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Verlatendoor
eenvan je ouders

Watdoethetmet eenkindals eenouder
het contact verbreekt?SophieZeestraten
had sindshaar tiendegeencontactmet
haarmoeder.Dat leidde inhaar jeugd
tot gevoelens vaneenzaamheid en
schaamte en later tot het gevoel nooit
goedgenoeg te zijn. ‘Mijnmoeder snapt
zelf ooknietmeerhoe zeonsheeft
kunnenachterlaten.’

DoorMapOberndorff
Illustratie: LuciaLenders

‘V
andedagdat
mijn vader
verteldedat
mijnmoeder
nietmeerbij
ons terugzou

komen,herinner ikmenogeen
flard. Ik rendenaarde voorkamer,
sloegmetmijn vuistjesophet
raamenschreeuwde: “Mama,kom
terug!”Verder isdieperiode in
nevelengehuld. Ikdenkdat ikde
gebeurtenissenhebverdrongen,
omdat ze teheftigwarenvoormij
als kind.’
‘Vijf jaarwas ik toenmijnmoe-

der vertroknaarDenemarken.
Ze zatniet lekker inhaar vel en
zoudaaromeenweekeencursus
inpersoonlijkeontwikkeling
volgen.Maarnadieweekkwam
zenietmeer terug.Vanmijn vader
begreep ikdat zedaarwas inge-
trokkenbij eenandereman.Pas
negenmaanden later zag ikhaar
weer.Ookvandieontmoeting, in
DierenparkWassenaar,weet ik
nietsmeer.Daarnawarenernog
eenpaarkortebezoekjes, tot zeop
mijn tiendenaeenverschrikke-
lijke ruziemetmijn vaderhelemaal
uitmijn levenverdween.’
‘Samenmetmijnouderebroer

groeide ikopbijmijn vader, inDen
Haag.Mijn jeugdwerdgetekend
dooreensterkgevoel vaneen-
zaamheid.Thuiswashet stil en
kaal. Ikwas veel alleenenmiste
dewarmteengezelligheid van
het gezinsleven. Ikdenkdatwe
alledrie indeoverlevingsstand
stonden.Ookschaamde ikme

ervoordatmijnmoederbij onswas
weggegaan.Deeerste tijdging ik
naschool vaakmeemeteenvrien-
dinnetjebijwie ikme thuis voelde.
Als erdaneenonbekendebin-
nenkwam,wist ikniethoe snel ik
meachterhet gordijnofonder tafel
moest verstoppen.Deblikkenvan
anderenverdroeg ikniet goed.Ach
gut, daarheb jedathalveweesje,
zag ik zedenken. Somswilde ikdat
mijnmoeder echtwasoverleden.
Dedoodwas in ieder geval sociaal
geaccepteerd.’
‘Ruimtwintig jaarheb ikhaar

niet gezien. Ze zocht af en toe
contact,maardathield ikaf. Ik
wasenormboosenbangdat ik
eenbeerputaanemoties zou
opentrekken.’

Overvallendoor paniek
‘Als een van jeoudersbij jeweg-
gaat, denk je als kinddat er iets
mismet je is.Dat jeniet lief genoeg
of te lastigbent geweest. Ikwas
bangdatmijn vadermeookzou
verlaten.Vaak legde ik zijnpantof-
fels enkrant voorhemklaar, voor
alshij uit zijnwerkkwam. Inbed
werd ik somsovervallendoor
paniek:waarmoest ikheenals
ookhíj zou vertrekken?’
‘Ook laterwas ikoveral bezig

tebewijzendat ik ertoedeed: op
school, bijmijn studie rechten,
bijmijn eerstebaan –opeen
advocatenkantoor – endaarnabij
de gemeente. Lange tijd leekalles
ookgoed te gaan. Ik vondhet
geweldig omzelfmoeder
teworden.Eindelijkhad ik

Drie jaar lang
hield Sophie
Zeestrateneen
briefwisseling
methaar
moeder.
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het gezinwaar ik zelf zonaarhad
verlangd.Ookhetmoederschap
probeerde ikontzettendgoed te
doen. Ikwildemijndochters alles
gevenwat ik zelf nooit hadgekre-
gen. Ikdenkdat ze af en toenaar
ademmoestenhappen,want ik zat
overal bovenopennamze zoveel
mogelijkuit handen.Ookprobeer-
de ikuit allemacht te voorkomen
dat zeooit verdrietigwaren. Ik
was typisch zo’n curlingouder, die
haar kinderenoveral tegenwilde
beschermen.’
‘Door al diehogeeisenaan

mezelf bouwdede spanningop. Ik
raakte steeds gestrester. Erhoefde
maar íéts te gebeuren–eenkind
dat evenniet luisterdeofnietnaar
bedwilde –,of ikontplofte.Dan
viel ikuit en schreeuwde ik tegen
ze. Somsgaf ik zelfs een tik.Met-
eendaarna voelde ikmevreselijk,
de slechtstemoederooit.’
‘Opeendagkwamik terug van

eenopleiding enbleef ik inde
auto voormijnhuis zitten. Ik kon
meerniet toe zettennaarbinnen
te gaan,weerdie ratrace indie ik
voormezelf hadgecreëerd. Ikwas
oververmoeid enbelandde ineen
maandenlangeburn-out.’

