reportage

Jean-Jacques De Gucht, zoon van Karel
en Mireille, kondigde dit jaar zijn trouwplannen met vriendin Charlotte aan.
Reden genoeg voor zijn mama om haar
jongste zoon een brief te schrijven...

Een bewogen jaar
in 5 hartverscheurende brieven
Driehonderdvijfenzestig dagen.
Van sneeuw, van regen, van zonneschijn.
Maar bovenal: een jaar waarin de liefde
zegevierde. Over de diepste ellende heen.
Productie: Barbara Claeys. Stills: Wout Hendrickx.
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Liefste Jaco,
Op de ‘vooravond’
van deze grote sta
p in je leven wil
neerpennen. Als ma
ik graag enkele ov
ma. Dus recht uit
erwegingen voor
het hart...
Je papa en ik hebb
je
en geprobeerd om
je
in
de loop der jaren
iemand. Net zoals
te laten opgroeien
we geprobeerd he
tot een gelukkig
bben om je te ler
aanvaarden en kr
en nadenken, nie
itisch te zijn. Dat
t alles klakkeloos
was niet altijd ev
ongeduldige aanp
te
en makkelijk. En
ak, anderzijds door
erzijds door mijn
jouw eigenzinnighe
er is. Maar ik denk
va
ak
id. Opvoeden is he
dat we het er al bij
t allermoeilijkste
al niet zo slecht va
Het is zeker niet
wat
n hebben afgebrach
mijn bedoeling om
t.
nu betweterig of mo
ervaring heeft uit
raliserend uit de
eraard ook haar re
hoek te komen. Ma
chten. En alles we
maar aan het lied
ar
ten en voorspellen
van Jean Gabin.
gaat toch niet. De
‘Je
sais, je sais, mais
jamais...’
nk
maintenant je sa
is que je ne saur
Twee mensen me
ai
t een eigen achter
grond die samen ee
makkelijk. Het vr
n leven willen opbo
aagt een serieuze
uwen, het is niet alt
inspanning. Maar
blijven houden: kw
ijd
één groot principe
ets niet. Zeg je me
mo
et je altijd voor og
nin
g, maak desnoods
dat je elkaar kwets
en
eens goed ruzie, ma
t. Er blijft altijd iet
ar ga nooit zo ver
s wrang hangen. He
Lach met en zelfs
t stapelt zich op. He
om elkaar. Humor
t escaleert.
is zo ongelofelijk
begrepen. Geef oo
intiem en wordt
k in je relatie met
te gemakkelijk ni
Charlotte humor ee
intieme band.
et
n plek, want met ha
ar
heb je nu de mees
Koester de goede
t
momenten en prob
eer samen dingen
mijd compensatie
te
do
en die je allebei gr
drang. Samenleve
aag doet. Maar
n is geen wiskunde
verlangens van Ch
. Blijf jezelf, maar
arlotte.
hou rekening me
Ik ben ervan over
t de
tuigd dat niemand
gemaakt is om all
wel rekening mee
ee
n door het leven te
dat je soms toch all
gaan. Maar hou er
een zult zijn of je
genegenheid voor
alleen zult voelen.
je partner, ouders
Liefde, vriendsch
, familie en vrien
begrippen. Spring
ap,
den zijn ook voor
daar dus niet roek
jou geen oppervlak
eloos en ondoorda
Lieve Jaco, zoals
kige
cht mee om.
ik je nu wel al een
beetje ken, weet ik
hebt nagedacht en
dat je hier ongetw
gefilosofeerd. En da
ijfeld allang diep ov
t stelt me gerust.
En ook al ben je al
er
enkele jaren het hu
is uit, je blijft mijn
voor wie onze de
jongste, van wie
ur altijd wagenw
ik zielsveel hou en
ijd zal openstaan
elkaar te delen. Ma
. Uiteraard om de
ar ook als het miss
mooie momenten
chien even ietsje mi
met
nder vlot gaat.
Heel veel geluk!
Je mama
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