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Geertje Paaij (63): "Elke dag check ik even op 
mijn mobiel of mijn oudste dochter Lizet (31) 
online is geweest op WhatsApp. Gelukkig, ze 
leeft nog, denk ik dan. Op de wisselende pro 
fielfoto van mijn jongste dochter Marilène (29) 
zie ik of haar haren momenteel blond, zwart 
of rood zijn. Zo blijf ik op de hoogte, want ik 
heb al twee jaar geen contact meer met mijn 
kinderen. Het liefst wil ik ze appen: 'Kom 
gezellig weer naar huis.' Ik zou ze dan stevig 
omarmen en gezellig thee met ze drinken. 
Voordat ze pubers werden, was de band met 
mijn dochters hecht. Ik herinner me nog mijn 
oermoedergevoel, toen mijn oudste dochter 
snikkend vertelde dat ze op school de hele 
pauze op het toilet zat, omdat klasgenoten haar 
pestten. Ik drukte haar troostend tegen me 
aan en fluisterde dat het goed zou komen. Om 
de volgende dag naar school te stuiven om 
verhaal te halen bij de leerkracht. Want wie 
aan mijn kinderen kwam, kwam aan mij. 
Maar toen ze vijftien en dertien jaar waren en 
ik door de scheiding van mijn man alleen voor 
ze zorgde, begonnen de problemen. Ze gingen 
hun eigen gang en als ik dat in goede banen 
wilde leiden, werden ze brutaal: Ik kreeg 
steeds minder grip op ze. Lizet ging blowen 
en ontwikkelde schizofrenie. Een geestes 
ziekte die mijn neef en oma ook ooit in een 
psychiatrische instelling deed belanden. Ze 
spijbelde van school, sliep overdag en was 
's nachts wakker. Ze praatte regelmatig in 
zichzelf, tegen de stemmen die ze hoorde in 
haar hoofd. Ik wist me geen raad. 
Toen Lizet achttien jaar werd, heb ik voor 
mezelf gekozen. Op advies van de hulpverle 
ning vroeg ik haar het huis te verlaten. Niet 
veel later werd ze opgenomen in een psychi 
atrische kliniek. Met mij wilde ze daarna niets 
meer te maken hebben. Toen Marilène een 
paar jaar later het huis uitging, speelde ik 
voor haar nog lange tijd de goede fee. Zij 

heeft ADHD en bracht zichzelf door haar 
impulsieve acties steeds in de problemen. 
Maar ik betaalde haar schulden, kookte voor 
haar als ze langskwam, bemiddelde waar 
nodig. Waardering kreeg ik daar niet voor. 
Integendeel. Gelaten liet ik de steeds grover 
wordende verwijten over me heen komen. Ik 
hield toch wel van haar, wat ze ook deed en 
zei. Dat wist ze. Maar mijn energie verliet 
langzaam mijn lichaam. Totdat ik nog maar 
achtenveertig kilo woog en letterlijk niet meer 
kon. Mijn nieuwe partner vroeg: 'Wanneer 
ga je eindelijk eens voor jezelf zorgen?' Ik 
realiseerde me dat hij gelijk had en stuurde 
mijn jongste dochter een e-mail: 'Natuurlijk 
hou ik zielsveel van jou en je zus, maar 
voorlopig heb ik geen behoefte aan contact.' 
Mijn dochter appte me daarop heel boos, 
dat de contactbreuk voor altijd zou zijn ... 
De kans is dus groot dat ik mijn kinderen nooit 
meer zie. Dat besef ik maar al te goed. En ook 
dat ik mijn kleinkinderen niet leer kennen, 
mochten die er komen. Dat is hard. Maar ik 
moest mijn dochters loslaten, anders zou ik 
er zelf aan kapotgaan. 
Het lijkt nu net alsof ik nooit kinderen heb 
gekregen. Ik werk hard en in het weekend 
wandel ik met mijn partner in het bos of we 
gaan naar een museum. Maar wat buiten 
staanders niet zien: op zolder in een diepe 
ladekast liggen de tekeningen vol hartjes en 
bloemetjes, die ik kreeg voor Moederdag toen 
mijn dochters nog klein waren. 'Voor de liefste 
mama van de hele wereld' staat erop. Naast 
die kast staat een koffer waarin ik hun eerste 
zachtleren schoentjes bewaar en de Mickey 
Mouse-truien die ik voor ze breide. Ik mijd die 
zolder. Die herinneringen zijn voor mij veel te 
pijnlijk. Maar 's nachts als ik me ontspan en 
mijn gedachten niet kan verstoppen, droom 
ik over Lizet en Marilène. Zo'n drie nachten 
per week. Dat ze tot inkeer zijn gekomen en 
dat het weer net zo gezellig wordt als vroeger. 
Dat zijn fijne dromen." 

Geertje Paaij schreef een boek over haar leven: 
Het niemandsland van een moeder 
(Uitgeverij Just Publishers). 
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