Een lieve enwarmekant
‘Tijdens eenwandelingetje liep ik
eenboekhandel binnenenzag ik
Komhierdat ikukus liggen, van
GrietOpdeBeeck. “Over ouders en
kinderen”, las ikopdeachterflap.
“Over kapottemensenenhoe zij
ongewild anderenookkapotma-
ken.”Die zin raakteme. Ikdacht:
wieben ik eigenlijk?Erhing zo’n
waasovermijnherinneringen. Ik
besloot op zoek te gaannaarmijn
verleden.’
‘Door gesprekkenmet familie-

ledenen vrienden vanmijn
moederontdekte ikdat zeookeen
lieve enwarmekanthad. Lang-

zaamaanwerd ik steedsnieuws-
gieriger. Ten slotteheb ikhaar een
kaart geschrevenmetde vraag:
wil je jouwkant vanhet verhaal
opschrijven?’
‘Ze reageerdemeteen.Drie jaar

lang schrevenwebrievennaar
elkaar. Ze vertelde alles: overhaar
jeugd,hethuwelijkmetmijn vader,
haar vertrek enhet levendaarna.
Gedetailleerdbeschreef zede
gebeurtenissen rondomhaar ver-
trek.Dat zij enmijn vader al rela-
tieproblemenhadden, dathetniet
goedmethaar ging en ze tijdens
de cursusmerktedat zemeer tijd
nodighad.Maar toenzedaarover
mijn vaderbelde, zei hij dat zedan
helemaalnietmeer terughoefde
tekomen.Mijnoudershebben
allebei huneigenperceptie van
dewaarheid.Hoehetprecies is
gegaan, zal iknooitweten.’
‘De eerste keerdat ikhaar

weer zag,was ikdoodnerveus.
Deontmoetingwasonwennig en
tegelijkertijd vertrouwd.Wepak-
tendedraadopwaarwe indebrie-
venwarengebleven. Inmiddels
rakenwenietmeeruitgepraat.
Soms ishet even ingewikkeld en
wordthet oude verdriet geraakt.
Danzegt zebijvoorbeeld iets over
de tweekinderendie zemethaar
nieuwemanheeft gekregenen
voel ik een steek van: zie jewel, zij
zijnbelangrijker. Vroeger zou ik
zijnweggelopen,nubenoemik
het.Daar reageert ze goedop.’
‘Ze snapt zelf ooknietmeerhoe

zeonsheeft kunnenachterlaten.
Ikdenkdat zeongelukkigwas,
misschien zelfs depressief, endat
ze geenandereuitweg zag.Maar
nog steeds vind ikhet lastig te
begrijpen.Waaromheb je geen
tent voorhethuis opgeslagen,
waaromheb jeonsniet opgewacht
bij het schoolplein?Alsmoeder
kan ikmeniet voorstellendat je je

kinderenopdiemanier verlaat.’
‘Dat ze zoopenstond voormij

endehand ineigenboezemstak,
voeldehelend. Ikdenkdat veel
oudershetmoeilijk vindenalshun
kind ze confronteertmet gebreken
uit de jeugd. Ze voelen zichmis-
schienaangevallenendenken: ik
hebaltijdmijnbest gedaandus
houderover op.’

Opvallendveelmannen
‘Als eenouderbreektmet een
kind, laat dat diepe sporenna. Ik
hebeenboekovermijn ervaring
geschreven, omdat ikhoopdat an-
derendaar iets aanhebben.Nade
publicatie afgelopen jaar kreeg ik
veel reacties, vanmensendie een
ouderhaddenverloren,maarook
vanmensendiehet gevoel vaneen-
zaamheiduit hun jeugdherken-
den.Ookhebbenopvallend veel
mannenmijnboekgelezen.Een
ondernemermet een software-
bedrijf lietwetendathij het inhet
kerstpakket voor zijnpersoneel
hadgestopt.Nade vakantiehad-
denzehet er allemaal over. Jouw
boekhadmeer impactdan ieder
willekeurigmanagementboek,
schreefhij. Een vrouwverteldedat
haarmannahet lezen voorhet
eerst van zijn levenkonhuilenom
zijn jeugd.’
‘Deenige vanwie ikniets

hoorde,wasmijn vader. Sinds
de verschijning reageerthij niet
meeropberichtenof telefoontjes.
Eerder zeihij zichniet teherken-
nen inwatmijnmoedermehad
verteld.Maardit verhaal ismijn
beleving.Daarheb ikniemand
meewillenkwetsen.Dat ikdoor
mijnzoektochtmijnmoederheb
gevondenmaarmijn vaderben
kwijtgeraakt, vind ikerg verdrietig.
Ikhoopdathetook tussenons
goedkomt.Mijndeur staat altijd
voorhemopen.’q

SOPHIE
ZEESTRATEN(47)
studeerde rechten in
Leidenenwerkte vier
jaaralsadvocaatbij
BarentsKrans, inDen
Haag.

Daarnaging zeaan
de slagals jurist bij de
bestuursdienst vande
gemeenteDenHaag.
Laterwerdze coördi-
natorStrandzaken.

Tijdenshaar zoek-
tochtnaarhaar
verledendeedze
eencoachopleiding
bij deSchool voor
Coaching, inUtrecht.
Daarnavolgde zede
vierjarigeopleiding
inPRI-therapie (Past
Reality Integration).
Sinds eenaantal jaar
heeft zehaar eigen
coaching-en-therapie-
praktijk.

Haarboek ‘Moeder-
ziel’ verscheenvorig
jaar, bij uitgeverij
Ambo|Anthos.Kort-
geleden isdeDuitse
vertalinguitgekomen.

Zeestratenwoont
samenenheeft twee
dochters.

‘Ik denkdatmijn kinderen somsnaar adem
moestenhappen,want ik zat overal bovenop’

F
O
T
O
:P

E
T
R
A

H
O
O
G
E
R
B
R
U
G

Deeerdereafleveringen
uitdeserieOuder-kind
zijn terug te lezenvia
fd.nl/ouder-kind
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