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Short Description
Hennie is een moeder die, in haar poging goed te zijn, haar dochter kwijtraakt. De vraag
is of een goede moeder wel bestaat als mensen in hun controlezucht elkaar niet laten zijn
die ze zijn. Eva, de dochter, vindt uiteindelijk in zichzelf de moeder waar ze naar op zoek
is.
Lees meer

Beschrijving
Bestaat een goede moeder wel?

De moeder in dit verhaal, Hennie, maakt zich afhankelijk van het oordeel van anderen en
probeert zich daarin te passen. Ze zoekt een anker, eerst in haar eigen moeder en als die
sterft in haar echtgenoot die ze niet kan bereiken. Uiteindelijk vindt ze haar basis in een
ander die de controle van haar overneemt. Daardoor verliest ze haar kinderen en belandt
ze in een afhankelijke positie. Van mislukte moeder wordt ze dochter. Eva probeert te
voldoen aan de verwachtingen van haar moeders die ze projecteert op de wereld. Als haar
pogingen mislukken wil ze verdwijnen (anorexia). Uiteindelijk klampt ze zich vast aan
haar moederschap. Van mislukte dochter wordt ze moeder. De moeder in dit boek sterft
op het moment dat de relatie met haar dochter goed had kunnen komen. Maar: een
moeder moet elk moment sterven, in de zin dat ze haar eigen identiteit opgeeft, zonder
dat ze werkelijk verdwijnt. De problematiek - vechtscheiding, mislukte moeder-dochter
relatie, controledrang - is voor velen herkenbaar. De impliciet in het verhaal verwerkte
oplossing is die van Eva, die als moeder leert hoe ze haar weten op een liefdevolle manier
moet loslaten.
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