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Of ik wat geleerd heb. Ja heel veel. Ik ben dankbaar voor de geboorte van Dan Storm. Helaas 

al gauw afscheid moeten nemen en gemis is groot. Maar de liefde ook. Ik ben zeker 

veranderd. Misschien wat minder uitbundig. Maar genieten van de natuur is 1ding wat ik 

meer ben gaan doen. De maan, sterren, wolken, vogels en vlinders zijn de dingen die mij 

hoop geven. Hoop dat er een betere wereld is na deze. Bespreekbaar maken hoe je je voelt en 

alle emoties toe durven laten. Ik ben in een wereld terecht gekomen waar ik eerst bang voor 

was. Maar nu valt die wereld als een warme deken om mij heen. Ik mag andere ouders 

helpen aan tastbare herinneringen en een stukje bijdragen bij het omgaan met rouw. Van 

elke ouder en kindje leer ik weer wat bij. De liefde en dankbaarheid die ik bij hen voel maakt 

mij een rijk mens. En als er mensen zijn die het niet willen horen of zien, dan draaien ze maar 

weg. Ik heb geleerd om over Dan te blijven praten zolang als ik adem. Een fijn netwerk om 

mij heen met mensen die dat zelfde voelen. En toch kan ik mij soms nog eenzaam voelen. 

Ook dat mag er zijn. En leer ik steeds meer toe te laten. Zelfliefde/compassie is een ding, 

maar mede dankzij Dan leer ik daar beter naar te luisteren. 

 

 

 

 

  



Men spreekt van voor en na Christus. Ik spreek van voor en na Liv. Aan foto's van mezelf 

kan ik precies zien in welk 'tijdperk' deze zijn gemaakt. Ik zie het aan de blik in mijn ogen, 

die is anders geworden. 

 

Na het verlies van Liv pakte ik eerst mijn leven zo goed en zo kwaad als ik kon weer op. 

Maar nu, bijna vijf jaar later, kan ik echt spreken over een nieuw leven. Een ander leven. 

Anders dan het geweest zou zijn als Liv nog had geleefd. 

 

We zouden nu twee meisjes hebben van zes en vier. We spraken wel eens over meerdere 

kindjes, maar door het kleine leeftijdsverschil is de kans dat ons zoontje er ook was geweest 

klein. En bij het schrijven van die zin krimpt mijn maag ineen. Omdat ik simpelweg geen 

leven zonder hem kan en wil voorstellen. Ik had Liv dolgraag levend en wel bij ons gehad, 

maar haar verliezen heeft ons niet alleen dingen ontnomen. Het heeft ons, hoe dubbel ook, 

ook veel gebracht. 

 

Ik droomde vroeger altijd van een groot gezin met minstens drie kinderen, vier leek mij 

helemaal geweldig. Het is anders gelopen dan dat ik voor ogen had. Zes keer was ik 

zwanger, drie keer beviel ik, twee keer mocht ik ook daadwerkelijk voor een kindje zorgen. 

En nu is het goed. Ons gezin is zo compleet als het ooit nog zal zijn. Compleet anders en 

anders compleet. 

 

 

 

  



Voor altijd het leven wat ik eigenlijk niet zou willen. Maar als ik het niet meegemaakt had 

zou ik de liefde voor Nyne moeten missen en dat zou ik ook weer niet willen. Het is zo 

dubbel. 

De wereld gaat door, gewoon zoals het altijd ging, terwijl die van mij stil stond. Er komt een 

dag dat je weer naar je werk gaat of een verjaardag. Gelukkig ook dat dat gewoon gebeurt en 

je daardoor weer deelneemt aan het "normale" leven. 

Mijn leven is in veel opzichten nog hetzelfde als voor Nyne. In praktische zin dan. Ga naar 

mijn werk, wedstrijdjes kijken psv, sporten, dansen, uit eten samen of met vrienden, vakantie 

vieren.  

En toch.. zit er een ondertoon, er knaagt iets; het besef dat dit altijd zo blijft, altijd met zonder 

Nyne. Ik vind dat moeilijk, soms zo moeilijk dat ik geen zin heb in al wat er nog komt. Dan 

zijn mijn dagen zwaar en ben ik al moe voordat ik opsta uit bed. 

 

 

 

  



Of ik het wou of niet, na het overlijden van Matz stapte ik in een nieuw leven. Ik werd 

moeder, en op het moment dat je moeder wordt verandert je leven. 6 weken na de geboorte 

van Matz hadden we een afspraak bij de gynaecoloog en verpleegkundige die bij de geboorte 

aanwezig waren. Een controle en een moment waarop we hun verhaal hoorden. Zij 

vertelden hoe zij het beleefd hebben. Gelukkig hadden wij dezelfde ervaring, maar de extra 

informatie die we kregen was prettig.  

