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Misschien hoorde je het direct, misschien via via, maar je hebt gehoord over die moeder die 

haar kind verloor. En ineens kom je haar tegen, op een moment waarvan je het niet had 

verwacht. Je stapt op haar af, want ze moet vooral niet denken dat je haar ontloopt. Je groet 

haar en ze groet terug, haar blik moe en verslagen. Je wil vragen hoe het gaat, maar je ziet 

het antwoord al. Je wil iets zeggen om het beter te maken, maar wat? 

 

Geloof me, ze heeft ze allemaal al gehoord. En anders gaat ze ze vast nog wel horen. Die vast 

goed bedoelde maar toch pijnlijke opmerkingen. 

"Er was vast iets mis, gelukkig heeft de natuur bepaald." 

"Beter nu dan voldragen." 

"Ach dat kindje had toch geen leven gehad. Ik ben pas mijn man verloren, dat was veel 

erger." 

"Gelukkig heb je nog een kind." 

"Het komt wel goed." 

 

Ze kan er niets mee. Met die opmerkingen. Ze hoeft niet te horen dat het altijd erger kan, 

want dat weer ze best. Ze wil niet horen dat het goed komt, want ze is haar kind verloren. 

Dat komt niet goed. 

 

Je hoeft niets te zeggen om het beter te maken. Je kán het niet beter maken, enkel erger. Dus 

zeg hoe erg je het vind, zeg dat je er bent. Zórg dat je er bent. Hou vast en huil mee. Zie haar. 

Zie haar kind. Dat maakt het niet beter, maar wel dragelijker. 

 

 

 

 

  



Ineens heb je een nieuwe naam erbij; diegene waarbij het niet goed is gegaan, die mama met 

een overleden kindje, die vrouw die is overkomen wat niemand ooit hoopt mee te maken.  

Ergens snap ik het ook wel, dat mensen wegduiken als ze je zien. Zeker de eerste maanden, 

schrok ik zelf van mijn eigen spiegelbeeld met dikke ogen en zwarte wallen. En tja wat valt 

er te zeggen? In ieder geval geen giftig positivisme, dat mag je lekker weglaten. Gewoon een 

"ik denk aan je" of hartje of hoe voel je je vandaag of op dit moment? Want "hoe gaat het?" is 

te groots en te lastig om te beantwoorden.  

"Als ik wat voor je kan doen dan laat het maar weten!" Is een veel gehoorde en goed 

bedoelde opmerking, maar als je niet weet hoe je überhaupt de dag door moet komen of wat 

er allemaal gedaan moet worden, kun je al helemaal niet ook nog eens voor die ander 

bedenken wat te doen en dan ook nog eens de stappen zetten om het te laten weten.. 

En als iemand de ene dag geen zin heeft om mee te gaan wandelen of koffie te drinken, mag 

je het best later nog eens vragen! Het doet goed als je voelt dat je de ruimte krijgt. 

Hoe dubbel het ook lijkt, iemand waarvan het kindje stilgeboren is of bij de geboorte 

overlijd, is wel papa of mama geworden. En naast dat het super verdrietig is, ben je ook trots 

op je kindje. Feliciteren met de geboorte mag wat mij betreft! Geef aandacht aan het kindje. 

Heb je de gelegenheid om hem of haar te ontmoeten? Doen! Het is in mijn ogen een van de 

mooiste dingen die je voor de ouders kan doen. Om het kindje vervolgens door de naam te 

noemen en kleine herinneringen te delen (die schattige teentjes of dat kleine neusje) een 

betekenis te geven in het verdere leven. 

Ik ben trots op Nyne, noem haar naam graag, deel het liefste alle foto's die ik heb, 1000x.  

Maar!.. ik ben niet alleen die mama met dat overleden kindje.. Ik ben ook gewoon Femke met 

nog heel veel andere leuke eigenschappen (en eigenaardigheden      ). 

 

 

 

 

  



Ik ben altijd heel eerlijk over het moeder zijn van een kind dat er niet meer is, vaak om dan 

de rare gezichten te voorkomen. 

Als je mij vraagt hoeveel kinderen heb je zeg ik drie, alleen heb ik nu eenmaal meer te 

vertellen over de andere twee dan over Saar. 

