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Het is nu 4 jaar geleden. Het verlies van Dan Storm. Ik vind de vraag lastig te beantwoorden 

omdat ik mij nu zoveel anders voel. Maar dit zet mij wel aan het denken dat ik ook een tijd 

heb gekend waarbij ik het inderdaad moeilijk vond om een stap te zetten. Direct naar buiten 

met mijn andere zoon terwijl ik net mijn ene zoon had weggebracht. Mijn vriend die op bed 

dook en ik moest direct door. Ik keek alleen naar alle lijnen op de grond en naar mijn zoon 

die voor mij uit fietste. Dit herhaalde ik keer op keer. De wereld eromheen was weg... Ik 

hoopte dat ik onzichtbaar was op straat en dat niemand mijn naam ging roepen. Helaas was 

dit wel het geval. Ik verstijfde en vroeg een ander moment te praten. Het lukte mij niet eens 

om mezelf om te draaien en de persoon aan te kijken. Ik kon als een robotje weer doorlopen, 

gauw richting huis. Poeh dan moeten er ook gewoon boodschappen gedaan worden. Maar ik 

kon die prikkels niet aan. Boodschappen halen vind ik sowieso al niet leuk maar wat moet ik 

met al die mensen en wat maakte het mij nou uit wat er op het menu stond. Ineens was ik 

niet meer zwanger maar had ik ook geen kinderwagen of verhaal van slapeloze nachten door 

de voeding. Als er maar geen rundervink op het menu stond, dat kon ik even niet zien. Door 

trauma waar ik later aan gewerkt had. Ik schoot in de stress als ik die kleur zag. Dan Storm 

was zo ontzettend mooi in water. Maar hij kwam minder mooi terug na onderzoek. De kleur 

was niet meer zoals ik hem had ontmoet. Feestjes waren in het begin dan ook heftig. Ik ben 

meer dan alleen het verlies van mijn kind. Als het maar niet daar over gaat of juist wel. Wist 

eerst niet wat ik ermee moest. Die stappen zijn inderdaad lastig. Maar kan nu zeggen dat 

liefde overheerst. En ik er het liefst veel over praat. Hij is een cadeau in mijn leven waar ik 

veel van mag leren.      

 

 

 

 

  



Vandaag de eerste stappen na verlies. Gevoelsmatig doe ik die soms nog steeds. Vooral bij 

nieuwe dingen waar je Otto gewoon bij had gedacht. 

 

De eerste echte stappen waren denk ik gewoon gaan werken weer. Op vakantie gaan. Het 

nieuwe jaar inluiden. Eigenlijk alle eerste mijlpalen voelde en voelen voor mij met name als 

stappen. Zijn eerste jaardag. We aten een taartje met elkaar. gingen langs zijn grafje. Lieten 

ballonnen op. Alexander wilde graag voor hem zingen. Lang zal hij leven in de Gloria. We 

hebben het gedaan. Want we geloven ook dat hij in de hemel is. Maar wat had ik veel liever 

een klein jongetje op schoot gehad.  

 

En dat is niet makkelijk. Het gemis is dan zo voelbaar. Dat kan me echt overvallen. 

 

Tegelijkertijd beleefde ik al die mijlpalen terwijl mijn vader ongeneeslijk ziek was. En sinds 

een aantal weken is hij overleden en begint er een soort proces opnieuw. Soms heb ik het 

gevoel dat ik nu pas echt goed ook kan bij de rouw om Otto. Het is veel. Binnen 1,5 jaar mijn 

lieve ventje en mijn lieve papa.  

 

Soms te veel. Maar ik laat het maar gebeuren. ik huil als het moet. Ik voel als het moet en 

soms zet ik het even uit. En soms vallen stappen mee, terwijl je anders dacht. En soms juist 

andersom. 

 

Maar die eerste stappen, vanaf dan loop je sowieso altijd anders op de weg die voor je 

ligt.     

 

 

  



Mayson is dit jaar 4 jaar geworden. Bijna 4,5 jaar waarin we eerste stappen hebben gezet en 

nog steeds zetten. 

 

Het eerste jaar vond ik echt het moeilijkst. Alle eerste dingen waarvan je weet die zouden 

moeten komen; eerste badje, lachje, brabbelt, woordje, stapje, etc. Maar ook onze eerste 

vakantie, winterklaar, kerst, oud en nieuw, onze verjaardagen en natuurlijk zijn eerste 

verjaardag, die nu een jaardag werd. Maar ook de eerste ‘vervelende’ opmerkingen, 

veroordelingen en beoordelingen zijn geweest. De schokkende blikken, het stotteren. 

Mensen verliezen omdat ze het niet aankunnen. 

 

Zijn 2e en 3e jaardag waren ‘makkelijker’ omdat we al mensen in ons leven verloren waren. 

De schokkende gezichten neem ik nu voor lief: de mensen schrikken even, denken er 1-2 

dagen over na maar wij moeten er mee leren leven. Wat niet kan, maar dat is een ander 

verhaal. Zijn naam zal ik altijd noemen, want hij hoort erbij.  

