

tien. Als beloning mag ‘ie nog een lolly uitzoeken 

ook. 

Pietje precies is weer het heertje. 



335 

 

 

Pluisje 

 

Al een tijdje heeft ze hem in haar vizier. Een wollig 

pluisje stof. Met haar pietepeuterige minivingertjes 

probeert ze het frutseltje te pakken. Het is net een 

theekransje. Sofie zit op de grond met haar 

beentjes gestrekt voor zich uit en het pluisje 

ertussenin. Tegenover elkaar zitten ze. Sofie buigt 

zich zover mogelijk voorover om het ding eens van 

dichtbij te bekijken. En dan komen haar kleine 

grijpertjes in actie. 

Wat grove motoriek betreft zijn vrij veel 

bewegingen al geautomatiseerd. Moeiteloos tilt ze 

haar armpje op en stuurt richting het stofje. Maar 

dan zijn haar vingertjes aan de beurt. Fijne 

motoriek. Ze vist een paar keer mis met haar 

vingertjes en bedenkt zich vervolgens dat het 

misschien wel handig is om niet telkens haar hele 

hand op te tillen. Dan legt ze haar handpalm een 

beetje schuin op de grond en begint heel 

pietepeuterig met duim en wijsvinger naar het 

frutseltje te happen. Kleine krokodil zonder tanden 

vangt konijnenpluisje, het toneelstuk. 
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Terwijl Sofie zo aan het vissen is naar pluis hangt ze 

er bijna bovenop. Haar mondje half open, ik hoor 

haar ingespannen ademen. Alsof ze op een 

trampoline staat en ballen moet vangen onder het 

springen. Af en toe fladdert het stofje een stukje 

omhoog door de zachte wind van Sofie’s adem. En 

dan opeens heeft ze hem. Triomfantelijk gaat het 

handje tot hoog boven haar hoofd de lucht in. Trots 

kijkt ze de kamer rond of ik het gezien heb. En als 

ik dan bevestig dat ze zo’n knap meisje is, begint ze 

pluis te bestuderen. 

Het is net een snotje. Hij ligt op het topje van haar 

wijsvinger alsof ze hem net uit haar neus gevist 

heeft. Met haar andere handje probeert ze het 

frutseltje over te pakken. Om hem vervolgens weer 

te bekijken op haar wijsvinger en de handeling te 

herhalen. Eindeloos. Ik snap eigenlijk niet waarom 

dat kind speelgoed heeft. Pluisje is net zo leuk. 

Tien minuten later begint hij haar toch te vervelen. 

Stiekem kijkt ze om zich heen of ik haar niet in de 

gaten heb. Ik doe natuurlijk net alsof ik de andere 

kant uit kijk. En dan…steekt ze het ding in haar 

mond. Kauwt er even op. Dan komt pluisje er weer 

uit. Opnieuw naar binnen. Tot hij op is. Ik zeg er 
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maar niks van, baby’s eten graag onbestemde 

dingen. 

Tot ik haar de dag erna aan het behang zie 

peuteren. Hele kleine frustelstukjes haalt ze eraf. En 

waar gaan die naartoe? Juist… 

En dat kan mama niet goed vinden! “Nee, 

Sofie…Dat is bah hè,” zeg ik dan. Waarop ze me 

met grote ogen aankijkt, al wijzend naar de kale 

plek op de muur. En dan draait ze zich om en kruipt 

weg, op zoek naar een nieuwe pluis. 

 

Bezoek 

 

Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat 

er op dit moment iemand met de treinen speelt 

boven. Bram en Sara zijn naar school, Sofie ligt 

lekker te dutten onder een dekentje. En van boven 

komt geluid. Ik geloof niet dat het toeval is, of 

kortsluiting in een van Bram’s treingebouwen. Erg 

spiritueel ingesteld ben ik niet, maar vandaag ben ik 

er wel zeker van dat er meer is dan alleen wij op 

deze aardbol. 
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Er speelt daar iemand. Ik hoor geluid van de 

spoorwegovergang en dan fluit er opeens een trein 

op het perron, gevolgd door kolenkieperlawaai in 

het mijngebouw. Misschien liggen er wel dingen op 

elkaar, denk ik nog, zodat het spul geluid maakt bij 

het langzaam instorten van de speelgoedtoren. 

Bram houdt daar wel van, opgestapelde 

speelgoedbergen maken. Een kwartier later hoor ik 

echter nog steeds geluid. Tijd om te gaan kijken. 

