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GEEN 
OUDERS 
MEER

Nooit meer langs voor een kop koffie. Nooit meer zomaar 
even bellen. Nooit meer van die goedbedoelde adviezen.  
Deze vrouwen werden al op jonge leeftijd wees.

 Sandra Vrakking (31) is  
getrouwd en werkt als 
medewerker sportonder-

steuning bij de KNSB. Ze was 
dertien toen haar moeder over-
leed. Haar vader overleed vorig 
jaar. Ze heeft een zusje dat 
tweeënhalf jaar jonger is.

Verdriet “Vlak nadat mijn vader 
was overleden, zag ik een inter-
view met Isa Hoes bij ‘De wereld 
draait door’. Ze voelde zich 
gedragen door haar omgeving. 
Dat gevoel heb ik niet. Ik ben 
de enige in mijn vriendenkring 
die beide ouders kwijt is. Het is 
zo moeilijk uit te leggen hoe je 
je dan voelt. Vaak krijg ik goed-
bedoelde adviezen die me pijn 
doen. Mensen zeggen dat ik niet 
in m’n verdriet moet blijven 
hangen, omdat het alweer een 
jaar geleden is. Of ze vertellen 
dat het leven doorgaat en advi-
seren me de knop om te zetten. 
Maar waar zit die knop? Hoe leef 
je door? Als ik dat eens wist.”
Moeder “Het is nu achttien jaar 
geleden dat mijn moeder over-
leed aan kanker. Het verdriet 
dat ik nu voel bij het verlies van 
mijn vader, die knoop in mijn 
maag, die had ik toen niet. Ik 
was dertien en besefte niet wat 
er gebeurd was. Ik weet nog wel 
dat we tijdens de begrafenis 
achter de kist zaten en ik con-
tinu tegen de foto van mijn 
moeder aankeek, en dat ik na de 
dienst buiten ben gaan spelen 
met mijn nichtjes en nee!es. 
Mijn vader had het zwaar met 
het verlies. Hij heeft me aan 
tafel letterlijk doorgeschoven 
naar de stoel van mijn moeder 
– zij zat altijd tegenover hem  
en hij wilde niet tegen die lege 
plek aankijken. Als oudste kind 
had ik een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel. Daardoor 
heb ik haar verlies ook nooit 
goed kunnen verwerken. Nu 
mijn vader dood is, komt het 
allemaal boven.”

Vader “Mijn vaders dood kwam 
heel onverwacht. Na een ziek-
bed van vijf weken overleed  
hij aan een hartaanval en een 
verwaarloosde longontsteking. 
Hij verzorgde zichzelf niet 
goed meer sinds de dood van 
mijn moeder. Ik heb me altijd 
verantwoordelijk voor hem 
gevoeld – ik vond het mijn taak 
om hem te steunen. Emotioneel 
leunde hij op me. Hij luchtte 
zijn hart, vertelde dat hij mijn 
moeder zo miste. Omdat ik zelf 
bijna een burn-out had, ben  
ik in de tijd voor zijn dood niet 
zo vaak bij hem langs geweest. 

Daar voel ik me nog steeds zo 
schuldig over.”
Afscheid “De uitvaart van 
onze vader was niet alleen zijn 
afscheid, zijn dood betekende 
het afscheid van ons gezin. 
Omdat de begrafenis van onze 
moeder zo langs mij en m’n zus 
heen is gegaan, wilde we dit 
perfect regelen. Dit moesten 
we voelen. We hebben harde 
muziek gedraaid, daar hield 
mijn vader van en er werden 
foto’s van ons gezin getoond. 
Tot aan de oven zijn we bij hem 
gebleven. Het was heel moeilijk  
om hem los te laten – ik was zo 

overrompeld door emoties.  
Ik kon niet bevatten dat we  
dit echt doormaakten.”
Toekomst “Het verdriet en 
gemis zijn immens. Nooit kan 
ik meer iets navragen, nooit kan 
ik meer bij ze langs. Ik heb geen 
gat in mijn hart. Mijn hart is 
weg. Maar omdat ik iets van 
mijn leven wil maken, ga ik 
toch naar een etentje of verjaar-
dag als ik word uitgenodigd. 
Mijn zus is mijn grootste steun. 
Ik hoef haar niet uit te leggen 
hoe ik me voel. Ik hoop dat ik 
in de toekomst weer kan genie-
ten van alledaagse dingen.”

