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Inleiding

Ken je die briljante vrouw? Die vriendin of collega die geen uit-

daging uit de weg gaat? Ze is moedig en als het erop aankomt 

dan staat ze er. Ook gebruikt ze haar wijsheid en durft ze zich 

te laten leiden door haar intuïtie. Ze maakt eigen keuzes en 

leeft een leven dat bij haar past. Bovendien kan ze haar rust 

bewaren, zelfs als de omstandigheden haar uitdagen. Als je 

iemand een bevalling of het moederschap zou toevertrouwen, 

dan zou zij het wel zijn. Zo’n briljante vrouw ben jij ook. Mis-

schien zie of geloof je dat nog niet, maar in wezen ben je groots. 

Je hebt een enorme kracht, een eindeloze rust en een diepe 

wijsheid in je zitten. Het is jouw grootsheid en het is nu tijdens 

jouw zwangerschap de kans om met haar in contact te komen.  

Ondanks dat we in essentie groots zijn, worstelen we als vrou-

wen met dezelfde issues en lijkt grootsheid soms ver te zoeken. 

Het leven vraagt veel en we willen het graag allemaal goed 

doen. We zijn aan het rennen en zitten veel in ons hoofd. We 

willen alles graag onder controle houden en vinden het moei-

lijk om los te laten. Om ons gevoel te volgen, te luisteren naar 

onze intuïtie en keuzes te maken die echt bij ons passen. Om te 

staan voor wie we zijn en daarnaar te leven. We dwalen af en 

verliezen het contact met onze eigen, grootse kern. Ook als het 

gaat over zwanger zijn, bevallen en moederschap kun je te veel 

naar buiten getrokken worden. We leven in een cultuur waarin 

we veel willen meten en weten. We zoeken de bevestiging bui-

ten onszelf, worden in angst getriggerd en komen in ons hoofd 

terecht. Hiermee gaan we weg van onze innerlijke bronnen die 

ons juist de weg willen wijzen. Alles wat je nodig hebt voor een 
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bekrachtigende bevalling zit in jou. Het vraagt om in jezelf te 

geloven. Om te vertrouwen, te verzachten en jezelf over te 

geven. Om met alle aandacht in het hier en nu te blijven en de 

wijsheid van je lichaam goed te volgen. Van je eigen kracht uit 

te durven gaan en moedig te zijn. Het vraagt om keuzes te 

maken die bij je passen, zodat je de regie in eigen hand neemt. 

Ook wanneer je in het ziekenhuis bevalt. Het goede nieuws is 

dat iedere vrouw beschikt over die innerlijke bronnen. Iedere 

vrouw kan haar eigen paadjes leren vinden naar innerlijke rust, 

wijsheid en kracht. Ook jij.

Als vrouw heb je jouw grootsheid nodig bij je 

bevalling. Nu is de aangewezen tijd om meer 

in contact te komen met de kracht, rust en 

wijsheid die in je zit. Het is ook deze rijkdom 

die je ten volle kan benutten in het leven met 

een kleintje!

Geboorte is een heilig moment. Voor een nieuw mens dat wordt 

geboren en voor jou die moeder wordt. Het is een intense, 

grandioze ervaring die je voor geen goud wilt missen. Meer dan 

ooit sta je in contact met je oorspronkelijke natuur en het leven 

zelf. Je gaat de grootst mogelijke prestatie leveren. Niet door 

iets te doen, maar door kracht, rust en wijsheid door je heen te 

laten stromen en te volgen. Wat hiermee gebeurt, is waanzin-

nig. In alle cellen van je lijf maak je jouw grootsheid wakker! 

Om vervolgens mee te nemen, je leven in. De bevalling is een 

geschenk van het leven zelf voor jou als vrouw om meer dan 

ooit in contact met je oorspronkelijke grootsheid te komen en 

deze te gaan leven.
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Over mij en mijn werk

In de afgelopen tien jaar heb ik honderden vrouwen zien bin-

nenkomen in mijn coachpraktijk. Vrouwen die gejaagd van het 

een naar het ander aan het rennen waren en innerlijke rust 

nooit op hun lijstje hadden staan, omdat het onhaalbaar leek. 

