
Mijn (onzichtbare) verlies



Opgedragen aan
mijn dochter 

Grace
&

mijn zoon 
Benjamin 



Lieve Grace,               Lieve Benjamin,

Mama heeft meer van jou 
gehouden dan je ooit hebt 
mogen ervaren.

Ik wens dat je prachtige ziel 
een ander plekje vindt op 
deze planeet in een warm 
nest, met leuke en lieve 
mensen die je begrijpen en 
ondersteunen en waarbij je 
jezelf mag worden.

Je zit voor altijd in mijn hart,
mama Alice

Tedere kleine spruit. De 
olifant kwam en blies het 
verhaaltje uit, nog voordat 
het was begonnen.

Het leven liep anders dan ik 
had gewild knappe vent. Je 
hartje heeft nooit geklopt, je 
lijfje werd niet tastbaar. Je 
stem heb ik nooit gehoord. 
Je hebt nooit ondeugend 
kunnen zijn.

Ik zal (toch) een autootje 
voor je kopen. Mama Alice



Mama was zo ontzettend 
graag zwanger van jullie 
geweest.
 
Wat zou ik mijn buik 
gekoesterd hebben.
Mijn borsten zouden zijn 
gegroeid om jullie te 
kunnen voeden met melk.

Jullie zouden in de 
veiligheid van mijn 
baarmoeder zijn 
gegroeid, totdat jullie er 
klaar voor waren om op 
de wereld te komen.



Ik had 
zwangerschaps-
kleding gekocht

die m'n buik 
accentueerde

en er volop
van genoten..



Mama wilde graag 
een waterbevalling.
 
Ik denk dat dat voor 
jullie en voor mij de 
meest zachte manier 
was geweest om 
elkaar te ontmoeten.
 
Jullie vader zou me 
hierbij liefdevol 
hebben gesteund.
 
 
Jullie waren welkom! 



H e t   h a d   m e   z o   l e u k   g e l e k e n
 

om een 3D-ooievaar tegen het raam te plakken

zodat alle mensen konden zien
dat ik de gelukkige nieuwe moeder was.



Ik zou allemaal leuke meubeltjes hebben gekocht.
 

Een wiegje/ledikantje.
 

Een commode.
 

Een  wandelwagen.

 
 

En natuurlijk schattige kleertjes. 
   

Prénatal, HEMA, V&D:
here I don't come.



    Ik zou een schattig konijntje voor jullie kopen.

                                      En we hebben natuurlijk Toshi.

       



Boosheid                Hoop

Boosheid is een emotie 
waar verdriet onder kan 
zitten. Mama is 
ongelofelijk boos en 
verdrietig dat ze geen 
partner heeft gevonden 
om jullie mee te krijgen.

Het is niet gelukt. Het is niet 
jullie schuld. Het is ook niet 
mijn schuld of zijn schuld. 
Het is 'gewoon' niet gelukt.

Mama hoopt wel op een 
goede dag iemand tegen 
het lijf en hart en ziel te 
lopen die zijn leven met 
haar wil delen.
 
Maar naar alle 
waarschijnlijkheid gebeurt 
dat te laat om jullie nog te 
kunnen krijgen. Dat vind ik 
bijzonder jammer en eng. 
Want hoe zal mijn leven er 
zonder jullie uitzien?



Ik zal jullie nooit zien.
Ik zal jullie nooit kunnen vasthouden.
Ik zal jullie nooit kunnen voeden.
Ik zal jullie nooit kunnen verschonen.
Ik zal jullie nooit kunnen aankleden.
Ik zal nooit naar jullie kunnen glimlachen.
Ik zal jullie nooit kunnen troosten.
Ik zal jullie nooit kunnen loslaten.
Ik zal me nooit over jullie kunnen verbazen.
Ik zal jullie nooit kunnen leren fietsen.
Ik zal jullie nooit gerust kunnen stellen.
Ik zal mezelf nooit leren kennen via jullie.
Ik zal mezelf nooit herkennen in jullie.
Ik zal me nooit zorgen maken om jullie.
Ik zal me nooit verblijden om jullie.
Ik zal nooit trots zijn op wat jullie doen.
Jullie blijven altijd klein, te klein om bij mij te zijn.



Ik was zo graag met jullie een dag of weekend naar 
de Efteling, Madurodam, Eurodisney en dergelijke 
gegaan. Wel vermoeiend (en duur), maar jullie 
enthousiasme te zien maakt alles goed.



De Vrijmarkt is een feest 
voor mensen met kinderen. 
Ik heb er niets te zoeken. :-(



Add to your album...