Aarzelend loop ik de trap op. In de kinderkamer is 

het nu stil. De treinbaan staat netjes opgesteld, met 

wat losse stukjes eromheen. Bram heeft hem 

blijkbaar zo achtergelaten en de boel niet door de 

kamer heen gegooid, zoals hij wel vaker doet. Geen 

speelgoedtoren dus… 

Midden in de kamer sta ik. Eigenlijk weet ik niet zo 

goed wat nu. Het voelt…ja, hoe voelt het eigenlijk? 

Anders. Ik ben niet alleen hier. Een soort wolk 

hangt in de kamer, energie die er normaal niet is. 

Ongeveer hetzelfde dat je voelt als er opeens 

iemand dicht bij je staat. Er is heel duidelijk nog 

een persoon in de ruimte. Heel vlakbij. Omdat ik me 

realiseer dat dit mijn jongste zoon moet zijn, heet ik 

hem welkom. Jammer dat knuffelen zo moeilijk gaat 

als je de ander niet kunt zien. Mijn rechterhand 
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heeft de neiging om even de lucht te aaien, alsof de 

kleine jongeman langs me loopt. 

Dan valt mijn oog op het mijngebouw. Ons engeltje 

zit daar op de grond te spelen. Met een beetje 

fantasie kan ik hem zo zien zitten. Misschien is het 

niet meer dan een wens in mijn hoofd…Hoewel ik 

zijn bezoekje heel gezellig vindt, mis ik hem op dit 

moment meer dan ooit. Alsof ik Lieve even mag 

zien door een glazen ruit. Een home-video krijg uit 

de hemel die ik niet af kan spelen. Onzichtbare 

flessenpost waarvan iemand mij influistert dat er 

iets heel moois in staat. Vreselijk beperkend. 

Waarom schiet ik hier zo ontzettend tekort? 

Het blijft stil op de kamer. Ik sta daar maar wat. Te 

wachten of er iets gebeurt. Maar dat is niet zo. Toch 

kan ik niet weglopen, ik durf me amper te 

verroeren. En dan klinkt er opeens lawaai uit het 

kolenkieperding! Van schrik hap ik naar adem, het 

kippenvel loopt over mijn armen zo de nek in. Wat 

moet Lieve hier wel niet van denken? Bang voor 

mijn eigen zoon… 

In gedachten zeg ik sorry. En dan is hij opeens weer 

weg. Het is stil in huis. De was moet gevouwen en 

boven hoor ik niets meer. Als de was klaar is en de 

manden naar boven gaan, loop ik wel nog even de 
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kamer binnen. Lieve zit daar te spelen, maar houdt 

het rustig. Hij wil zijn mama vast niet meer laten 

schrikken. 

Ga je straks wel weer terug naar je familie in de 

wolken schat? Die vragen zich vast af waar je bent… 

 

Sinterklaas 

 

De avond van tevoren staat ze nog braaf 

sinterklaasliedjes te zingen. En dan opeens, alsof 

iemand haar ‘s nachts iets heeft ingefluisterd, komt 

het hoge woord eruit. “Mama, bestaat Sinterklaas 

wel echt?” Sara vraagt het zo even tussen neus en 

lippen door terwijl ze de kamer door stuitert met 

haar vers gevonden strooigoed. Ik realiseer me 

direct dat onze dochter van nèt zes jaar dat vast 

niet zelf verzonnen heeft. Het direct volgende 

kletsverhaal over wie uit haar klas dat gezegd heeft 

bevestigd mijn vermoeden. Desalniettemin breekt 

het zweet me uit. ‘Wat zeg je nu?’ gaat het door 

mijn hoofd. 

Moet ik iets vertellen om een en ander te verhullen 

of de onvermijdelijke ontgoocheling zijn eigen pad 
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laten bewandelen? Bram is ook in de kamer bezig 

en probeert ons van een prima zittend bankstel af 

te helpen door stelselmatig op de dezelfde plek van 

de, inmiddels lichtelijk doorgebogen, leuning af te 

springen. Elke dag herhaalt hij die routine, een 

beetje zoals de ikea stoelen die twintig jaar lang 

door een houtblok-neerleg-apparaat getest worden. 

Tot nu toe wint de bank, bezwijkt de leuning onder 

de druk en zijn de kussens enigszins vervormd. 