Maar die uiteindelijk wel de toegang tot hun innerlijke rust 

vonden. Vrouwen die onzeker waren en moeite hadden om 

zichzelf echt uit te spreken. En die juist deze kracht inzetten bij 

hun bevalling. En dan nog al die vrouwen die een eerdere, nare 

bevalervaring omzetten naar ‘hoe wil ik deze keer bevallen?’ en 

daadwerkelijk zin kregen om hun kindje op de wereld te gaan 

zetten. Een van de dingen die deze vrouwen gemeen hadden, is 

dat ze naar binnen keerden. Ze zochten en keken niet langer 

naar buiten, maar vonden de paadjes binnen zichzelf naar die 

felbegeerde kracht, rust en wijsheid. Ik weet dat jij ook een van 

die vrouwen bent. Een van die vrouwen die dichterbij haar 

grootsheid komt, hoe dat er voor jou ook uitziet. 

Om werkelijk bij je grootsheid te komen, 

moet je binnen in jou zijn.

 

Al twintig jaar ben ik vol toewijding bezig met de vraag hoe je 

als vrouw vanuit je ware kracht kan leven. Ik studeerde psycho-

logie aan de Universiteit Utrecht, voltooide een intensieve 

opleiding tot Life Coach en deed talloze cursussen, coach-

sessies en retraites. Ik leerde van alle invalshoeken die onze 

wereld rijk is: empowerment, innerlijk kindwerk, levenskunst, 

yoga, meditatie, positieve psychologie, tantra, energiewerk, 

mindfulness… Ik heb boekenkasten vol verslonden. Van alles 

wat ik geleerd heb, heb ik alles wat echt werkt geïntegreerd in 
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mijn werkaanpak. Dagelijks begeleid ik (zwangere) vrouwen in 

coaching en trainingen om hen hun eigen paadjes te leren vin-

den naar hun innerlijke kracht, rust en wijsheid. Dat doe ik nu 

al meer dan tien jaar vanuit mijn eigen bedrijf. Het leven zelf is 

hierbij ook een onmisbare school vol ervaring voor mij. Door-

dat ik zelf geleerd heb met angsten en alles wat me klein hield 

om te gaan en door de weg naar grootsheid te vinden, kan ik dit 

delen met jou. Ook hebben mijn twee zwangerschappen en 

bevallingen me een grootse transformatie gegeven. De ervaring 

dat ik zoveel in huis heb om nieuw leven op aarde te zetten, 

heeft me veel vertrouwen in mezelf en het leven gegeven. Als ik 

dat kan, kan ik alles! Toch liepen mijn zwangerschappen en 

bevallingen zeker niet vlekkeloos. Tijdens mijn eerste zwanger-

schap was ik als de dood dat ik de pijn echt niet aan zou kunnen 

bij de bevalling. Ik bereidde me optimaal voor en had een fan-

tastische bevalling. Echter, het eindigde met een grote nabloe-

ding. Deze ervaring was zo intens dat ik tijdens mijn tweede 

zwangerschap bang was om weer te gaan bevallen. Ik keek mijn 

angsten aan, werd verrast door donkere stukken die omhoog 

kwamen en deed er alles aan om weer in vertrouwen te komen. 

Ik wilde in een bevalbad bevallen, ondanks dat ik  

poliklinisch ging bevallen en dit nog nooit was gebeurd in het 

desbetreffende ziekenhuis. Ik pakte de leiding over mijn beval-

ling en creëerde waar ik zo naar verlangde. De bevalling volgde 

als kers op de taart. Het bevestigde me diep vanbinnen dat ik 

alle wijsheid en kracht in me heb en mezelf volledig kan  

vertrouwen. 
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Over dit boek

Met dit boek heb je een persoonlijke reis in handen. Het eerste 

deel bereidt je voor om in contact met je krachtbronnen te 

komen die je nodig gaat hebben voor je bevalling. Achtereen-

volgens komen je innerlijke rust, kracht en wijsheid aan bod. 

