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Wat ben ik blij dat jij nog steeds in mijn 
leven bent. Al jarenlang kamp je met 
psychische klachten, doordat je in je 
jeugd veel nare dingen meemaakte. 
Geboren in voormalig Nederlands-
Indië maakte je als kind de tijd van de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 
mee. Uiteindelijk emigreerden jullie 
noodgedwongen naar Nederland. 
Jij was toen acht jaar. Weggerukt uit 
de warme tropen zocht je samen met 
je vader en broertje jarenlang naar 
een nieuw thuis in koud Nederland. 
De angst waarmee je was opgegroeid 
bleef altijd aanwezig.
Ook toen je zelf moeder was, was je 
vaak angstig. Je zag overal gevaar en 
tussen jou en papa ging het helaas 
niet meer. Jullie scheidden toen ik vier 
was en aanvankelijk woonde ik bij jou. 
Als kind had ik niet door dat je zo 
verdrietig en angstig was. Ik herinner 
me vooral de gezellige zondagen 
waarop we uitgebreid ontbeten en 
daarna dansten op Indische muziek. 
Daar denk ik nog steeds met een 
warm gevoel aan terug.
In de jaren daarna werd het voor jou 
allemaal te veel. Je had zo veel nare 
herinneringen en onverwerkte emoties 
dat je professionele hulp nodig had. 
Je kon niet meer voor mij zorgen en 
ik ging bij papa wonen. Ik miste je 
enorm, maar leerde er in de loop der 
tijd mee omgaan. Wellicht ook omdat ik 
van mensen in mijn omgeving hoorde 
dat het voor iedereen beter was dat 
ik niet meer bij jou woonde.
Vijf jaar lang had je therapie om er 

Lieve mama,

‘In de jaren dat we‘In de jaren dat we
elkaar niet zagen, elkaar niet zagen, 
stuurde je me elke stuurde je me elke 

week een kaartweek een kaart
met ‘veel liefs’’met ‘veel liefs’’

weer bovenop te komen. We zagen 
elkaar in die tijd bijna niet. Toch liet je 
op jouw manier zien dat je aan me 
dacht en stuurde je mij wekelijks een 
kaart met ‘veel liefs’.
Vanaf mijn puberteit kregen we weer 
contact. Het ging inmiddels gelukkig 
beter met je en we wilden elkaar niet 
langer missen. Ik bleef bij papa wonen 
en hoewel ik blij was dat ik je zag, was 
ik in die periode ook vaak boos op jou. 
Voor mijn gevoel was je er lang niet 
voor mij geweest en dat nam ik je 
kwalijk. Jij vond dat altijd moeilijk 
om te horen, maar je accepteerde het 
en hoorde mijn boze woorden aan.
Rond mijn dertigste kon ik die boosheid 
wat loslaten. Doordat ik me ging 
verdiepen in jouw geschiedenis en me 

realiseerde wat voor heftige situatie de 
dekolonisatie van Nederlands-Indië 
was, voelde ik meer sympathie voor 
jou. Dat je je nooit ergens veilig 
voelde en veel honger hebt geleden, 
is echt traumatisch geweest. Meer 
dan ooit begreep ik waarom het je 
later te veel werd. Het was niet dat je 
ervoor koos, je kon gewoon niet anders.
Nu praten we er regelmatig over. 
Je zegt vaak dat je het vroeger graag 
anders had gedaan. Dat je me nooit 
in de steek had moeten laten. Maar zo 
zie ik het zelf niet. Het is gegaan zoals 
het is gegaan en ik ben niet meer 
boos, maar juist supertrots op de 
band die we nu hebben. We spreken 
elkaar wekelijks en lachen heel wat af, 
ik koester die momenten. Ik hou van jou 
en zal dat altijd blijven doen.

   Liefs,Charlie

Charlie (36) en haar 
moeder Réqiana (69)
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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.


