Vanuit mijn hart

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.

Lieve mam,

Jelena als klein meisje,
met haar ouders.

‘Jij hield van
mij voor twee’
dan geen verwijten, maar zei altijd dat
alles wel goed zou komen.
Net als ik schrok jij enorm toen ik vorig
jaar te horen kreeg dat het niet goed
ging met mijn vader. Inmiddels had ik
hem, na in therapie te zijn geweest,
vergeven voor zijn afwezigheid in mijn
leven. Dat wilde ik hem graag nog
laten weten, en daar stond jij volledig
achter. Dat ik door een gemiste vlucht
en een verlopen coronabewijs niet op
tijd was, is ontzettend jammer. Ook nu
ving jij me weer op. Je zei toen dat je
het liever ánders had gehad voor mij.
Door onze Servische achtergrond zijn
we het niet gewend om onze emoties
naar elkaar uit te spreken. ‘Ik hou
van je’ of ‘Ik mis je’ zeiden we vroeger
bijvoorbeeld nooit tegen elkaar.
Maar sinds ik in 2017 ernstig ziek ben
geweest, doen we dat wel. Misschien

Jelena (39) en haar
moeder Zana (70).

omdat we sindsdien beseffen dat het
opeens over kan zijn. Kijk maar naar
mijn vader. Tegen jou zeggen dat ik
van je hou, voelt heel erg goed. Maar
nog fijner is het wanneer je het ook
tegen mij zegt. Ik vind het zo mooi dat
dit nu onderdeel van ons leven is. Ook
ben ik ontzettend blij dat je dertien
jaar geleden je grote liefde Howard
hebt leren kennen. Hij is een geweldige
man die jou duidelijk heel gelukkig
maakt. Het is je enorm gegund, lieve
mam. Je bent een topmoeder. Dankzij
jouw onvoorwaardelijke liefde en
steun voelde ik me altijd heel geliefd.
Jij hield van mij voor twee. En daar ben
ik je heel dankbaar voor.”

Liefs, Jelena
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Vorig jaar overleed plotseling mijn
vader. Jullie waren al heel lang uit
elkaar, maar jij hield altijd de deur
voor hem open voor contact met mij.
Helaas maakte hij daar niet vaak
gebruik van. In 2007 verhuisde hij terug
naar Servië, jullie thuisland. Dat was
moeilijk voor mij. Maar jij maakte er het
beste van, als alleenstaande moeder.
Je gunde mij al het geluk van de
wereld en je had daar alles voor over.
Voordat je van mij zwanger werd,
werkte je als hoofdverpleegkundige
en was je behoorlijk ambitieus. Toen
ik eenmaal geboren was, zette je je
carrière op een lager pitje om voor mij
te kunnen zorgen. Nu ik zelf volwassen
en ondernemer ben, kan ik me niet
voorstellen dat ik mijn carrière ooit on
hold zou zetten zodra ik kinderen zou
krijgen, maar jij deed dat wel. Voor mij.
Dat mijn vader er niet voor mij was,
vond jij verdrietig en moeilijk. Zelf had
ik er vooral als tiener last van. Ik voelde
me door hem aan de kant gezet en
zette me als reactie daarop af tegen
jou. Ik deed waar ik zelf zin in had en
kwam vaak te laat thuis. Dat leidde
regelmatig tot ruzie. Daar heb ik,
eenmaal volwassen, altijd spijt van
gehad. Ik wilde mijn eigen beslissingen
nemen en geen bemoeienissen van
jou, terwijl jij me alleen maar wilde
beschermen. Tegen foute vriendjes
bijvoorbeeld. Maar dat zorgde er juist
voor dat ik nog meer mijn eigen weg
wilde gaan. En ja, daardoor kwam ik
mezelf regelmatig tegen. Maar jij ving
me altijd weer op. En je maakte me
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