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Leonie de Boer, moeder van vier kinderen,  
waarvan één overleden, krijgt vaak te horen  
dat ze het verdriet een plekje moet geven.  
En daar heeft ze schoon genoeg van.

Het is een aantal weken na 

het overlijden van onze 

dochter. in de supermarkt 

kom ik een vrouw tegen 

met wie ik op zwangerschapsyoga 

heb gezeten. Zij duwt een kind in een 

kinderwagen voor zich uit. Onze blikken 

kruisen elkaar. we herkennen elkaar, 

maar twijfelen even. de herkenning van 

een grote zwangere buik is verdwenen. 

‘waar is die van jou?’ vraagt ze, terwijl 

we tussen de broccoli en de pakken 

melk staan. ik vertel dat mijn dochter 

een aantal dagen na haar geboorte is 

overleden aan een hartafwijking. Ze 

hakkelt en stamelt wat en zegt: ‘Je 

vindt er vast wel een plekje voor.’ we 

lopen ieder weer verder. Zij achter haar 

kinderwagen, ik achter mijn bood-

schappenkar met een groot vraagteken: 

Plekje, plekje? waar zit dat plekje dan?!

waarom ben ik zo geraakt door zo’n 

onschuldige en oprecht bedoelde 

opmerking? waarom ben ik geïrriteerd, 

nee boos, over dat ‘er een plekje voor 

vinden’. wat bedoelt ze met ‘er’? Mijn 

verdriet? Mijn dochter? Haar overlijden? 

Of de liefde die ik voor haar voel? en 

dat ‘plekje’ is al even cryptisch. Bestaat 

er daadwerkelijk ergens een plek waar 

ik mijn gevoelens voor mijn dochter kan 

opslaan? en als het bestaat, zou ik dat 

eigenlijk wel willen?

In een laatje stoppen
is er iets mis met mij dat ik zo opstan-

dig ben? ik check het bij andere ouders 

van wie een kind is overleden. ‘Pijnlijk,’ 

‘belachelijk,’ ‘onnozel,’ en ‘gekwetst’ 

zijn zo een paar reacties. ’de vraag doet 

onrecht aan mijn verdriet,’ zegt vanessa, 

moeder van de overleden noud. ‘alsof 

mijn verdriet wordt opgepakt, alsof het 

iets tastbaars en concreets is, om het 

vervolgens in een laatje te stoppen. net 

of ik het overlijden van noud kan laten 

verdwijnen! alles in mij gaat in de weer-

stand. ik zou willen dat niemand me dit 

ooit meer vraagt.’ Maureen, moeder van 

Chloë, zegt onomwonden: ‘Mensen die 

dit vragen, hebben vaak geen benul van 

wat ze eigenlijk zeggen.’

Goddank, ik sta niet alleen. Zonder uit-

zondering hoor ik anderen mijn gevoel 

verwoorden. aan het overlijden van 

een kind is géén plekje te geven. voor 

dingen zijn plekken te vinden. een boek 

kun je in de kast zetten. een kind niet. 

een kind is géén ding! Ook niet als het 

dood is. Mijn verdriet krijgt geen plekje, 

maar is een deel van mijn leven. Het is 

er, en zal er altijd zijn.

Bezweringsformule
toch is de beeldspraak ‘je verdriet een 

plekje geven’ ingeburgerd. Het is er zo 

een die in de taaltoets voor ‘nieuwe 

nederlanders’ staat. dus waarom kan 

ik niet gewoon ‘ja’ knikken en het daar 

bij laten? nee hoor, ik niet. ik ga het ge-

sprek aan en probeer oprecht en eerlijk 

antwoord te geven. wat een uitputtings-

slag blijkt dit te zijn! Blijkbaar willen 

veel mensen helemaal niet weten of ik 

‘er al een plekje’ voor gevonden heb. Ze 

willen een positief en bevestigend ant-

woord, dat geeft hen een opgeruimd en 

opgelucht gevoel. Het lijkt een bezwe-

ringsformule om een pijnlijke situatie 

op te lossen en af te handelen. de vraag 

impliceert een maakbaarheid die niet 

bestaat, maar die alles zo heerlijk over-

zichtelijk maakt.

ik merk dat ik de vraagstellers in 

categorieën onderbreng. voor ik de 

vraag beantwoord, beoordeel ik in een 

paar seconden tijd of ik te maken heb 

met  een ‘oprecht geïnteresseerde’, een 

‘sensatiezoeker’, of een ‘beleefdheids-

vrager’. Het gaat nog weleens mis. Blijkt 

een opgerecht geïnteresseerde familie- 

lid toch uit fatsoen de vraag te stellen. 

