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Voor Mischa en Evi

Bedankt dat jullie mij wakker maakten
en het leven in hebben geslingerd.
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Het is heel angstig als je lichaam als het ware je hoofd over-
neemt.  Als je aan het vechten bent tegen een voor jou 
onzichtbare vijand, omdat je geen idee hebt waar dit gevoel, 
deze klachten vandaan komen.

Ik weet wat de radeloosheid met je kan doen. Dat je als een 
kat in het nauw sprongen kan gaan maken en dat deze als 
je verkeerd springt nare gevolgen kunnen hebben. Ik ken de 
mindfuck die zich maar blijft afspelen in je hoofd en hoe het 
is als niemand je echt helemaal snapt. Hoe het is om daarom 
met niemand te durven bespreken hoe je je voelt en wat je 
denkt. 

Hoe je bij iedereen aan het peilen bent of wat je voelt 
normaal is, bevestiging zoekend. Hoe je diep vanbinnen bang 
kunt zijn dat ze erachter komen wie je echt bent om vervol-
gens ongeschikt te worden gezien als moeder. 

Ik weet hoe ver je kunt gaan in je binnenwereld, tegelijkertijd 
wel gewoon normaal functionerend aan de buitenkant.
Ik ken de lach op het gezicht, maar de verdrietige blik die 
daarbij hoort.
Verscheurd tussen niet willen voelen en houden van.

Daarom schreef ik dit boek, want ik ken ook de andere kant. 
Als je wel weer grip krijgt op jezelf. Door jezelf te onderwij-
zen, tot rust te brengen en de angst in de ogen aan te kijken. 
Daar aan die andere kant waar je zoveel sterker uit de storm 
bent gekomen. 

Als je het zelf nog niet kunt zien geen probleem. Laat me 
je mee op reis nemen in Regenboogtranen en zien wat er 
gebeurt...
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Moeder worden
- 1 -

