
De impact van doodgeboorte is groot. ‘De deur van de babykamer zit op slot.’ Annegriet Wijchers en haar vriend Furgill worden op
29 oktober 2014 in Paramaribo de trotse ouders van dochter Zahara. Maar Zahara beweegt niet en maakt ook geen geluid.

When I close my eyes

When I close my eyes and focus

I can see you,

Even see you smile.

And if I try just a little bit harder,

I can almost hear your laughter

Although you’ve never made a sound.

Annegriet

De geboortedag van Zahara is ook haar sterfdag. Na drie maanden begon haar moeder, Annegriet Wijchers, aan het boek Lege handen, lege
buik. Ze schrijft daarin niet alleen over haar eigen ervaringen, maar ook over die van vier lotgenoten, zodat veel vrouwen zich in de verhalen
zullen herkennen.

Waarom schreef u een boek?

‘Ik werk als journalist bij het Surinaamse ochtendblad de Ware Tijd. Ik heb ook een blog gehad en gedichten geschreven. Ik viel terug op het
schrijven. Niet meteen, want het verdriet is zo groot dat je lamgeslagen bent en helemaal niets doet. Ik begon met gedichten schrijven. Ik merkte
dat er nog een taboe rust op doodgeboren kinderen en dat je anderen kunt helpen door het erover te hebben. Dus werd het een boek.’

U ging op zoek naar ervaringen van anderen; waarom wilde u meer vertellen dan alleen uw eigen verhaal?

‘Ik woon als Nederlandse in het multiculturele Suriname. Ik wilde dat mijn boek ook toegankelijk zou zijn voor inheemse, Indiase, Chinese en
Afro-Surinaamse vrouwen. Elke groep heeft zijn eigen culturele tradities en godsdienst. Dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse
multiculturele samenleving. Als je dit meemaakt, voel je je erg alleen. Er zijn wel boeken van moeders die het jaren geleden overkwam en die nu
een paar gezonde kinderen hebben. Dat kan hoopvol zijn, maar ik wilde laten zien hoe het is en voelt als het verdriet vers is.’

Zijn er troostrijke woorden te spreken?

‘Ik zou niet weten welke. Het is fijn als mensen echt tijd voor je maken, vragen of je het erover wilt hebben en willen weten hoe je je voelt. Even
kunnen praten is het meest troostend.’

Wat vinden lotgenoten bij elkaar?

‘Ze hebben allemaal de pijn beleefd. Ze weten precies hoe groot de impact van de ervaring is. Ze zullen nooit, in tegenstelling tot veel anderen,
iets troostends proberen te zeggen. Zij begrijpen hoe verdrietig het is.’

Als een geboortedag ook een sterfdag is
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U kreeg na de geboorte pijnlijke opmerkingen te horen. Wat zoal?

‘Het was een heel scala. “Snel weer proberen”, bijvoorbeeld. Alsof je een nieuwe auto moet kopen omdat deze een fabrieksfoutje had. Of “Alles
komt goed”. Alles komt dus nooit meer goed. Als alles goed kwam, dan leefde Zahara nog. En “God heeft een ander plan met je”. Met die
opmerking heb ik het vooral moeilijk gehad. Ik vind het ook een wrange zin. Misschien is er een groter plan. Maar ik was daar liever geen
onderdeel van. Dan was ik nu een naïeve moeder met een kind die niet wist dat het ook mis kon gaan. Aan de andere kant kan ik nu mensen tot
steun zijn, maar dat is wel heel bitterzoet. Ik ken het offer dat ten grondslag ligt aan mijn boek.’

U bent dochter van een baptistenvoorganger. Geeft het geloof u kracht?

‘Ik worstel ermee. Ik ben al jong aan het geloof gaan twijfelen, maar ik geloof wel in leven na de dood. Ik geloof dat mijn dochter op een mooie
plek is, die je hemel mag noemen. Het geeft me troost dat Zahara daar is. Het zou me ook goeddoen als het om een lotsbestemming gaat, dat
het van tevoren zo bepaald was. Dat het moest gebeuren, dat zou het minder zinloos maken. Al moet je dat nooit zeggen tegen iemand die het
overkomt.’

Wat zijn de overeenkomsten tussen u en de andere vrouwen in het boek?

‘De impact van een doodgeboorte – of iemand nu vlak voor, tijdens of na de geboorte een kind verliest – is voor alle vrouwen, ongeacht
culturele achtergrond of geloof, groot. Deze zwarte periode is voor alle vrouwen even zwart. Ze zijn intens verdrietig en voorgoed veranderd.’

Hoe bent u zelf veranderd?

‘Ik reageer gevoeliger op mensen die verlies ervaren en harder op dingen die er voor mij niet toe doen. Ik laat me minder snel opjutten op het
werk. Een baan is leuk, maar je kunt hem vervangen. Een leven niet. In het begin had ik ook geen ruimte voor praatjes van vriendinnen over
bijvoorbeeld diëten en cosmetica. Tegelijk had ik soms behoefte aan luchtige verhalen. Het is heel tegenstrijdig.’

