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Moeder 
Zegge, 4 februari 2021 

 

Het telefoontje van de Raffy-medewerker (Bredaas woonzorgcentrum voor Molukse 

en Indische ouderen) dendert nog na. Een bekende van de dagopvang van mijn bijna 

90-jarige moeder is plots overleden. Hij werd afgelopen dinsdag in de groep onwel. 

Vanmiddag wordt duidelijk of Corona de doodsoorzaak is. Tot dan moet mijn moeder 

binnenblijven. Allerlei schrikbeelden verschijnen op mijn netvlies. Beelden van 

besmette bejaarde mensen die in isolatie hun laatste uren beleven tijdens deze 

lockdown. Met betraande ogen zie ik in een flits mijn moeder liggen in haar kist. Er 

wellen woorden op die ik uitspreek tijdens haar uitvaart. 

 

Ik besluit mijn agenda om te gooien nadat ik mijn ongeruste moeder telefonisch heb 

gesproken. Omdat ik weet dat alles wat ik waarneem in de buitenwereld mij iets zegt 

over mezelf, wil ik vanochtend diepziel duiken. Ik heb in mijn leven al heel wat issues 

met mijn moeder geheeld. Maar deze situatie voelt als een finale. Alsof nog wat 

karmische resten getransformeerd mogen worden. Ik weet immers niet of ik haar nog 

gezond terugzie.  

 

Het woord 'vergeving' doemt op. Vooral omdat een deel in mij tot mijn verwarring 

opgelucht is bij de gedachte aan haar overlijden. Een stem binnenin me zegt dat ik dan 

eindelijk bevrijd ben. Ik schrik ervan. Bevrijd waarvan dan? Tegelijkertijd weet ik dat 

ik volledig eerlijk naar mezelf mag zijn. Pas dan erken ik mijn gewonde kindsdelen. 

Iets wat nodig is om te helen. 

 

Ik weet meteen al welk voorval nog om vergeving vraagt. Na het verlies van Grace in 

de baarmoeder vond ik het doodeng om alleen geboren te worden. Al tijdens haar 

zwangerschap had mijn moeder de naam ‘Heidi’ voor me gekozen. Na de bevalling 

zijn de geboortekaartjes met die naam gedrukt en verstuurd. Maar tijdens mijn vaders 

geboorteaangifte op het gemeentehuis is de naam veranderd in ‘Joyce’. Dit vanwege 

de betekenis van beide namen waar de ambtenaar pa op wees. 

 

Mijn moeder was met deze naamsverandering ‘not amused’. Niet alleen was de door 

haar gewenste naam overruled. Ook moesten er nieuwe kaartjes worden gedrukt van 

het toch al krappe budget. Maar er was nog iets: ‘Joyce’ was de naam van een oud 

vriendinnetje van pa. Energetisch heb ik mijn moeders jaloezie met de moedermelk 

binnengekregen. Onze relatie was hierdoor al in het prille begin gekleurd. Terwijl ik 

als alleen geboren tweeling zo’n behoefte had aan veiligheid en troost.  

 

Over namen gesproken: toen ik eenmaal wist dat ik een ongeboren tweelingzus had, 

heb ik hierover een gesprek proberen te voeren met mijn moeder. Zij was er stellig van 

overtuigd dat ze geen miskraam had gehad. En bovendien, voegde ze er verbaasd aan 



toe, zou ze haar dochter nooit ‘Grace’ noemen. Als ik eraan terugdenk voel ik boosheid 

opwellen. Want ze veroordeelde eigenlijk zowel mijn naam als die van mijn 

tweelingzus.   

 

Deze herinneringen bevestigen dat er zeker nog iets te vergeven valt. Op een A4’tje 

schrijf ik bovenaan mijn overtuiging die ik wil helen: ‘Ik ben pas echt vrij als mijn 

moeder is overleden’. Ik moet slikken en voel me schuldig, maar ik weet dat schuld 

een verzinsel is van het ego. Daarom laat ik eerst een tijdje liefdevol licht door me heen 

stromen. Dan schrijf ik intuïtief op het blad: 

 

‘Ik heb ervoor gekozen bij mijn moeder geboren te worden om de volgende redenen: 

• om te leren vergeven 

• om met afwijzing leren om te gaan 

• om haar potentieel en talenten te eren 

• om zelfliefde te ervaren 

• om familiekarma in de vrouwenlijn te helen.’ 

 

Ik voel me al een stuk lichter. Ondertussen geef ik mijn gekwetste kind alle ruimte om 

te rouwen. Het zijn talrijke tranen van een kind dat zo de moederliefde heeft gemist. 

Maar het zijn ook tranen voor mijn moeder die ook zo de liefde heeft gemist in haar 

leven. Als tiener in Nederlands-Indië maakte ze aan den lijve eerst de wrede Japanse 

bezetting mee. Gevolgd door de bloedige Bersiap-periode (onafhankelijkheidsstrijd). 

Dit heeft diepe sporen nagelaten. 

 

Maar net zoals zoveel andere Indische mensen, spraken mijn ouders hier nauwelijks 

over na hun repatriëring naar Nederland. En al zeker niet tegen hun kinderen. Ze 

wilden ons dit trauma besparen. Maar ondertussen bleef de oorlog in hen woeden met 

alle gevolgen van dien voor ons gezinsleven. Trauma’s zijn er om doorleefd te worden 

en te worden geheeld.  