Ze wil geen antwoord. Ze wil alleen 

vertellen hoe schattig en geweldig haar 

puppy is. Of ik kap een onbekende 

beleefdheidsvrager bruut 

af, van wie haar zoon 

dertig jaar geleden blijkt 

te zijn overleden, maar 

waar ze nooit over heeft 

durven praten.

soms ga ik in de tegen-

aanval en stel min of 

meer dezelfde vraag 

terug: ‘Kun jij mij vertel-

len waar dat plekje zit?’ 

een verbaasde reactie, 

of een pijnlijke stilte 

is vaak het gevolg. Zo 

kreeg Brenda, moeder 

van luca, laatst van haar schoonmoeder 

de opmerking: ‘Zo zeggen we dat nu een-

maal!’ Pardon?! is het niet eerder een 

uiting van onmacht en onwetendheid? 

Of komt het voort uit de maatschap-

pelijk groeiende beperking om je in de 

gevoelens van een ander te verdiepen?

een paar jaar na het overlijden van mijn 

dochter en twee levende dochters rijker, 

is de plekjesvraag voor veel mensen 

blijkbaar indirect al beantwoord. de 

vraag is vervormd naar: ‘Je hebt het nu 

zeker wel een plekje kunnen geven?’ 

lees: met twee nieuwe dochters erbij. 

de aanname dat mijn levende kinderen 

een vervanging zijn van mijn overleden 

kind, is al even goed bedoeld en voor 

mij toch weerzinwekkend tegelijk. Je 

kunt mij niet opstandiger krijgen. als 

je moeder is overleden, is het toch niet 

alsof ze nooit heeft bestaan? Of gaat je 

vader toch niet ineens je moeder zijn?

Aanwezig in afwezigheid
in de stapels boeken die ik lees over 

verdriet en rouw vind ik herkenning in 

Plekje, Plekje?! de woorden van de vlaamse klinisch 

psycholoog Manu Keirse. ‘Mensen wil-

len dat verdriet op een bepaald moment 

over is. Ze zitten vast aan het beeld dat 

verdriet moet worden losgelaten, het 

een plekje moet worden gegeven, het 

verwerkt moet zijn. Maar verwerken 

heeft niets te maken met loslaten en 

‘het is nu over en voorbij’. verwerken 

heeft te maken met anders leren vast-

houden. verdriet gaat met je mee door 

je verdere leven heen. 

Zoals de schaduw je 

overal volgt.’

als een schaduw en 

niet als een plekje, ja, 

daar herken ik mij in. ik 

werk, haal mijn kinderen 

van school, ga uit eten, 

naar het strand, zonder 

dat mijn overleden doch-

ter mijn gedachten en 

emoties bepaalt. Maar 

even plotseling is ze in 

volle hevigheid overal; 

terwijl ik een parkeer- 

garage inrijd, zingend op de fiets zit, 

mijn zoon een boek zie lezen. Mijn 

dochter blijft altijd meedoen. Ze is  

alleen niet aanraakbaar. Ze is aanwezig 

in haar afwezigheid.

Accepteren dat er verdriet is
Maar hoe wél om te gaan met mij en al 

die mensen met mij die worstelen met 

hun verdriet? wat ik zelf enorm waar-

deer, zijn de mensen die vragen hoe het 

écht met mij gaat. Mensen die contact 

blijven houden, ook als ze even niks van 

mij horen. Mensen die accepteren dat 

het verdriet er is. Mensen die de naam 

van mijn dochter blijven noemen en 

over haar praten, ongeacht de tijd dat 

het geleden is. Mensen die gewoon een 

arm om mij heen slaan en zeggen hoe 

klote het is. Mensen die laten zien dat 

zij zich ook onmachtig voelen door haar 

overlijden. dat mijn dochter én mijn 

verdriet er mag zijn. niks plekje.

Mijn verdriet 
krijgt geen 

plekje, maar 
is een deel van 

mijn leven.  
Het zal er  
altijd zijn

Waar zit dat plekje dan?