Je keert meer naar binnen en ondervindt hoe je bij je innerlijke 

rust komt. Je leert te verzachten en hoe je je meer kan overge-

ven. Daarbij leer je hoe je constructief omgaat met de onzeker-

heden en angsten die je nog kleinhouden. Ook kom je meer in 

contact met je intuïtie en je innerlijke wijsheid. Je ontmoet de 

oervrouw in jou en je leert van haar hoe je jouw kracht opti-

maal kan benutten. In het tweede deel lees je hoe je jouw 

grootsheid inzet voor een bekrachtigende bevalling. Allereerst 

word je begeleid om eventuele angsten en onzekerheden los te 

gaan laten. Hierbij is er een speciaal hoofdstuk voor vrouwen 

die al vaker zijn bevallen en hiermee vaak gekleurd zijn in hun 

beeld en hun verwachting. Daarna gaan we in op de essentie 

van hoe jij in het optimale spel van overgave en regie komt tij-

dens jouw bevalling. Je leert hoe je in verzachting en overgave 

kan komen en hoe je op deze manier de grootst mogelijke gou-

den hormonencocktail maakt, zodat je een enorme hoeveel-

heid natuurlijke pijnstilling aanmaakt en jouw ontsluiting goed 

vordert. Naast overgave is regie een belangrijk element tijdens 

jouw bevalling. Je leest hoe je jouw oervrouw optimaal inzet en 

je de wijsheid van je lichaam maximaal kan volgen. Ook ga je 

stilstaan bij de keuzes die er zijn, zodat je bewust keuzes kan 

maken die bij jou passen. Bevallen is jouw feestje! Wanneer je 

in een bepaalde risicogroep valt en het advies hebt gekregen 

om begeleid te worden door het ziekenhuis, kun je lezen hoe je 

hiermee om kan gaan. Het blijft jouw bevalling. Ook lees je hoe 
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je om kunt gaan met een bevalling die anders loopt en wanneer 

je te maken krijgt met onvoorziene omstandigheden. Boven-

dien is er een hoofdstuk speciaal voor je partner. Je partner 

kan namelijk een hele belangrijke rol tijdens je bevalling spe-

len. Belangrijk leesvoer voor hem of haar dus! In het derde en 

tevens laatste deel lees je hoe jij je ervaring van grootsheid na 

de geboorte kunt integreren in je leven. Je staat stil bij het 

magische en intense vierde trimester. Je leert hoe je jouw 

innerlijke rust kan vinden in de drukte en hoe je een fijne bed-

ding creëert waar je gezin goed op gedijt. Hoe laat je de nieuwe 

moederliefde stromen? Het derde deel geeft je inzicht en inspi-

reert je hoe je keuzes maakt die passen bij jou en je kindje. Ook 

als je kindje alweer gegroeid is tot een peuter, kleuter of school-

gaand kind. Je krijgt inzicht in hoe je jouw unieke moeder-zijn 

kan leven, vanuit een goede verbinding met jezelf. Je leest hoe 

je niet te veel projecteert op je kind, zodat het in alle grootsheid 

zichzelf kan zijn. Daarnaast neem je onder de loep hoe je om 

wilt gaan met de combinatie van het moederschap en je werk. 

Zodat jij je goed voelt over het leven dat jij leeft. Ook ga je erva-

ren dat, ondanks dat het soms zwaar kan zijn, je ook weer in 

contact kan komen met lichtheid. Bovendien leer je jouw 

unieke zelf nog beter kennen. Want het is met jouw uniciteit 

dat je totaal kan zijn wie je bent. 

Door dit boek heen deel ik mijn persoonlijke verhalen. Onge-

censureerd, want ik geloof in echtheid. Het is vanuit waarheid, 

waarin we echt kunnen leren van elkaar. Ook komen er in dit 

boek cliënten van mij aan bod. Ze delen hun ervaringen en 

bevallingsverhalen met jou. Als sisters. Om je te inspireren, 

aan het denken te zetten en te bemoedigen. Bovendien delen ze 
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met jou hun gouden tips. Adviezen die hen enorm hebben 

ondersteund tijdens hun zwangerschap en bevalling. 

Dit boek is niet geschreven vanuit een medische achtergrond. 

Wanneer je vragen hebt op dit vlak, wend je dan tot een goede 

specialist. In het hele boek gebruik ik voor het gemak enkel-

voud als het gaat over ‘kind’ of je ‘eerdere bevalling’. Dit kun-

nen er natuurlijk meerdere zijn. Lees het op die manier, zodat 

het op jou van toepassing is.

Ik gun jou dat je alle woorden in dit boek levend laat worden. 

