
Vanuit mijn hart
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Lieve tante Oesie,

‘Ik luister graag‘Ik luister graag
naar je verhalennaar je verhalen

over mama’over mama’
verhuizing naar een verpleeghuis. Iets 
wat jij liever niet zag gebeuren. Jouw 
pijn en verdriet om mama en haar 
aftakeling was in die jaren zo groot, dat 
je niet meer helder kon nadenken en 
tevergeefs bleef hopen op een wonder.
Na zeven jaar ziek te zijn geweest, 
overleed mama op 10 maart 2011. 
Ze was pas 53 jaar. Niet alleen voor 
mij, maar ook voor jou was dit erg 
zwaar. Helemaal omdat je tijdens 
de ziekte van mama voor oma, 
je 96-jarige moeder, zorgde en zij een 
jaar na mama ook overleed. Ik had 
ontzettend met je te doen. Omdat we 
ver van elkaar woonden, had ik graag 
gewild dat je dichter bij mij in de buurt 
kwam wonen. Jij wilde echter in je 
ouderlijk huis blijven en dat begreep ik. 
Om met elkaar in contact te blijven, 
belden we regelmatig. Samen praatten 
we dan veel over de tijd dat mama 
zo ziek was.
Hoewel ik het moeilijk vond dat je 

opeens alleen was, pakte jij je leven 
na het dubbele verlies weer zo goed 
mogelijk op. Zo ging je er lekker veel 
op uit en dat deed je maar mooi! Zelf 
heb je nooit kinderen gekregen, maar 
Selina en ik zijn ontzettend belangrijk 
voor jou. Wat ik heel fi jn vind, is dat je 
mij vaak mooie herinneringen van 
vroeger vertelt. Meestal gaan ze over 
mama. Wat voor kattenkwaad ze 
bijvoorbeeld allemaal uithaalde. 
Ik luister altijd met veel plezier naar 
jouw verhalen. Op zulke momenten 
breng je mama echt weer tot leven.
Lieve tante Oesie, bedankt voor al je 
liefde en warmte. Je bent soms best 
onzeker of je wel een goede tante voor 
mij bent, maar dat is helemaal niet 
nodig. Je hebt een groot hart en je 
bent echt de allerbeste tante die ik me 
kan wensen!

Liefs, Anika

Anika (40) en haar
tante Oesie (68).

Wat ben ik blij met jou in mijn leven! 
Als de drie jaar oudere zus van mama 
en tante van mij en mijn zusje Selina 
ben je altijd enorm betrokken bij ons 
geweest. Zo herinner ik me nog heel 
goed alle logeerpartijtjes bij jou en 
oma toen Selina en ik nog klein waren. 
Jullie woonden samen in één huis 
en oma kookte alles wat we lekker 
vonden, terwijl jij ons vaak meenam 
naar de bioscoop. Je verwende 
ons graag. Dan gingen we gezellig 
winkelen en mochten we altijd 
een cadeautje uitzoeken. Bij jou en 
oma voelden we ons erg thuis en we 
kwamen er graag, ook nadat onze 
ouders uit elkaar gingen. Negen jaar 
was ik toen.
Een moeilijke tijd brak aan toen mama 
een progressieve vorm van MS kreeg. 
Door haar ziekte viel ze in korte tijd 
kilo’s af en was ze vaak verward en 
vergeetachtig. Samen met oma 
bezocht je haar elk weekend, 
ondanks dat je daarvoor honderd 
kilometer heen en honderd kilometer 
terug moest rijden. Trouw als je was, 
sloeg je geen enkele week over. 
Toen mama steeds verder achteruit 
ging, was het voor mij duidelijk dat ze 
niet meer lang te leven had. Iets wat jij 
liever niet wilde geloven, want je wilde 
helemaal geen afscheid nemen van 
je geliefde zus. Dat leidde soms tot 
irritaties tussen ons, ik had het gevoel 
dat je bleef vasthouden aan vroeger, 
terwijl mama geestelijk eigenlijk al weg 
was. Dat maakte het extra moeilijk om 
lastige keuzes te maken ten aanzien 
van mama’s gezondheid, zoals haar 
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Zeg jij weleens hardop wat iemand voor jou 
betekent? Vaak nemen we daar de tijd niet voor. 
Zonde. In deze rubriek laten we een lezeres 
aan het woord die niet langer wil wachten.