 

Ik heb vaak moeite gehad met het feit dat Saar niet meer besproken wordt in het dagelijks 

leven of dat ze voor sommige nooit bestaan heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste keren weer buiten komen, in gezelschappen komen vond ik lastig. De mensen om 

je heen ogen vrolijk/gelukkig. Terwijl ik diep ongelukkig en verdrietig was. Dan wilde ik 

wel schreeuwen! Hou op te lachen of vrolijk te zijn! Weet je wel dat er een kind dood is!? 

Mijn kind!! Niet dat het reëel was, maar zo voelde ik dat op dat moment. Met de tijd 

verdween dat gevoel. 

 

Ik kan me enorm goed voorstellen dat mensen niet weten hoe ze op je moeten reageren. 

Naast dat het schrijven over Megan          mij helpt, denk ik dat het mijn omgeving ook 

helpt. Hierdoor weten zij hoe ik benaderbaar ben. Weten zij dat ik er nooit een probleem mee 

zou hebben wanneer zij over haar praten.  

 

Praten over haar, erkennen dat ze er is. Dat helpt ons enorm. 

 

 

 

 

  



Vanaf het begin heb ik bewondering en heel veel waardering gehad voor de mensen die 

kwamen. Mensen heel dichtbij, maar ook mensen die wat verder afstonden. Ik vond het 

ontzettend moeilijk om mensen onder ogen te komen. Ik was verslagen, gebroken, kapot van 

verdriet. Maar ook het schuldgevoel hielp niet mee… Ik had gefaald als moeder, ik 

schaamde me en wilde het liefst verdwijnen. Ik was dus niet degene die op de mensen om 

me heen afstapte. 

 

Vanaf het begin heb ik ontzettend veel bewondering en waardering gehad voor de mensen 

die op mij afstapten. Ga er maar staan, wat moet je zeggen? En dat zeggen is al genoeg. 

Hoewel ik liever geen mensen onder ogen kwam, had ik de mensen om me heen ook heel 

hard nodig en vond ik het juist heel fijn dat mensen langskwamen of van zich lieten horen.  

 

En inmiddels zijn we 2,5 jaar verder en heb ik er gelukkig geen moeite meer mee om mensen 

onder ogen te komen. Mensen hebben geen herinneringen kunnen maken met Matz wat het 

ingewikkelder maakt om erover te praten, maar elke keer als mensen Matz zijn naam 

noemen, maakt mijn hart een sprongetje. 

 

 

 

 

  



In de eerste periode na het overlijden van Mayson vragen veel mensen nog wel hoe het gaat. 

Soms uit echte interesse, soms gewoon ‘omdat het moet’.  

En die laatste groep zitten niet te wachten op: het gaat niet zo lekker/goed met mij. De 

mensen stapte nog op ons af. 

 

Naar mate de tijd verstrijkt, vragen mensen minder naar Mayson of hoe het met ons gaat. Er 

komen minder kaartjes en berichtjes binnen op zijn dagen maar ze denken er ook niet echt 

meer aan. We leven nog in een bubbel en zijn zelf niet echt sociaal. Mensen stappen niet 

meer echt op ons af. 

 

Nu is er de tijd dat er mensen uit ons leven verdwijnen, maar er ook nieuwe mensen in ons 

leven komen. Ik zal altijd aangeven dat wij (nu) 2 kinderen hebben, dat Mayson is overleden 

bij de geboorte en dat we daarna een levend en gezond zusje voor Mayson hebben gekregen. 

Je ziet mensen soms schrikken, weten niet wat te zeggen. Ik heb het geaccepteerd en laat het. 

Ik geef aan dat ze niets hoeven te zeggen, maar dat dit bij ons levensverhaal hoort. 

Ik stap er nu op af! 

 

Als ik in mijn verdriet zit, over Mayson of iets anders, kan ik dichtklappen als je me wilt 

proberen te troosten. Ik heb liever woorden dan een handgebaar over mijn schouder. Soms 

accepteer ik het wel, maar stoppen vaak mijn tranen vrijwel direct. Vragen over Mayson 

beantwoord ik met liefde, wat voor vragen dan ook. Want hoewel hij er niet (meer) is, ben ik 

nog steeds trots op mijn kind. 

 

Dus als je me ziet stap dan op mij af, vraag me naar Mayson. En ik zal je alles vertellen wat ik 

kan, al zal het voor de 1000ste keer hetzelfde verhaal zijn. 

 

 

 


