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I knew you before I knew your name
I loved you before I saw your face

I longed for you for all of that time
And I held your heart in mine

I kissed you you a hundred million times
I tasted the tears that I cried

I held you my beautiful child
And I'll keep your heart in mine

- COBY GRANT
Winter Bear
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‘Ik kan zijn hartslag nog niet vinden’, zei de verloskundige 
met een zachte stem. Met haar handen schoof ze de hartslag-
meter die met een band aan mijn zwangere buik was verbon-
den heen en weer. Ik was 39 weken zwanger en had mezelf de 
avond voor de controle nog met mijn eigen hartslagmonitor 
gerustgesteld. Josha was rustiger dan normaal, maar heel ver 
weg had ik zijn hartje horen kloppen. 
Hij zal zich aan het voorbereiden zijn op zijn komst, dacht ik 
nog voor ik in slaap viel. Tijdens de controle probeerde ik me-
zelf te kalmeren met de gedachte aan de avond ervoor. Ik had 
zelf ook eventjes moeten zoeken voor ik zijn hartslag vond. 
Terwijl ik mijn eigen hartslag door de spanning voelde toe-
nemen, bestudeerde ik het gezicht van de verloskundige. Ik 
hoopte op te kunnen maken of ze zich zorgen maakte, maar ze 
verrekte geen spier. Seconden leken minuten terwijl ik wacht-
te op haar verlossende antwoord. 
 ‘Het komt goed, het komt goed’, herhaalde ik in mijn hoofd 
als een soort mantra. 
Mijn gedachtestroom werd abrupt doorbroken door de ang-
stige blik van de verloskundige. Al mijn interne alarmbellen 
gingen af. 
 ‘Ik kan zijn hartslag niet vinden Ellemieke. Ik moet de gy-
naecoloog erbij halen’. Er zijn geen woorden om de paniek te 
omschrijven die ik op dat moment voelde. Daar lag ik, in mijn 
eentje, met mijn zwangere buik. Ik sloeg mijn armen om mijn 
lijf en probeerde te focussen op mijn ademhaling om de angst 
te onderdrukken. Binnen wat voelde als een paar tellen, stond 
de gynaecoloog voor me. Dezelfde vriendelijke ogen staarden 
mij aan als bij de bevalling van Noah. Ik voelde me enigszins 
gerustgesteld door haar aanwezigheid. Ze smeerde een grote 
klodder van de bekende koude gel op mijn buik en ging met 
haar echoapparaat op zoek naar Josha’s hartslag. Op het ge-
luid van het echoapparaat na, was het muisstil in de kamer. 
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Vragen hoe het ging durfde ik niet. Hoe langer de stilte aan-
hield, hoe groter het gevoel van paniek in mijn lijf groeide. Ik 
probeerde ertegen te vechten, ik probeerde positief te blijven, 
maar intern voelde het alsof ik langzaam aan het verdrinken 
was. Ik voelde aan alles dat het niet goed zat, maar ik bleef 
hopen dat ik mezelf gek maakte. Dat ik overdreef. 
 ‘Ik kan zijn hartslag ook niet vinden’, zei de gynaecoloog 
uiteindelijk. Ik staarde verdoofd voor me uit. 
 Het kwartje viel pas bij het horen van de allesverwoestende 
woorden: ‘Hij is er niet meer. Hij is dood.’ Het woord ‘dood’ 
kwam aan als een kogel. Een kogel in mijn hart, in mijn hoofd, 
in mijn lijf. Ik voelde de grond letterlijk onder mij vandaan 
zakken. Het kon niet waar zijn. Het mocht niet waar zijn. 
 ‘Check het nog eens’, riep ik uit terwijl de tranen over mijn 
wangen rolden. ‘Dit kan niet. Het klopt niet. Het mag niet 
kloppen. Check het nog eens’. 
De gynaecoloog schudde meelevend met haar hoofd en legde 
haar hand op mijn schouder. Weer hoorde ik de allesverwoes-
tende woorden: ‘Hij is er niet meer Ellemieke’. 
 Het is het meest onmenselijke wat ik ooit heb meegemaakt. 
De pijn en het verdriet waren onvoorstelbaar groot en over-
heersend. Geen vrouw zou dit ooit moeten hoeven dragen. Het 
was zo intens heftig, dat het onverwoordbaar is. Niks in het 
leven kan je hierop voorbereiden. Mijn wereld kleurde in één 
klap donker. Vol ongeloof en in shock probeerde ik Sergio te 
bellen. Ik moest zijn stem horen. De telefoon ging over, maar 
het geruststellende geluid van zijn stem bleef uit. In een soort 
trance belde ik nog eens, en nog eens, maar telkens zonder 
gehoor. 
 In tranen typte ik een Whatsappje: ‘Bel me, het is niet goed 
met de baby’. Dat Josha dood was kon ik niet typen. Ik kon de 
confrontatie met de waarheid over ons kindje niet aan. 
 De kinderarts was inmiddels ook in de kamer om mij bij te 
staan. Met haar arm over mijn schouders belde ik hevig hui-
lend mijn moeder. 

 Voor het eerst moest ik de woorden over mijn lippen krij-
gen. ‘Mama, mijn zoontje is dood. Zijn hartje klopt niet meer’. 
Mijn eigen hart was gebroken. De rest van de dag is een waas. 
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nachtmerrie. Ik kon niet bevatten dat dit mijn realiteit was.