 

Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze graag wilde dat ik met iemand zou gaan praten 

over alles wat er was gebeurd. Ze had me goed ingeschat, ik ben geen prater, een extreme 

binnenvetter zelfs. Ze heeft me voor een depressie gewaarschuwd… Toen Jan en ik daarna 

samen in de lift stonden hebben we gelachen. Ik vond het fijn dat maatschappelijk werk 

ingeschakeld werd, maar kom op, ik depressief? Ik had al aardig wat in “mijn rugzak” zitten, 

maar niet klagen en stug doorgaan. 

 

Helaas zat de rugzak vol en was er geen ruimte meer voor deze vloedgolf. Het overlijden 

van mijn prachtige zoontje was de klap die me stil zette en maakte dat de volle rugzak over 

me heen kwam en alles wat ik “zorgvuldig” in die rugzak had weggeduwd voor me terecht 

kwam… Naar voren kijken lukte niet meer, die bult was te hoog. Ik werd depressief… 

 

Ik heb mezelf leren kennen en met hulp ben ik bezig de bult met ellende op te ruimen en 

mezelf en mijn leven weer op de rit te krijgen. Mijn nieuw leven als mama van een prachtig 

zoontje, heel ver weg en toch zo ontzettend dichtbij.      

 

 

  



25 maart 2019 de dag waarop ons leven voor altijd is veranderd. De dag waarop we te horen 

kregen dat ons kindje was overleden. Deze dag vergeten we nooit en is een hele zwarte 

bladzijde in ons leven. 

 

26 maart 2019 is de dag waarop wij ons kindje na 40+1 weken zwangerschap in onze armen 

mochten sluiten. Die dag vergeten wij ook nooit meer die bladzijde kleurde ons leven. Hoe 

gek dat misschien ook klinkt. Maar die dag leerde we een manier van houden van en liefde 

kennen die verder ging dan de dood. Die dag is de dag waarop wij voor de eerste keer vader 

en moeder zijn geworden. Ik zou liegen als ik die dag als prachtig, mooi en geweldig zou 

omschrijven. Die dag omschrijf ik als een dag vol liefde, verwondering en trots maar ook 

intens verdrietig en pijnlijk. Verschrikkelijk om zo'n prachtig mooi levenloos meisje te zien. 

Wat wilde ik haar graag wakker schudden. Wakker is ze niet geworden bij ons, wij geloven 

dat ze is geboren in de hemel en dat ze daar mag spelen en kind mag zijn. Wij kijken 

sindsdien enorm uit naar de hemel! Niet dat we onszelf dood wensen helemaal niet, maar 

het is heel fijn dat we weten dat we ooit weer samen kunnen zijn. 

 

Wat er sinds die dag is veranderd voor ons? Wij zijn heel veel mensen nog meer gaan 

waarderen. Het is cliché maar als je in een moeilijke periode van je leven zit, leer je, wie de 

mensen zijn waar je echt altijd op kunt bouwen niet voor even maar voor de rest van je 

leven. Vriendschappen die zijn versterkt en gesprekken kregen veel meer diepgang. 

Verschillende mensen ver van ons vandaan die we vaag kenden daar werden we lotgenoten 

van of er ontstonden nieuwe (lotgenoten) contacten. Dit zorgde voor prachtige gesprekken 

en enorm de bevestiging dat er geen tijd staat voor rouw, ieder bewandelt zijn eigen pad en 

na 4/13/25 jaar, blijft de enorme liefde voor je kind(eren) altijd bestaan en dat is toch een 

heel fijn gevoel      het verdriet blijft ook. Dankbaar zijn wij voor alle mensen die even met 

ons mee wandelde en de mensen die dichtbij of op wat meer afstand nog altijd met ons mee 

wandelen. 

 

 

 

  



Ik ben nog steeds dezelfde persoon en toch compleet veranderd 

Spiritueler. Sommige tekens kunnen simpelweg toch geen toeval zijn 

Ik kan beter relativeren. Maak me minder snel druk om zaken die niet van levensbelang zijn. 

Ik heb een korter lontje 

Ik ben dankbaarder voor hetgeen ik wél heb. 1000 liefde en waardering voor de mensen die 

ik lief heb 

Familie en onze kindjes zijn nóg belangrijker geworden en mijn prioriteiten in het leven zijn 

nog nooit zo helder geweest 

Ik kan me minder verplaatsen in drama om niets (in mijn optiek en vanuit mijn 

referentiekader) Suck it up en wees dankbaar voor wat je wel hebt. De term rouwen 

gebruiken in het kader van het huilbaby en het feit dat er tijdens een kraamtijd geen roze 

wolk is geweest bijvoorbeeld. Hoog in mijn irritatiezone (terwijl ik ook weet dat het niet 

eerlijk is om te vergelijken en iedereen recht heeft op zijn/haar verdriet).  

 

 

 

 

 