Gelukkig is het een tweedehandsje. Onze kleine 

sloophamer mag dit gesprek eigenlijk niet 

meekrijgen, waardoor ik nog meer aarzel. 

Sara stopt met rondrennen, steekt haar armen in de 

zij en houdt haar kop een beetje scheef. “Nou?” 

Zegt ze dit keer een beetje harder. “Bestaat 

Sinterklaas nu of niet?” Ik moet er eigenlijk wel om 

lachen, ‘t is een plaatje hoe ze daar zo staat. “Wie 

doet die pepernoten in je schoen?” Vraag ik haar 

dan. “Ja, de pieten toch!” Zegt Saar terwijl ze haar 

rechterhand in een boog uitsteekt om haar woorden 

kracht bij te zetten. 

“O,” denk ik hardop, “Dus die bestaan wel?” “Ja 

natuuuuuuurlijk,” is het langgerekte antwoord aan 

de andere kant van de kamer. “Of dacht je soms 

dat ik die pepernoten in je schoen stop?” Vraagt 
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Maarten haar plagerig. Proestend kijk ik even de 

andere kant op. Sara moet er ook om lachen. “Nee 

joh!” 

“Wie vertelt die pieten dan wat ze moeten doen?” 

Heel lang is het stil. Ze moet er zelfs even bij gaan 

zitten. Haar oogjes draaien naar boven en zien de 

hersentjes werken. Vervolgens duwt ze het 

antwoord heel zachtjes door haar lippen: 

“Sinterklaas. Die moet de pieten vertellen wat ze 

moeten doen.” 

Langzaam maar zeker vindt mijn hart zijn normale 

ritme weer. Samen maken we het cirkeltje nog even 

rond. “En, wat denk je nu Saar,” vraag ik, “bestaat 

Sinterklaas of niet?” Licht geïrriteerd geeft mevrouw 

het overduidelijke antwoord: “Jahaa”. Heerlijk 

kinderlogica… 

 

Paardje 

 

Beide handen houden jouw teugels stevig vast. Met 

een vast ritme beweeg je op en neer, je benen in 

galop. Ik zet mijn voeten stevig in de stijgbeugels 

want je gaat best hard. Jij bent magisch voor mij. 
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Met je blinkend harde, zwarte vacht. En je metalen 

onderstel. Het bakje waar mama de centjes in moet 

gooien. Echte kwartjes gingen daar toen nog in. 

Volgens mij ben ik een jaar of zes. Af en toe, als we 

naar C&A in 't Loon gaan, mag ik op je rijden. 

Samen met mijn zusjes en broertje. Vaak moeten 

we dan even in de rij staan, want elk kind vindt jou 

fantastisch. Jij bent hét paard van Heerlen. Meestal 

spaart mijn moeder het kleingeld op, speciaal voor 

jou. En als ze niks heeft, dan wisselt ze een gulden 

in de winkel. Vier kwartjes voor vier kinderen. We 

zijn met genoeg om ons eigen rijtje te vormen. 

Ik doe mijn ogen dicht en stel me voor hoe je 

eindeloos ver weg galoppeert door velden en 

bospaadjes, over rivieren springend naar 

sprookjesland. Het mechanisch zoemende geluid 

overstemt het achtergrondgeluid van winkelend 

publiek en gaat mee naar dromenland, waar het 

verandert in een ruisende wind en kabbelende 

beekjes. Jij bent mijn lievelingspaard. En toch had 

je nooit een naam. 

Bijna twintig jaar later laat ik mijn eigen kroost op 

jou rijden. Met twee keer vijftig cent dit keer. Een 

euro moet ik ervoor wisselen en dat gebeurt bij 

diezelfde kassa. Papa tilt Sara op het verweerde 
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paard. Haar voeten raken de stijgbeugels nog nèt 

niet, maar de teugels knijpt ze stevig samen in haar 

handjes. Ik gooi de munt erin. Langzaam begint 

paardje op en neer te bewegen. Veel trager dan in 

mijn herinnering. Dat komt vast niet door zijn 

ouderdom. Sara doet haar ogen dicht en een grote 

glimlach verschijnt op haar gezichtje. Het paard 

rent ongetwijfeld op volle snelheid door een groot 

veld met bloemen in de meest prachtige 

kleuren. Bram laat het paardje links liggen en zit 

liever in de nieuwe, flitsende auto een paar meter 

verderop. Je bent niet meer hét paard van Heerlen 

in 't Loon, maar hebt er nieuwe concurrentie bij. 