‘ Zijn dood was het afscheid van ons gezin.  
Tot aan de oven zijn we bij hem gebleven’

persoonlijk
tekst Babette Rijkhoff foto’s Wout Jan Balhuizen
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 Eva de Boer (28) woont  
samen en is stemacteur 
en communicatie- 

deskundige. Haar moeder 
overleed toen ze veertien was, 
haar vader tien jaar later. Eva 
is enig kind.

Moeder"“Mijn moeder werd 
ziek toen ik vijf was. Borst-
kanker. Ze is heel lang ziek 
geweest, maar ze bleef altijd 
positief. Daardoor had ik nooit 
verwacht dat ze dood zou gaan. 
Ze overleed in het ziekenhuis 
toen ik veertien was. Mijn 
vader maakte me wakker om 
het te vertellen – we hebben 

‘ Verschrikkelijk om haar daar achter te laten.  
Ze zou het vast koud krijgen onder de grond’

samen vreselijk gehuild. Een 
dag later zag ik haar. Dat was 
verschrikkelijk. Mijn moeder 
in een kist, dat klopte niet.  
Ook toen we haar voor mijn 
gevoel achterlieten op de be-
graafplaats, was dat heel raar. 
Ze zou het ’s nachts vast ont-
zettend koud krijgen, daar 
onder de grond. Omdat mijn 
moeder bekend was – ze was de 
eerste vrouw die ‘Studio sport’ 
presenteerde – hebben we haar 
overlijden pas op de dag van  
de begrafenis bekendgemaakt. 
Toen we na de dienst thuis-
kwamen en de radio aanzetten, 
was er net een in memoriam 

van mijn moeder bezig. Heel 
mooi, maar ik kon het niet aan 
om haar stem te horen.”
Vader “Na de dood van mijn 
moeder waren mijn vader en  
ik heel erg op elkaar gericht. 
We moesten samen door en  
dat lukte aardig. We gingen op 
vakantie en deden leuke dingen 
samen. Mijn grootste angst was 
dat ook hem iets zou gebeuren.
"Toen bleek dat die angst wer-
kelijkheid werd, stond dan ook 
mijn hele wereld op z’n kop. 
Ook hij had kanker. Het was 
ziekenhuis in en uit. Het was 
vreselijk om hem zo te zien 
lijden. Mijn vader is thuis over-

leden. Ik ben tot het einde bij 
hem gebleven. Ik heb tegen 
hem aan gelegen, over zijn 
hoofd geaaid en gezegd dat ik 
ontzettend veel van hem hield. 
Het voelde zo onwerkelijk dat 
hij er niet meer was. Tot het 
moment dat de kist de oven in 
ging, ben ik bij hem gebleven. 
Ik wilde met eigen ogen zien 
wat er gebeurde. Anders kon  
ik het niet geloven.”
Even bellen “Het ergste is het 
gemis. Dat kan door kleine 
dingen getriggerd worden. 
Bepaalde muziek, iemand die 
ik spreek. Ook denk ik nog 
vaak: even mijn vader bellen. 
Bijvoorbeeld als ik op reis ben 
en hem wil laten weten dat ik 
veilig ben aangekomen. Een 
van de moeilijkste momenten 
na de dood van mijn ouders 
was de dag van mijn afstude-
ren. Ik was net met mijn scrip-
tie bezig toen mijn vader over-
leed. Ik wilde het afmaken, dat 
had ik hem beloofd. Maar toen 
ik driekwart jaar later met 
mijn bul in m’n handen stond, 
voelde het dubbel. Ik was blij 
om afgestudeerd te zijn, maar 
het was heel confronterend dat 
zij er niet bij waren.”
Ruimte “Ik heb veel tijd nodig 
gehad om alles te verwerken. 
Het is ook moeilijk dat alleen 
ik nu nog weet van het verle-
den met mijn ouders: ik heb 
geen broer of zus met wie ik 
het kan delen. Gelukkig heb ik 
veel lieve mensen om me heen, 
maar er speelt zich veel af in 
mijn hoofd. Herinneringen, 
beelden van hun overlijden die 
zich aan me opdringen. Ik vind 
het vreselijk dat ze zo’n pijn 
hebben gehad. Mijn basis is 
weg. Maar ik red me wel. Het 
gaat steeds beter met me. Dit 
jaar heb ik het gevoel dat ik 
eindelijk lucht en ruimte krijg 
voor andere dingen.”
EVA IS BEZIG MET EEN BOEK OVER HAAR 
MOEDER MARGA VAN ARNHEM. MEER 
WETEN? KIJK OP EVADEBOER.NL