 

Dit jaar, het 4e jaar vind ik kut. Hij had naar school moeten gaan. Ik had z’n broodtrommel 

en beker moeten vullen, naar z’n verhalen moet luisteren van zijn avonturen op school. In 

plaats daar van vierden we zijn jaardag weer klein, maakte we er een leuke dag van met 

Raeven. 

 

Dit jaar startte de zoektocht voor een school voor Raeven: confronterend… het speelt enorm 

in m’n hoofd en heb moeite om mijn kleine meisje ineens groot te zien worden. 

 

De eerste stappen zijn het moeilijkst. Maar ons hele leven lang zullen er eerste stappen 

blijven komen. En sommige zullen moeilijker zijn dan anderen. Sommige wil ik nog niet aan 

denken, die zijn nog een brug te ver. 

 

 

  



April 2021 Ik lig al de hele week in bed. De kraamweek is voorbij, onze lieve Nyne hebben 

we naar het crematorium gebracht. En voor mij is de wereld gestopt. Gewoon opgehouden. 

En daarom hou ik mijn wereld ook het liefst zo klein mogelijk. Hier in mijn bed, onder de 

dekens, is het veilig. Verder hoeft niet meer. Het verdriet is zo groot en het is stil. Er valt ook 

niks te zeggen. Ik schrik van de echo en de schaduw van mijn eigen immense verdriet, die 

extra waarheid wordt als ik het in de ogen zie of stem hoor van die ene dappere die wel 

durft te bellen of langs te komen. Dus ik blijf liever veilig in mijn eigen rouwbubbel. 

Uiteindelijk besluit ik dat ik ooit uit bed moet. Om 9.30 moet ik van mezelf gewassen en 

aangekleed zijn voor n kopje koffie beneden ipv in bed. Dat ik vervolgens ook daar onder 

een dekentje kruip en het voelt alsof ik de Himalaya heb beklommen doet er niet toe. 

De eerste keer naar buiten, een rondje om de kerk letterlijk, slechts 5 minuten. 2 dagen doe ik 

erover om mijn schoenen aan te doen. Alleen kan ik het niet, Ronny gaat mee. De voordeur 

open, het zonnetje schijnt. Het liefst wil ik meteen weer terug, ik durf niet over die drempel. 

Letterlijk en figuurlijk. We lopen samen, stapje voor stapje. In mijn hoofd schreeuwt het dat 

dit niet klopt, niet kan. Dan, van ver zie ik hem al aankomen, een kinderwagen. "Hallooo ik 

heb ook een kindje, een dochter Nyne, ik had ook zo moeten lopen, maar die is er niet meer" 

Wil ik schreeuwen. Maar ik doe het niet. Van buiten ben ik stil. Tot ik binnen ben en letterlijk 

instort, door mijn knieën zak, schreeuw, huil, hard en intens.  

 

Zo voelde elke eerste stap voor mij. Alsof je op een grote berg klimt met zware bepakking. 

Goed kijken waar je je voet neer zet anders glij je uit. Zoeken naar een stukje waar je kan 

vastpakken met je handen, zodat je jezelf een stukje omhoog kan hijsen. Zitten en uitrusten, 

moed verzamelen voor de volgende stap, met zicht op de afgrond, die dieper is dan je je ooit 

had kunnen voorstellen. 

Naarmate de tijd vordert wordt de bepakking soms van mijn schouder getild, zet ik 2 

stappen tegelijk en zie ik gelukkig ook wat er boven me afspeelt op de berg bij het rusten 

Ja, al die eerste keren, je kunt ze niet uit de weg gaan en je weet van te voren nooit of het zo 

moeilijk zal zijn als je denkt. Ik ben soms opgelucht dat ik alweer ruim 1,5 jaar aan eerste 

keren achter de rug heb!  

 

 

 

  



 

 

Er waren eerste keren met herinneringen aan de momenten waarin ik met mijn dikke buik 

nog vol verwachting fantaseerde over mijn toekomst met Kian. Maar ook eerste keren 

waarin die toekomst leeg, confronterend en heel anders was dan gedacht, zoals kraamvisites, 

babyshowers, ziekenhuisbezoeken, familiefoto’s of wat dan ook. Van te voren zag ik er vaak 

enorm tegenop en kostte het me veel energie. De momenten zelf waren ook zeker lastig, 

maar vaak overheerste daarna de opluchting en trots dat ik het toch maar gedaan had. En 

door!      

 

Dat een eerste stap me soms verrassend goed af ging is toch wel met dank aan al die lieve 

steunende mensen om mij heen. De manier waarop zij ruimte boden om het over ons gemis 

en onze trots te hebben naast bijvoorbeeld de geboortes van hun eigen kindjes. Het moet ook 

voor hen best uitdagend zijn geweest om de juiste toon en weg daarin met ons te 

bewandelen. Ik koester de enorme steun die we van veel mensen om ons heen hebben om al 

die kleine stapjes in ons nieuwe normaal te blijven zetten. Deze lieverds hebben echt een 

speciaal plekje in mijn hart gekregen. 