Toch sta je daar vol trots, met krassen en al, je 

werk te doen. 

En nu. Vandaag ben je daar helemaal alleen. In een 

verlaten winkelcentrum. Er zijn geen kindertjes die 

op je willen rijden. Geen lawaai van winkelend 

publiek. Jij hoort nu niets dan gekraak om je heen. 

Vlak bij jou in de buurt staat de boel op instorten. 

Het liefst wil ik je gaan redden, paardje van 't Loon. 

Na zoveel jaren trouwe dienst, verdien je beter. Een 

mooi pensioen. Maar wat de toekomst ook brengt, 

straks ren jij nog steeds bij menig kind door 
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dromenland. Alleen hoeft er dan geen centje meer 

in. 

 

 

Dansen 

 

Met grote pretogen en een rond open mondje komt 

ze voorzichtig dichterbij. Haar handjes grijpen de 

stof van mijn trui terwijl ze haar tong een beetje 

naar buiten duwt voor de actie. Ze probeert heel 

precies te mikken en houdt daarom voor de 

zekerheid een slow-motion tempo aan. En dan, als 

ze een paar centimeter van mijn gezicht is, stopt ze 

even. Vervolgens laat ze zich vol overgave een 

stukje vallen. Twee natte lippen en een wiebelende 

tong over mijn mond. Een hele lange zoen krijg ik. 

Als ze klaar is duwt ze zich weer omhoog tegen mijn 

schouders met haar vuistjes en kijkt me 

triomfantelijk aan. Een brede glimlach op die 

glinsterende lippen. Sofie kan kusjes geven. Of in 

elk geval een welgemeende natte lik over je 

gezicht. 
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Ook knuffelen kan ze als de beste. Dat gebeurt nu 

heel bewust. Ze strekt haar armen uit naar de 

uitverkorene en trekt als het echt nodig is even een 

pruillipje om opgepakt te worden. Ze nestelt zich 

dan heerlijk op je schouder, wrijft even met haar 

hoofdje tot ze goed ligt en probeert je vervolgens te 

omhelzen met haar korte armpjes. Haar ene handje 

zoekt een lekker warm plekje rondom de 

geknuffelde nek, meestal net onder de haargrens 

waar ze even lekker kan kriebelen met haar dikke 

minivingertjes. Het andere handje wordt 

comfortabel op de bovenarm neergelegd en aait 

zachtjes over de stof van je kleding. En als ze echt 

lekker knuffelt, dan klinkt er een diep gemeend 

“ohohohhhhh” tijdens dit liefdevolle ritueel. Ze weet 

zelfs te timen hoe lang zo’n omhelzing moet duren. 

Echt. Met een knuffel van Sofietje kun je de hele 

dag vooruit. 

Sofie heeft niet alleen een voorliefde voor de 

mensen om haar heen, maar geniet ook zichtbaar 

van muziek. Zo doet ‘klap eens in je handjes’ alle 

tranen vergeten, zelfs als ze schreeuwt van gif 

omdat ze bijvoorbeeld geen ballen uit de kerstboom 

mag trekken. Want ze moet dan namelijk klappen, 

dat gaat helemaal vanzelf. En lachen, dat hoort ook 
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bij het liedje. Het maakt niet uit hoe moe, boos of 

verdrietig ze is, een liedje brengt altijd plezier. Het 

enige probleem is dat je natuurlijk niet mag stoppen 

met zingen. Wordt het stil, dan lopen de tranen 

weer net zo hard als voorheen. Soms zit ze 

helemaal alleen in haar wandelwagen een ‘liedje te 

doen’. Doen, want zingen kan ze nog niet. Dan 

wiegt ze heen en weer. Ondertussen klapt ze in 

haar handjes en legt ze vervolgens op het boze 

bolletje. De grootste lol, helemaal in haar eentje. 

Sinds vorige week neuriet ze er een beetje bij in het 

bijbehorende ritme. 

Op dit moment is dansen nog het leukst. Het 

kleinste melodietje activeert de luierbroekbilletjes 

om mee te gaan in het ritme. Mee met de muziek 

van binnenuit. Alsof iemand op een knopje drukt. 