opgevangen. Toen ik twintig 
was, kreeg ik weer contact met 
mijn vader. Hij nodigde me uit 
om te komen eten. Met hulp 
van een psycholoog was hij 
eindelijk weer zichzelf gewor-
den. Het was fijn om weer con-
tact te hebben, langzaamaan 
groeiden we weer naar elkaar 
toe. Inmiddels had mijn vader 
een nieuwe vriendin met wie 
hij een wereldreis ging maken 
met de zeilboot. Ik gunde het 
hem, dit was zijn droom, maar 
ik voelde me ook erg leeg. Het 
was alsof er weer een ouder uit 
mijn leven verdween.”

‘Het doet zo vreselijk veel pijn, omdat je  
weet dat er niemand is die jou beter kent’

 Marieke den Toom (29) 
woont samen en werkt 
als planner bij een 

scheepvaartbedrijf. Ze was net 
zeventien toen haar moeder 
overleed. Vorig jaar overleed 
haar vader op Curaçao. Ze 
heeft een broer die een jaar 
ouder is.

Moeder “Ik kan mijn ouders 
niet meer bellen en dat voelt 
raar. Mijn broer en ik waren 
echte moederskindjes. Mijn 
vader zat bij de marine en was 
daarom vaak van huis. Op een 
gegeven moment ging mijn 
moeder naar de dokter, omdat 
ze maar bleef afvallen. Ze 
bleek leukemie te hebben. Ze 
werd meteen opgenomen in 
het ziekenhuis, in Leiden. Dat 
was een flink stuk reizen, want 
we woonden bij Den Helder. 
Het was zo’n naar gezicht: mijn 
moeder in een soort tent aan 
allemaal apparaten. Gelukkig 
ging het na een stamceltrans-
plantatie weer goed met haar 
en mocht ze naar huis. Maar 
niet lang daarna kreeg ze een 
longontsteking en moest ze 
terug naar het ziekenhuis. We 
wisten dat ze het niet zou red-
den. Vijf dagen hebben we aan 
haar bed gewaakt. Ze klopte op 
mijn hand als ik moest huilen. 
Praten kon niet omdat ze aan 
de beademing lag – ik voelde 
me zo machteloos. Haar over-
lijden was onwerkelijk. Ik kon 
niet bevatten wat me was over-
komen.”
Vader “Mijn vader was het 
laatste jaar zo met de verzor-
ging van mijn moeder bezig 
geweest dat hij in een diep gat 
viel en niet meer zichzelf was. 
Hij dekte de tafel voor vier 
personen en werd snel boos  
op ons – hij vergat dat wij onze 
moeder ook misten. Ik heb nog 
maar een paar maanden thuis 
gewoond en ben daarna door 
mijn toenmalige schoonouders 

Foute boel “Na vijf jaar zeilen 
ging mijn vader op Curaçao 
wonen en mijn broer en ik 
zochten hem zeker drie keer 
per jaar op. Dan gingen we 
duiken, zeilen, samen koken. 
Op een dag belde hij om te 
vertellen dat hij naar het zie-
kenhuis moest voor een scan. 
Ik dacht meteen het ergste, de 
nare ziekenhuisbeelden van 
mijn moeder flitsten door mijn 
hoofd. Ik kon alleen maar hui-
len. Hij bleek kanker te heb-
ben. Vorig jaar kerst belde hij 
dat hij nog maar een maand te 
leven had. We zijn meteen naar 

Curaçao gevlogen. Afscheid 
nemen doet zo vreselijk veel 
pijn, omdat je weet dat er nie-
mand is die jou beter kent. Dat 
je hem straks niet meer kunt 
bellen als je het moeilijk hebt. 
Dat je niets meer kunt vragen 
over je moeder of over hoe m’n 
broer en ik waren als kind. 
Ondanks de steun die ik heb 
van mijn broer, vriend en 
vrienden, lukt het me nog niet 
om het een plek te geven.”  !

praat mee op viva.nl

persoonlijk
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