Dat je je openstelt en ermee aan de slag gaat. Zodat je al die 

prachtkracht van jou daadwerkelijk gaat ervaren. Daarom 

staan er door het boek heen allerlei oefeningen die je voor jezelf 

kan doen. De waarde hiervan is groot. Je wilt namelijk je 

kracht, rust en wijsheid gaan ervaren en niet dat het boek een 

verzameling mooie woorden blijft. Ik heb bewust gekozen voor 

korte oefeningen, zodat ze toegankelijk voor je zijn. Wanneer je 

graag meer inspiratie wilt, ga dan naar mijn website 

 www.zwangermetmarly.nl of volg @zwangermetmarly.

Ik schrijf voor jou, lieve vrouw. Hoe dichtbij of hoe ver weg 

grootsheid ook voor je voelt. Of je nu bang bent of juist heel 

veel zin hebt om te gaan bevallen. Wat je ook doormaakt en hoe 

jouw proces ook is, ik ben er voor jou. Achter deze getypte 

woorden zit ik. Ik ken de pieken, de dalen, de mooiheid en de 

rauwheid. Voor nu wens ik je een prachtige reis naar alle pracht 

in jou.
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Ik ga op reis en ik neem mee…

Wil je het beste en het meeste uit jouw persoonlijke reis halen? 

Dan is het cruciaal om een aantal dingen mee te nemen. In de 

praktijk blijken ze niet altijd vanzelfsprekend te zijn en toch 

zijn ze ook best eenvoudig. Je gaat op reis en je neemt mee…

Jij als je eigen beste vriendin

Jezelf behandelen, aanspreken en zien als je beste vriendin. 

Niet alleen als het goed gaat, maar ook op de momenten dat je 

het allemaal even niet meer weet en het er niet zo mooi uitziet. 

Dat vraagt begrip en zachtheid voor jezelf. Dit blijkt in de prak-

tijk nog niet altijd even gemakkelijk te zijn. Je gaat in dit boek 

dan ook nog uitgebreid stilstaan bij hoe je dit doet.

Je eigen tempo

Deze is tricky. Voor degene die van snelheid houdt, wees alert. 

Het heeft geen effect om heel snel door dit boek te gaan. Je zult 

moeten gaan lezen in afstemming met waar jij in jouw reis zit. 

Wanneer er bij een bepaald hoofdstuk veel emoties naar boven 

komen, blijf daar dan even bij. Ga niet direct naar het hoofd-

stuk dat volgt waarin je juist contact maakt met je kracht. Pluis 

het eerst uit en ga dan weer verder. Neem jezelf dus mee aan de 

hand, in lijn met waar jij bent. Echter, blijf ook niet te lang han-

gen bij bepaalde hoofdstukken omdat je het idee hebt nog niet 

‘uitgeheeld’ te zijn. Dat ben je namelijk nooit. Er valt altijd nog 

wel iets te sleutelen aan jezelf. Creëer dus gevoel bij stilstaan of 

juist doorgaan. 



19

Open mind

Het kan best zijn dat er dingen in dit boek staan die nieuw voor 

je zijn. Of waar je misschien wel iets van vindt. Kijk wat jij op 

dit moment kan met hetgeen je leest en houd je geest open. 

Ook komt  je open mind op andere gebieden van pas. Zo heb je 

haar nodig bij het stellen van onweerstaanbare doelen. Zo kan 

het zijn dat je een verlangen hebt waar je nog niet eens van 

durft te dromen, bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je het 

niet kan halen. Maar vergis je niet. Ons hoofd kan niet volgen 

hoe groots we eigenlijk zijn en hoe snel we soms in onze per-

soonlijke processen kunnen gaan. Bovendien kan de associatie 

bij processen en emoties intens zijn. Zo kan het natuurlijk ook 

op momenten voelen. Maar je kan hierin nog versteld staan. 

Het kan en mag licht en gemakkelijk gaan!

Ruimte

Ben je toegewijd aan je plan om meer in contact te komen met 

je grootsheid? Zorg ervoor dat je jouw agenda niet volplant, 

zodat er ruimte is voor niks, voor lezen, voor jou. Tijd is nodig 

om de dingen te laten zakken en te integreren. 

Je bent je eigen goeroe

Je bent wijs. Kijk wat resoneert en neem dat, met alle wijsheid 

die al in je zit, mee. Zo creëer je een unieke en passende mix die 

is toegespitst op jou. 



20

Volg jouw pad

Iedere vrouw heeft een unieke weg naar haar grootsheid. De 

stappen die universeel zijn, heb ik opgenomen in dit boek. 