 

 

 

  



 
De eerste stappen na het overlijden van Matz vond ik ontzettend moeilijk. Nadat Matz is 
overleden op de OK zijn we teruggereden naar de afdeling en kwamen we op een 
eenpersoonskamer te liggen. Onze kleine bubbel, alleen Jan, Matz en ik. En geregeld kwam 
er een vaste verpleegkundige om ons te helpen met alles wat er geregeld moest worden.  
 
Ik kan me het moment nog zo goed herinneren, het moment dat ik in de rolstoel met Matz op 
mijn schoot de kamer uit ging. Twee dagen zaten we in die kleine bubbel, en nu moesten we 
de wereld weer in. Als het had gekund, was ik op dat moment door een gat in de vloer 
weggezakt en verdwenen. Ik vond het zo ontzettend moeilijk om mensen onder ogen te 
komen. En dat bleef een hele lange tijd zo… Ik had niks verkeerds gedaan, er was mij iets 
heel ergs overkomen. Maar in mijn gevoel borrelde iets heel anders, het schuldgevoel en de 
schaamte.  
 
Alle eerste keren, zo vaak de confrontatie, en ook zo ontzettend veel momenten waarop ik 
gedacht heb; wat als? Wat als Matz nu gewoon bij ons was geweest… Matz zou bijna 2,5 jaar 
zijn, en hoewel ik hem nog tegen me aan kan voelen liggen als dat kleine prachtige perfecte 
baby’tje, groeit hij in mijn hoofd mee. Kan ik hem met zijn krulletjes in een overalletje en 
laarsjes aan met z’n papa in de tuin zien klussen, zie ik hem met zo’n heerlijke pamperbips 
achter z’n neefjes en nichtjes aanrennen, ik zie hem, overal. Bij alle stappen die ik zet, de 

eerste en de honderdste, Matz is er altijd bij      

 

 

 
 

 
  



De eerste stappen na het verlies van onze dochter Hanna.  
 
Het eerste rondje buiten lopen. De mensen om ons heen die wij 'gewoon' gedag zeiden zoals 
altijd. Maar in plaats van een gewone hallo terug kregen we verschrikte blikken terug, alsof 
we nog niet buiten konden zijn? Ja dat eerste rondje had zo anders moeten zijn. Met onze 
mooie dochter in een kinderwagen.  
 
De eerste keer boodschappen doen 2 dagen na de begrafenis, weer 'gewoon' boodschappen 
doen. Wij voelden ons nog steeds hetzelfde met een portie trots en verdriet er dan bij. We 
waren ons niet bewust van de impact die ons verlies ook op andere had. Mensen keken 
geschrokken als ze ons zagen, sommige spraken ons aan (wat we fijn vonden) andere 
negeerde ons en konden niet eens meer 'gewoon' gedag zeggen. Onze super lieve 
kraamverzorgende had ons hierop voorbereid maar het doormaken is toch weer anders.  
 
Zo ook weer die eerste keer naar werk toe, alles was nog 'gewoon' hetzelfde maar in de 
tussentijd was er in mijn leven zoveel veranderd. De wereld draaide 'gewoon' door maar bij 
het overlijden van onze dochter is onze wereld stil komen te staan.  
 
De eerste vakantie na de geboorte van Hanna. Overal waren er 'happy families' we vonden 
dat moeilijk, wij waren een familie, met een kindje die je niet zag, en totaal niet happy. Een 
leeg babybedje in een vakantiehuisje. dat bedje had gevuld moeten zijn met een slapende 
dochter.  
 
Zoveel eerste stappen die gezet zijn. Heel veel eerste stappen in ons leven met Hanna, we 
hebben ze samen gezet. Vol verdriet en hoopvol, maar vooral met heel veel liefde want een 
overvloed aan liefde heeft Hanna ons gegeven met haar komst in ons gezin.  
 
We hebben fysiek van Hanna afscheid moeten nemen. Maar ze gaat altijd en overal met ons 
mee naartoe. Ze is bij iedere stap die gezet is aanwezig en iedere stap die we nog gaan zetten 

gaat ze met heel veel liefde met ons mee.      

 

 
 

 
 

  



Elke stap is moeilijk, soms werk je intens hard voor een stap en word je daarna een hele trap 

terug gezet. Die klim opnieuw maken is zwaar en blijft altijd zwaar. 

Toch hoop ik dat elke trede door de tijd ietsje makkelijker zal mogen gaan en dat ik straks 

met liefde, rust en acceptatie de trap op en af mag lopen!          

 

 

 

 

Elke eerste stap dat ik nam na de dood van Saar waren zo moeilijk maar vooral omdat ik 

toen maar ook nu zoveel schuldgevoel heb. 

Nu vijf jaar later zijn die stappen nog even moeilijk als toen. 

 

 

 