Waren er ook verschillen tussen de moeders in het boek?

‘De culturele rituelen verschillen. Er zijn vrouwen die niet mee mogen naar de begrafenis vanwege hun yeye, hun ziel. De gedachte is dat op een
begraafplaats onzichtbare, kwade krachten zijn. Als je verdrietig bent en bloed vloeit, dan staat er een stukje van jouw ziel open en kunnen die
kwade krachten in je komen.’

Hoe belangrijk is het de begrafenis mee te maken?

‘Dat is heel belangrijk en heel pijnlijk. Als je het kistje de grond in ziet gaan, word je ermee geconfronteerd dat je baby er echt niet meer is.
Daarna kun je beginnen met rouwen en naar acceptatie toewerken. Zonder begrafenis had ik langer gedacht dat het een foutje moest zijn en
was ik vaker in de babykamer gaan kijken of er echt geen kindje lag.’

Geldt dat ook voor broertjes en zusjes als die er zijn?

‘Ik heb gesproken met neuropsycholoog Sila Kisoensingh. Haar advies is de kinderen erbij te betrekken. Het is ook goed om ze de overleden
baby te laten zien en hen mee te nemen naar de begrafenis. Broertjes en zusjes hebben ook verdriet. Oudere kinderen kunnen helpen bij het
uitzoeken van de kleuren voor de kaart, de kist en de kleertjes die je de baby aantrekt.’

Wat heeft u met de babyspullen gedaan?

‘Wij hebben veel mooie spullen uit Nederland gekregen. Zahara heeft nooit in haar bedje gelegen. We hebben alles afgedekt met dekens en in
de kamer laten staan. De deur zit op slot. We hopen dat er ooit een broertje of zusje komt te liggen.’

Wanneer zou u daar weer voor openstaan?

‘Het liefst wilde ik meteen na de geboorte van Zahara weer zwanger zijn en doen alsof een zwangerschap achttien maanden duurt. Je bent zo
verdrietig als je baby overleden is. Je ligt in bed. Je buik is leeg, je handen zijn leeg en je borsten zitten vol melk. Je hele lijf gilt dat je moeder
bent. En dat wil je ook zijn. Ik had een keizersnede gehad en de wond moest minimaal een half jaar helen. Toen was ik met dit boek bezig. En ik
wilde niet met een kind in mijn buik schrijven over dode baby’s. Inmiddels zien we hoopvol uit naar een volgende zwangerschap. Al weet ik dat
ik ook heel bang zal zijn als ik twee streepjes zie op de zwangerschapstest.’

U schrijft over schuldgevoel. Waarover kan een vrouw zich schuldig voelen als ze gezond heeft geleefd?

‘Je voelt je als vrouw verantwoordelijk voor de zwangerschap. Je probeert alles zo goed mogelijk te doen en dan gaat het toch mis. In mijn
geval is er geen medische reden gevonden en ging ik die in mezelf zoeken. Had ik dan wat over het hoofd gezien? Had ik die pijnscheut die ik
aanzag voor een voorwee niet moeten negeren? Of had ik dat slokje bier niet moeten nemen? Ik heb het van me af kunnen schrijven en mensen
in mijn omgeving zeiden ook dat ik niet zo moest denken.’

Hoe is het om de dagelijkse draad weer op te pakken na zo’n groot verdriet?

‘Fijn en moeilijk tegelijk. Het is fijn dat je weer dingen kunt, maar op het moment dat jij doorgaat, lijkt je kindje steeds verder weg. Werken geeft
afleiding, maar is in mijn geval ook confronterend als er nieuws binnenkomt over een aangereden of verdronken kind. Dan ben ik soms zelfs
jaloers. Die ouders hebben een paar jaar voor hun kind mogen zorgen. Ze weten hoe hun lach klonk. Ik heb een onzichtbare rouwjas aan en
hoop dat die op den duur lichter wordt. Als ik zwangeren over hun kwaaltjes hoor praten, moet ik een rondje lopen. Die kwaaltjes zou ik voor lief
nemen als ik daarmee een levend kindje kreeg. Ik vind het moeilijk om kinderen in mijn omgeving te zien die nu net zo oud zijn als Zahara zou
zijn geweest. Dan denk ik: Zo had het kunnen zijn.’ ■



babysterfte

In 2013 werden in Nederland 893 kinderen dood geboren na een zwangerschap van 22 weken of meer, blijkt uit gegevens van Stichting
Perinatale Zorg in Nederland. Het gaat om 5,3 baby’s per duizend geboortes. In de eerste 28 dagen na de geboorte overleden 481 kinderen,
ofwel 2,8 per 1.000 levendgeborenen

Annegriet Wijchers schrijft in haar boek dat in Suriname jaarlijks zo’n tweehonderd baby’s overlijden vlak voor, tijdens of na de bevalling.

Lege handen, lege buik. Een boek over rouw bij doodgeboorte.
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