Toch zal jouw weg anders zijn dan andere lezeressen van dit 

boek. Je bent immers uniek. Blijf goed in de gaten houden of je 

iets extra’s nodig hebt tijdens jouw reis. Wanneer je moeilijke 

processen tegenkomt of niet goed verder komt, kan het heel 

fijn zijn om een goede coach of therapeut op te zoeken die jou 

hierin kan ondersteunen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Last but not least. Ga grootsheid niet zien als een voorwaarde 

om fijn te bevallen. Dit boek is bedoeld om je alles aan te reiken 

wat jou gaat helpen. Sommige dingen zullen je goed afgaan. 

Andere dingen zullen moeilijker zijn. Iedereen heeft valkuilen. 

Ga ermee aan de slag uit liefde voor jezelf, omdat je jezelf gunt 

om dichter bij je grootsheid te komen. 
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15 
minutenDoe-oefening:  dagboekje

Ga nu eerst naar de winkel en koop een mooi dagboekje voor 

jezelf. Dit is niet zomaar een boekje. Je gaat het speciaal voor 

jouw reis tijdens je zwangerschap gebruiken. Je schrijft inzich-

ten op die je uit dit boek haalt. Wanneer je geïnspireerd wordt 

door dingen die je ook graag wilt voor jouw bevalling, schrijf je 

deze in een apart gedeelte op in je dagboekje. Zo kun je jouw 

bevalwensen uiteindelijk gemakkelijk integreren in je beval-

plan. Ook kun je sommige oefeningen uit dit boek in je dag-

boekje maken. Verder gebruik je het op je eigen manier: om je 

gedachten te structureren of om van je af te schrijven als dat 

nodig is. Iedere keer als je jouw dagboekje er weer bij pakt en 

erin leest, zal het jou weer terugbrengen naar jezelf. Bovendien 

is het een levenslange herinnering aan deze bijzondere tijd in 

jouw leven.
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DEEL I

Op weg naar   
grootsheid
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De stilte in

De tranen stromen over haar wangen. Ze laat alles lopen. Alles 

laat ze even gaan. Ik reik haar een zakdoekje aan wat ze dank-

baar aanneemt. Ze snuit ongegeneerd haar neus. Het kan haar 

allemaal even niet meer schelen. Hoe ze eruit ziet. Wat de 

ander van haar vindt. Haar snikken neemt af en ze kijkt me 

aan. Anders. Rustiger. Opgelucht. ‘Poeh,’ zegt ze, ‘nou dat was 

niet echt mijn bedoeling hoor toen ik hierheen reed.’ Ze legt 

haar handen op haar buik. ‘Zij wordt ook meteen wakker,’ zegt 

ze met een lach, terwijl ze met haar handen het kindje in haar 

buik volgt. Linda is zevenentwintig weken zwanger van een 

tweede dochter. Ze heeft me net verteld hoe perfectionisme 

haar opbreekt. Ze wil het allemaal zo goed doen. ‘Ik sta altijd 

aan', zo vervolgt ze. ‘Ik moet altijd iets doen wat nuttig is. Ben 

eigenlijk altijd bezig. Ik moet gewoon heel veel van mezelf. Ook 

de dagen dat ik niet werk, ben ik alweer bezig om het huis aan 

kant te krijgen. Of wil ik er zijn voor mijn vriendinnen en mijn 

man natuurlijk. Dan is er nog mijn werk, wat ik heel leuk vind, 

maar wat ook veel van me vraagt.’ Linda werkt drieënhalve dag 

in een tbs-kliniek en stuurt daar groepsleiders aan. ‘Maar goed, 

nu de tweede dus op komst is, zit ik met die bevalling. Ik heb 

een eerste hele fijne bevalling kunnen meemaken. Met hypno-

birthing kwam Bo ter wereld en ik heb me echt kunnen laten 

zakken in die ontspanning. Maar nu ben ik bang. Want ik ben 

nu gewoon gestrest. Hoe kan ik ooit weer in die ontspanning 

zakken wanneer ik ga bevallen?’ ‘Wat zou je eigenlijk willen?’ 

vraag ik aan Linda. ‘Ja’, zegt ze, ‘gewoon even niet werken. Nu 

al met zwangerschapsverlof. Maar dat kan natuurlijk echt niet. 

Dat kan ik mijn collega’s niet aandoen. Iedere vrouw doet het 


