
Mijn moeder

Ik heb navraag gedaan bij mijn familie en kennissen en de her-
inneringen die ik had, klopte allemaal. De telefoon van mijn
moeders werk, de luiers die mijn broer had gehaald toen hij
vier was, de naam van mijn moeders kantoor en dat de kinde-
ren opeens weg waren ... Alles!

Ik ben mij ervan bewust geworden dat het voor mijn moeder
niet altijd gemakkelijk is geweest. Mijn moeder was overspan-
nen en kreeg bij haar derde zwangerschap twee kinderen in
plaats  van één: alles  was  haar teveel.  Vrij  snel  na ons,  de
tweeling, kwam ook nog mijn andere broertje. Toen weer een
tweeling en daarna ging het bedrijf van mijn vader failliet.
Mijn moeder moest haar veilige huis verlaten terwijl de baby's
net waren geboren. Er knapte iets in haar. Ze moest alles weer
van onderaf aan opbouwen en mijn vader was altijd weg. Mijn
moeder lag in haar kraambed toen de Belastingdienst op de
stoep stond. We werden uitverkocht.

Mijn moeder was net bevallen en ze kon niet eens onbezorgd
blij zijn. Steeds stonden er mensen aan de deur om geld …
mijn vader had schulden gemaakt. Mijn moeder was verdrietig
omdat ze niet blij kon zijn met de baby's, maar ze had geen
tijd om zich  daar  druk over  te maken.  Tenslotte  moest  er
brood op de plank komen; ze had zes kinderen, dus ze moest
werken en doorgaan. Mijn vader liet mijn moeder veel alleen.
Hoewel ze veel werkte, waren er altijd geldzorgen. Op een
dag kwam mijn vader opeens met een nieuwe vrouw aanzetten
en wilde drie van zijn kinderen meenemen. Mijn moeder moest
maar kiezen welke drie. Dit was een onmogelijke keus en ze
heeft voor ons gevochten. Aan de deur ontstond een vreselijke
ruzie en mijn moeder schold de vrouw uit voor slet en hoer. Ik
begreep niet wat die woorden betekenden, maar ik wilde ei-
genlijk met mijn vader mee, dus dan was ik ook een hoer en
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slet. Dit is zo in mijn geheugen gegraveerd dat ik dacht dat
mijn moeder dit tegen mij zei. Dit heb ik allemaal later ont-
dekt.

Mijn zuster was het lievelingetje van oma en ze was de eerste
dochter van mijn ouders. Toen ik geboren werd, was niet meer
alle aandacht voor haar. Ze kon dit niet aan en ze zag mij als
teveel. Dit gevoel heb ik altijd met me meegedragen: dat ik
me teveel voelde. Mijn zuster wilde haar vader voor zichzelf .
Ze was pas zeventien maanden toen ik kwam, dus dat is mis-
schien ook wel erg moeilijk voor zo'n klein meisje. Helaas liet
mijn vader ons allemaal in de steek: haar, maar mij ook! Onze
vader is nu wel in haar leven en daar is ze gelukkig mee. Haar
geluk is echter niet compleet, want ze ziet haar eigen kinde-
ren niet meer: die heeft ze bij haar ex-man achtergelaten. Ik
hoop dat alles op zijn pootjes terecht komt, maar alleen God
weet wat goed is voor iedereen. Het goede zal uiteindelijk ze-
gevieren.

Ik was acht jaar toen de buurman op mij 'geplast' had. Ik wist
niet dat het sperma was, die naam kende ik toen nog niet! Dus
toen ik thuiskwam, riep ik: 'Mama, ik heb plas op me!' Mijn
moeder dacht waarschijnlijk dat ik m'n broek geplast had, dus
ze zei: 'Vies kind, ga jezelf wassen!' Ik was acht jaar, dus dat
kon ik best zelf. Ik voelde me vies.

Ik ben weer een stap dichter bij mezelf: mijn moeder was een
best mens. Op haar zesentwintigste al zes kinderen, net een
maand bevallen van de laatste twee zonder huis en zonder
geld, overspannen, niemand die haar hielp … en ze heeft zich
hier toch doorheen geworsteld. Ik geef het je te doen. Knap
hoor, ik neem mijn petje af voor haar!
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