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Voorwoord

Ze hield er niet van om in de belangstelling te staan. Dat er nou juist over haar 

een boek geschreven werd, zou ze eigenlijk niet prettig hebben gevonden. 

‘Nee, Lot, doe maar niet hoor,’ had ze waarschijnlijk ongemakkelijk 

gemompeld.

Het afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van verdriet om 

het verlies van mijn moeder. Ze is heel onverwacht en veel te jong overleden 

aan iets wat vooral vraagtekens oproept. Met dit boek wil ik haar levend 

houden, of haar in ieder geval weer even een beetje tot leven laten komen. 

Want het verlies van een moeder raakt je tot in het diepst van je ziel, je 

identiteit. Dat is in ieder geval wat het met mij heeft gedaan. Ik was dertig toen 

mijn moeder overleed, en hoewel mensen er soms op nog veel jongere leeftijd 

mee te maken krijgen, heb ik het als zeer impactvol ervaren.

Mijn moeder was een hele lieve vrouw. Zo iemand die ’s middags 

klaarzat aan tafel met ranja en cake als mijn broer en ik uit school kwamen. 

Met haar kon ik alle grappen die die dag in de klas waren rondgegaan delen, en 

ze kon er smakelijk om lachen. Mijn ma had veel humor en was scherp: ze wist 

altijd alles wat er in en rondom huis gebeurde. Als ik een papiertje in de 

prullenbak gooide waarvan ik eigenlijk niet wilde dat ze het zou zien, had ze het 

allang in de gaten. Ze wist alles van mijn vrienden en was diep en oprecht 

geïnteresseerd in mij als haar dochter.

Een ander kenmerk van haar was dat ze zich altijd veel zorgen maakte. 

Over haar kinderen, haar werk, haar man… alles wat haar dierbaar was. Rond 

de puberleeftijd vond ik dat maar irritant en dacht ik dat ze niet genoeg 

vertrouwen in mij had. Inmiddels weet ik dat die zorgen eigenlijk getuigden van 
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de liefde die ze voor ons voelde en haar angst om kwijt te raken wat haar zo lief 

was. Een van de dingen waar ze erg bang voor was, was ruzie in de familie. Dat 

we niet meer met elkaar zouden praten of elkaar niet meer konden luchten of 

zien. Gelukkig zijn we in het gezin allemaal absoluut niet het type mens dat een 

ruzie opzoekt of niet wil bijleggen. De angst zegt vooral iets over mijn moeders 

streven naar harmonie.

Met dit boek wil ik je meenemen in het verhaal over wie mijn moeder 

voor mij was, en in de dierbare herinneringen die ik aan haar heb. Rouwen om 

het verlies is nu een belangrijk onderdeel van mijn leven, en ik wil die 

rouwgevoelens met het schrijven van dit boek omarmen. Het is grillig en 

ongrijpbaar wat het overlijden van een dierbare met je kan doen. Sinds het 

overlijden van mijn moeder is eigenlijk alles anders.

Ma, dit is mijn eerbetoon aan jou.
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