
Het is vandaag 10 mei 2007. Vandaag is het exact 3 jaar en 1 maand dat ons derde 

kindje, onze lieve Pien geboren werd. Een maand geleden hebben we haar verjaardag 

nog gevierd. En 8 dagen geleden, op mijn verjaardag, is ze van ons weggegaan. 

In die eerste dagen, toen we nog in Spanje zaten om te wachten tot haar lichaampje 

vrijgegeven werd, heb ik heel veel gehuild natuurlijk maar ook veel nagedacht. 

Al gauw kwam de onvermijdelijke vraag in me op: waarom nou zij en waarom nu ze pas 

3 jaar is? Waarom is ze nou niet gestruikeld en in de rozenstruiken gerold in plaats van 

het zwembad? 

Het antwoord heb ik nog steeds niet gevonden maar ik heb heel veel steun aan de 

gedachte en het geloof dat Pien niet zonder reden geleefd heeft en ook niet zonder reden 

vertrokken is. Allereerst heeft haar geboorte veel teweeg gebracht; ons huis in Rotterdam 

werd te klein en we vertrokken naar Numansdorp, daarna moest er een grotere auto 

komen want dat paste allemaal niet op de achterbank.... en zo kan ik nog wel wat dingen 

opnoemen. En gezien het grote aantal mensen hier heeft dat kleine meisje ook bij anderen 

wat los gemaakt in die 3 jaar dat ze bij ons was. 

Maar ik moet me goed beseffen dat ze niet mijn bezit was; Pien was van zichzelf en heeft 

haar eigen beslissing, bewust of onbewust genomen. En daar moet ik als haar moeder 

respect voor tonen, hoe groot de leegte ook is die mijn kleine Pienemien achterlaat. 

Ze is nu in Engelenland, zoals Cecile op de terug weg in het vliegtuig zei. We gingen 

vroeg in de avond van Alicante naar Madrid en we vlogen boven de wolken waar 

inderdaad echt de zon schijnt. En toen we naar buiten keken zagen we een groot 

spierwitte wolkendeken met af en toe een gaatje waardoor de engelen naar beneden 

konden kijken. Toen ik tegen Cecile voorzichtig opmerkte dat ik eigenlijk nog geen 

engelen zag daarbuiten zei ze zonder blikken of blozen: o jawel hoor. Kijk! Daar gaat 

Pien! En ik zie nog heel veel engelen spelen en ze spelen met een gouden bal. En toen ik 

heel even mijn aardse beslommeringen losliet geloof ik warempel dat ik ze ook zag. 

 

Maar van 1 ding ben ik echt heel zeker dat ik het gezien en gevoeld heb en dat was in 

Spanje, bij het zwembad waar ik Pien ‘s morgens gevonden heb. Het was een paar uur na 

haar dood. 

Ik had mezelf beloofd niet meer het pad langs het zwembad te nemen als ik naar boven 

liep maar ja, geheel in gedachten liep ik toch die trap op. En ik kwam boven en stond op 

precies dezelfde plek als die middag en keek ook weer in het zwembad. En net als de 

eerste keer zag ik niets in het zwembad, het lag er vredig bij. Eigenlijk wilde ik het huis 

binnengaan maar als vanzelf liep ik door en ging op de rand staan, net als die middag om 

helemaal de bodem van het zwembad te kunnen zien. En op werkelijk exact dezelfde plek, 

tot op de centimeter nauwkeurig dreef een kleine oranje bloem. Nuchter als ik ben 

controleerde ik of er nog meer bloemetjes in het zwembad lagen en of het bloempje 

uitgebloeid was. Beide was niet het geval. Ik heb de bloem gepakt en direct voelde ik hoe 

Pien tegen me zei: Mam, ik ben goed aangekomen boven. En tegelijkertijd voelde ik hoe 

ze me innig omhelsde. Een wonderlijke belevenis voor iemand die tot op die dag niet 

zeker wist of ze wel in een “hierboven” geloofde. 

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik zeker weet dat de energie die Pien achterlaat, de 

energie die ze tot nu nog nauwelijks heeft gebruikt, zeker nog op aarde aanwezig is. 



En dat ik bij deze de hoop uitspreek dat deze energie gevoeld zal worden door iemand die 

dat nodig heeft en die daarmee iets goeds zal gaan verrichten. En dan weet ik zeker dat 

Pien niet voor niets gestorven is. 

 

Tot slot lees ik een gedichtje van een moeder die God smeekt om toch vooral goed voor 

haar kleine overleden kindje te zorgen: 

En daarna willen we jullie nog wat foto’s laten zien van onze Pien, hoe mooi en grappig 

ze was tijdens haar leven. En vooral die ene foto op de website met haar armpjes wijd is 

een dag van tevoren genomen toen we een familiedag in Spanje hadden. Ze ging op de 

boomstronk staan en zei bloedserieus: Kijk mama ik ben een vlinder! 

 

 

 

God, Pientje komt eraan 
 

 Ik weet niet waar Je woont 

Misschien boven de wolken 

Vast heel dicht bij de zon 

God, Pientje komt eraan 

Heel plotseling gestorven 

Voorgoed bij ons vandaan 

 

Doe voor haar open, God 

Want wij blijven hier achter 

Wij kunnen niets meer doen 

God, Pientje komt eraan 

Wil jij haar goed ontvangen 

Je armen om haar slaan? 

 

Ze houdt veel van de zon 

Wou altijd buiten spelen 

Nu werd ze zwaar gewond 

God, Pientje komt eraan 

Wil jij goed voor haar zorgen? 

Kan ik daar van opaan? 

 

 

  