Dan staat ze gewoon te spelen, terwijl haar heupen 

van links naar rechts bewegen op het geluid. Heel 

onbewust en eigenlijk best wonderbaarlijk. Sofie 

gaat dansend door het leven. In elk geval zo lang er 

muziek klinkt. 
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Lieveheersbeestje 

 

"Waarom kijk je zo verdrietig mama?" Fluistert Sara 

zachtjes in mijn oor. Ondertussen staat ze te 

draaien op haar nieuwe schoenen, balancerend op 

het voetenbankje in de kerk. Het schijnsel van de 

vele lampjes laat haar ogen mooi glinsteren in het 

donker. Met haar ene hand hangt ze aan de houten 

rugleuning van de bank voor ons en ondertussen 

laat ze haar bovenlichaam zo ver mogelijk naar 

voren vallen. Als ze een van haar benen de lucht in 

zou gooien was het net een ballerina. Ik voel haar 

lange, losse haren kriebelen in mijn nek. Terwijl ze 

praat blaast ze zachtjes in mijn oor. "Ik mis Lieve 

altijd een beetje meer dan anders met kerst," 

antwoord ik eerlijk. 

Sara's ogen lichten op. "O ja, Lieve," zegt ze vrolijk. 

"Die was ik bijna vergeten!" Ik leg mijn wijsvinger 

tegen mijn lippen en zeg "sst", om Sara's steeds 

harder wordende stem te dempen. "Maar nu weet ik 

het weer hoor," vertrouwt ze me toe. Dan draait ze 

zich om en zet een paar stappen richting opa en 

oma die verderop een plekje hebben. "Het was een 

jongetje, toch?" Wil Sara nog weten voordat ze 

verder loopt. Ze kijkt even achterom en giechelt er 
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een beetje bij, wetende dat haar vraag eigenlijk 

overbodig is. Ik knik instemmend en besteed er 

verder geen aandacht aan. Misschien doet Sara dat 

wel om te bewijzen dat ze het echt nog weet.  Alsof 

ik daaraan twijfel. 

Ik vraag me af of ik het haar kan uitleggen. Hoe je 

iemand die er niet meer is, juist meer mist op 

momenten dat diegene heel dichtbij is. Er zijn 

dagen dat je die persoon bijna kunt zien. Met kerst, 

een verjaardag of andere bijzondere momenten. 

Wanneer je eigenlijk met zijn allen bij elkaar hoort 

te zijn. Als gezin. Of familie. Vrienden. Je mist je 

kind, broer of zus, ouders, vriend of grootouders. 

Het is als een spiegeling in de ruiten. Een vage 

schim op de muur. Je weet dat diegene bij je is. En 

hoe meer je die aanwezigheid voelt, des te groter 

wordt het verlangen die persoon vast te pakken, 

aan te raken of maar gewoon even met hem te 

praten. Hoe groter het gemis. 

Later die avond zijn we gezellig samen met familie. 

Bijna compleet als gezin. Op eentje na dan. Bram is 

doodmoe en hangt wat rond. Gaat knuffelen met 

iedereen die hem oppakt. Sara zit op de praatstoel 

en mengt zich in ieder gesprek. Net als haar vader 

heeft ze overal wel een mening over ongeacht het 
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onderwerp. Ze zou gerust tot elf uur blijven kletsen, 

als wij dat goed vonden. En Sofie? Die ligt lekker te 

slapen in de wagen op de gang. Uitgeput van de 

kindermis op kerstavond en het vieren van haar 

verjaardag. Om te voorkomen dat we de gehele 

kerst verwend worden door chagrijnige kinderen die 

te laat naar bed zijn gegaan, pakken we rond een 

uur of negen de spullen bij elkaar. 

Plichtsgetrouw drink ik het laatste restje appelsap 

uit de bekertjes. Zonde om maar gewoon te laten 

staan. En terwijl ik dat doe, zie ik hem opeens 

zitten. Aan de rand van Sara's drankje. Rood met 

zwarte stippen. Een heel klein lieveheersbeestje. 

Zomaar op kerstavond. Ik zie het als een bezoekje. 

Toch allemaal samen met kerst. 
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Lieve 

 

Waar de zon schijnt 

 

Drogen mijn tranen 

 

Soms moet ik ze verdragen 

 

In de wind 

 

Terwijl het beeld van jou 

 

Langzaam verdwijnt 

 

In de wolken 

 

Zonder iets achter te laten 

 

Niets dan stof mijn hemelkind 

 

Maar in het licht 

 

Daar zie ik je 
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Als een kleine glinstering 

 

Aan de rand van het leven 

 

Altijd bij ons 

 

Nooit ver weg 

 

Al was je er 

 

Maar heel even 


