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Na abortus

Dit boek kan je helpen de vragen en gevoelens die in zo’n
situatie opkomen een plaats te geven. Licht-kind is het
verhaal van Isabella Kirsten, die drie kinderen had toen zij op
tweeënveertigjarige leeftijd opnieuw zwanger werd. Zij koos
voor abortus. Deze beslissing had echter verstrekkende
gevolgen en veranderde haar leven ingrijpend. In plaats van
de crisis waar zij in terechtkomt te bedwingen met antidepressiva, probeert zij te begrijpen wat er met haar gebeurt.
Gaandeweg lukt het haar de gevoelens en de innerlijke
beelden die haar overspoelen te plaatsen. Licht-kind spreekt
geen oordeel uit over abortus. Het is het relaas van Isabella’s
ervaringen, haar verdriet en haar vragen over de relatie met
haar ongeboren kind. Haar belevenissen zijn zo intens
doorleefd en authentiek dat ze voor andere vrouwen een steun
kunnen zijn.

zwangerschap

Annemarie van der Meer interviewde 9 bekende
Nederlanders over hun zwangerschapsverlies. Onder hen
Manon Thomas, Xaviera Hollander, Gerda Havertong en Bas
Westerweel. In hun verhalen komt naar boven het ongeloof,
de pijn, het afscheid, het onbegrip van de omgeving, maar
ook de rouwverwerking.
Het lijkt wel een slachtoffer van de Volendamse cafébrand,
roept vader Edwin als zijn dochter Bente in 2001 wordt
geboren. Er blijkt iets grondig mis te zijn: grote open
wonden, het vel van de beentjes gestroopt. Het ziekenhuis
constateert al snel dat Bente lijdt aan Epidermolysis Bullosa,
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blarenziekte..
Liever bij mij... vertelt het verhaal van drieëndertig ouders en
paren die een kindje, soms meerdere kindjes, hebben verloren
tijdens of na de zwangerschap. Zij namen daarmee niet alleen
afscheid van hun baby, maar ook van alle dromen en wensen
die zij voor hem of haar in gedachten hadden. Sommigen van
hen stonden voor de loodzware keuze de zwangerschap af te
breken, anderen werden plots geconfronteerd met een stille
echo. Er zijn ouders die hun baby dagen na de bevalling
moesten laten gaan, maar ook papa's en mama's die een ouder
kindje plots verloren.