 

Na de lunch besluit ik een systemische tafelopstelling te doen. Op een nieuw A4’tje 

teken ik vijf cirkels van klein naar groot om elkaar heen. Ik pak er zeven gekleurde 

poppetjes bij. Mezelf plaats ik in de kleinste, middelste ring in mijn eigen 

afgeschermde ruimte. Daarna plaats ik in de overige cirkels intuïtief mijn overleden 

vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, mijn overleden jongste zus en Grace. Zo krijg 

ik helder zicht op de dynamiek binnen mijn geboortefamilie in deze situatie met mijn 

moeder.  

 

In de ontstane opstelling heeft mijn moeder haar blik gericht op haar overleden man. 

Alle andere gezinsleden kijken vanuit hun eigen plek haar richting op. Het voelt als 

een afscheid. De brok in mijn keel groeit. Dit beeld voelt zowel droevig als plechtig.  

 



Nadat de tranen zijn opgedroogd sla ik intuïtief het boek ‘I AM’ van Susan Shumsky 

(vertaald door Marjolijn Loderichs) open. Mijn oog valt op prayer 29: het doorknippen 

van psychische koorden. Deze is vooral bedoeld om energetische lijntjes met anderen 

door te knippen. Anderen die je kunnen uitputten en zelfs lichamelijke ziekten kunnen 

veroorzaken. Ik lees en doorvoel meerdere keren dit gebed. En dan gebeurt het. Ik voel 

ruimte in me ontstaan. De zwaarte lost op. Ik kom energetisch los van mijn moeder. 

Zelfs van mijn gehechtheid om haar levend terug te zien. Ik ervaar vooral vrede. Wat 

een wonderschone ervaring.  

 

Nog geen halve minuut later belt dezelfde zorgmedewerker van Raffy terug. De 

Corona-uitslag is negatief. Mijn moeder kan dinsdag gewoon weer naar de 

dagopvang. Ik bel haar meteen. Wat is ze opgelucht. ’s Avonds in bed voel ik me nog 

steeds vredig. Wat is er vandaag veel karma getransformeerd. Alsof al mijn 

levenservaringen met haar hebben geleid naar dit moment.  

 

Veel van mijn klanten die alleengeboren twee- of meerling zijn, hebben een 

gecompliceerde relatie met hun moeder. Vaak was hun moeder vroeger emotioneel 

afwezig waardoor een gat ontstond in het familiesysteem. Kinderen hebben dan de 

neiging dat gat op te vullen waarbij de oudste dochter op de plek van haar moeder 

gaat staan. Ze draagt dan een volwassen verantwoordelijkheid. Dit weegt zwaar. Een 

kind is te klein om deze rol te vervullen. 

 

Zolang deze energetische scheefgroei voortduurt, kun je op meerdere levensvlakken 

uitdagingen ervaren. Op je tweelinghelft na, heb je met niemand zo’n nabije relatie als 

met je moeder. Je hebt, hoe je het ook wendt of keert, van haar het leven gekregen. Het 

grootste geschenk ooit. Zodra je weer volmondig ‘ja’ zegt tegen je moeder, zeg je dat 

ook tegen het leven in al haar facetten. Je levensstroom komt dan weer op gang. Je 

kunt vanuit dat bewustzijn al het moois ontvangen wat het leven je te bieden heeft. En 

dat is heel erg veel. 

 

  



Oefening: erken de boze vrouw in je buik 

 
o Ga op een rustige plek zitten met pen en papier.  

o Adem een aantal keren diep in en uit. 

o Maak contact met je hart en voel de lichtheid ervan.  

o Als je zwaarte voelt, ga dan wat dieper tot je hartkern en maak hier contact mee.  

o Hier zitten je wijsheid en compassie die je hebt ontwikkeld. Eigen het je toe en houd het 

vast.  

o Blijf dit doen terwijl je met je aandacht afdaalt naar je buikcentrum. Hier zit je aardse 

persoonlijkheid.  

o Neem even de tijd om deze plek te vinden. Hier voel je een compactere energie dan in je 

hart. Deze plek bevat veel emotionele energieën maar is gelijkwaardig aan je hart. 

o Blijf met aandacht ademen naar je buikcentrum. 

o Laat daar zonder oordeel een boze vrouw verschijnen. 

o Voel de diepe schreeuw die vanuit haar buik via haar longen, haar keel en haar mond 

naar buiten wil komen. Zij heeft genoeg van de onderdrukking.  

o Geef haar toestemming deze te uiten. Niet om anderen te beschadigen, maar als 

zelfexpressie. Door haar schreeuw vindt ze verloren delen van zichzelf terug. 

o Zie haar woede als legitiem. Het leidt je naar je diepe verlangen jezelf te zijn.  

o Haar woede bevrijdt je ook van oude lasten. Deze kun je moeilijker kwijtraken via je hart 

omdat je hart vooral compassie opbrengt voor anderen en hiermee voorbijgaat aan je 

menselijke, emotionele zelf. 

o Voer nu een gesprek met deze vrouw, laat haar zich helemaal uiten. 

o Schrijf op wat je waarneemt en vertaal het naar je dagelijkse leven. 

o Schrijf concrete stappen op die voortvloeien uit je inzichten. Bijvoorbeeld om bewuster 

te communiceren of beter je grenzen aan te geven. 

o Beloof jezelf er meer te zijn voor jezelf en je boosheid niet langer te onderdrukken. Doe je 

dit wel, dan leidt dit mogelijk tot agressie. Erken dat pure boosheid een spirituele 

energie is.  

o Kom terug in het hier en nu en kom tot rust. 

o Noteer je ervaringen in het werkboek. 
 