Het moment dat je niet meer om jezelf heen kunt. Het mo-
ment van volwassen worden en verantwoordelijkheid dragen. 
Het moment van ware liefde ervaren. Van een oerinstinct dat 
wordt aangezet of je het nou wilt of niet. Het moment om 
oude pijn die daar op die plek aanwezig is vol aan te raken. 
Het is het moment van de waarheid. Dat was het voor mij in 
ieder geval wel. Het was het moment van mijn waarheid of 
liever gezegd het startpunt van voor het eerst in mijn leven 
ontdekken van mijn waarheid. 
Ik was 28 toen ik met een positieve zwangerschapstest in 
mijn hand zat. Al starend naar het vage streepje dat aangaf 
dat ik zwanger was, had ik geen idee wat ik kon verwachten. 
Ik was zwanger, het was echt waar. Was ik blij? Ja dat was ik 
zeker en tegelijk wist ik niet zo heel goed wat me te wachten 
stond. Ik was net een maand met mijn pil gestopt en had niet 
verwacht dat het zo snel “raak” zou zijn. Dit was het begin 
van mijn ontdekkingstocht die ‘moeder worden’ zou zijn. 
12 jaar later fiets ik met mijn dochter Mischa een stuk mee 
op weg naar haar eerste dag op de middelbare school. Op 
het Weena aangekomen zegt ze “Het gaat wel lukken hoor 
vanaf hier mam”. Nadat we net het Hofplein zijn overgesto-
ken waar precies NU werkzaamheden zijn en geen enkel 
stoplicht het doet. Mij kun je inmiddels wegbrengen. Het is 
één grote chaos in die drukke stad. Het enige waar ik aan kan 
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denken is hoeveel een scooter kost waarmee ik haar gewoon 
lekker veilig achter op elke dag naar school kan brengen. Ik 
voel tranen prikken, maar laat niets merken. Geef haar een 
knuffel en wens haar heel veel succes en plezier en … daar 
gaat ze. Een nieuw begin tegemoet. Op naar de brugklas. 
Terwijl ik haar nakijk, beginnen de tranen te stromen. Ik voel 
blijdschap vermengd met melancholie. Hier sta ik dan mijn 
11-jarige dochter uit te zwaaien naar de middelbare. Hoe 
dan? Hoe is het zo snel gegaan? 
Jarenlang heb ik me afgevraagd of ik haar en haar zusje be-
schadigd zou hebben, of we wel goed gehecht waren, of ik 
überhaupt mezelf wel een goede moeder kon noemen. Mijn 
grootste angsten zijn nooit uitgekomen. Sluimerende angsten 
en onzekerheden die op de loer lagen, en op het moment 
dat ik mama werd als een enorme bal uit het water omhoog 
kwamen zetten in de vorm van een postnatale depressie. Die 
zich na de geboorte van Mischa als een soort sluwe vos af 
en toe liet zien. Niet heel duidelijk. Zij hield zich nog redelijk 
gedeisd en zorgde vooral voor onrust en somberheid, maar 
nadat 3 jaar later Evi was geboren was deze vos veranderd in 
een angstaanjagende wolf die me bij de strot te pakken had. 
Het kostte me jaren om er achter te komen wat de oorzaak 
hiervan was, en dat zijn precies die kostbare jaren geweest 
waarin mijn meiden klein waren. Jaren die ik het liefst aan-
wezig en met rust in mezelf had meegemaakt. Waarin ik 
zo graag de ruimte in mezelf had gehad om met geduld te 
spelen en te genieten van hoe ze zich ontwikkelden. Genie-
ten zonder continu bang te zijn. Bang om weg te vallen. Iets 
te doen wat hen zou schaden, om mijn verstand te verliezen. 
Dit hield me op een afstand. Niet voluit durven te genieten, lief 
te hebben, aanwezig te zijn. Angst overschaduwde mijn zicht. 
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Ik fiets op mijn gemak terug naar huis terwijl de tranen over 
mijn wangen blijven stromen. Het voelt als loslaten en dat 
is een opluchting. Ik kan terugkijken zonder in een poel van 
schuldgevoel en angst terecht te komen. Toen ik erachter 
kwam dat ik niet de enige was die dit zo heeft ervaren, was 
de keus snel gemaakt om met de kennis die ik had meer be-
wustzijn hierover te brengen in de wereld. Het eerste waar 
vaak aan gedacht wordt is een postnatale depressie, maar ik 
denk dat er een heel groot grijs gebied ligt tussen het beeld 
dat er heerst van een postnatale depressie (denk aan de film 
‘De gelukkige huisvrouw’) en de verwachtte roze wolk. En 
precies dat grote grijze gebied is een gebied waarin zoveel 
vrouwen zich bevinden. Dat zo moeilijk te definiëren is. Ze 
zijn bang voor het beeld van de postnatale depressie en blij-
ven dus doorlopen met alles waar ze last van hebben. 
Terwijl ik daar rondliep met mijn hoofd in de wolken die 
allesbehalve roze was, tikte de tijd verder. Ging die eerste pe-
riode, waarvan iedereen maar bleef zeggen dat je er zo van 
moet genieten, langzaamaan voorbij en bleef de mist hangen. 
Zelfs toen de basisschoolleeftijd van Evi al bereikt was, kon 
die mist ineens als uit het niets opkomen. Achteraf bezien 
waren mijn twee dochters het startsein van de persoonlijke 
ontwikkelingsreis die tot op de dag van vandaag plaatsvindt. 
Een reis met hoge ups en hele lage downs. Zo laag dat het 
me de adem benam. En zo hoog dat ik dacht dat mijn hart 
uit mijn borst zou knappen van pure liefde, die ik nog nooit 
eerder in mijn leven zo sterk gevoeld had als voor hen. 
Tijdens deze reis besefte ik steeds meer dat het mijn taak 
als ouder was om ervoor te zorgen dat ik van mezelf kon 
houden. Om mijn angsten te aan te kijken en doorbreken 
zodat ik deze niet door zou geven aan mijn kinderen. Dat het 
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noodzakelijk was om mezelf op de eerste plaats te zetten en 
hiermee het goede voorbeeld te geven. Simpelweg omdat je 
alleen kunt geven vanuit een overstromende kop. En dat wat 
ik zag in de buitenwereld zich toch vooral in mij afspeelde en 
het dus ook aan mij was om op te lossen. Een dieper weten 
is wat me overeind hield. Er was een oorzaak, ik hoefde me 
hier niet bij neer te leggen en ik was hier niet alleen in. 
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“De zoektocht van een ander kan een 
lantaarn zijn die de jouwe bijlicht”

 
Splinter Chabot - Confettiregen


