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Maandopdracht andere site : Het mislukte feest.

Het mislukte feest
Het is 31 augustus 1954.
Een nieuw wonder wordt geboren, het zevende kind en het is een meisje.
In die tijd was het nog niet de gewoonte dat de vader bij de geboorte was, maar deze vader was niet
eens in de buurt om zijn vrouw te steunen, om het nieuwe leven te bewonderen.
Nee het tien jarig zoontje begeleidde zijn moeder naar het ziekenhuis en moest daarna door naar het
internaat. Ook hij wist later niet dat hij er een zusje bij gekregen had.
De vrouw bracht het kindje op de wereld, de enige die in het ziekenhuis geboren is.
Nu zou het feest los moeten breken, maar nee, een soort wanhoop overmande haar hart.
Weer een kind erbij terwijl ik dit niet wil.
Niemand zag aan de vrouw wat zij dacht, hoe wanhopig zij zich eigenlijk voelde.
Het kindje probeerde kenbaar te maken dat zij er was en verlangde naar de warmte van haar moeder.
Maar eigenlijk werd direct de o zo belangrijke band doorgesneden en een diepe eenzaamheid daalde
neer over het meisje.
Thuis gekomen werd zij in de armen gedrukt van tante Cora. De hel zou hier verder gaan.
Geen roze slingers, geen blijde harten, geen bewondering om het nieuwe wonder. Nee alleen maar pure
afwijzing.
Het kindje wat ook nog eens hooggevoelig bleek te zijn, voelde eigenlijk al in de buik van haar moeder
dat zij niet welkom was.
Wat een feest van het geboren worden had moeten zijn, is opgevolgd met geestelijke en emotionele
verwaarlozing.
Een jeugd zonder water, zonder licht, zonder warmte.
Niet voor niets heeft ze meer dan een halve eeuw later haar zelf de naam Zonlicht gegeven als
schrijfster.
De erkenning van haarzelf heeft ze nu eindelijk gevonden, al blijft de pijn van haar eerste feest in haar
leven aanwezig en dit gemis gaat zelfs als een rode draad met haar mee.
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