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Mijn boekje is een 
vrolijk verhaal voor 
kinderen geworden.

Tekenacademie volgen was 
ooit de meisjesdroom van 
Diane Put. ”Maar mijn vader zag 
het niet zitten: hoe zou ik ooit 
met potlood en papier mijn bo-
terham kunnen verdienen? Dus 
stapte ik in het onderwijs. Maar 
het is altijd blijven kriebelen. 
Nog meer na de dood van mijn 
dochtertje. Om mijn verdriet 
kwijt te kunnen, ben ik medi-
terend gaan tekenen. Boedhis-
tische mandala’s”, vertelt Dia-
ne Put. ”Ik mediteer en begin 
te tekenen. Ik laat dan gewoon 
komen wat er komt. Dat heeft 
mij heel erg geholpen om terug 
die innerlijke rust te vinden, om 
haar dood te aanvaarden en al-
les los te laten. Een mandala is 
eigenlijk tekenen vanuit je ziel, 
weergeven op papier wat er in 
je zit. Ik zag daar een brochure 
over en voelde direct dat dat mijn 
ding was. Ik zocht geen thera-
peuten of praatgroepen, al heb ik 
daar alle respect voor. En ik wil-
de me zeker niet onderdompelen 
in medelijden. Achteraf bekeken, 
waren die mandala’s voor mij de 
goede manier om met mijn ver-
lies om te gaan.” 
”De mandala die ik voor mijn 
dochter heb getekend, daarvan 
voelde ik dat die klaar was. Het 
is een ronde vorm. Ik zie er geen 
begin of einde aan. Iets wat blijft 
duren. Net als de band met mijn 
dochter.

Hoe is Charlotte gestorven? 
Ze had botkanker. Ze was zes toen 
ze ziek werd en negen toen ze is 
overleden. Dat waren heel moei-
lijke jaren. Ze heeft een jaar che-
motherapie gehad, en een ope-
ratie. Een jaar nadat we gestopt 
waren met de chemo, bleek de 
kanker uitgezaaid. Toen wist ik dat 
er niets meer aan te doen was. Ik 
heb toen aan de dokters gezegd 
dat ze er geen doekjes moesten 
om winden. Van toen ze ziek werd, 
voelde ik al dat ik haar zou moeten 
loslaten. Niet omdat ik het pessi-
mistisch inzag of zo. Ik voelde ge-
woon dat er veel meer aan de hand 
was. Het was een soort voorge-
voel. Toen de kanker terugkwam, 
stortte mijn wereld opnieuw in. 
Ik voelde toen ook dat ik hiermee 
moest gaan leven. 

Het moeilijkste wat een moe-
der moet doen.

Absoluut. Maar uiteindelijk was 
het mijn kind dat aan het afzien 
was. Zij voelde de aftakeling. Ik 
zag het. Natuurlijk als moeder 
voel je dat mee. Toekijken is erg, 
want je wil die pijn zelf dragen. 
Charlotte besefte zeker dingen, 
maar uitspreken dat ze ging ster-
ven, hebben we nooit gedaan. Het 
leek alsof het niet moest worden 
uitgesproken omdat we het al-
lebei al wisten. Ik heb dat heel 

intens met haar gedeeld, dat los-
laten. In zo’n situatie evolueert 
een kind heel sterk. Ouder wor-
den is misschien niet het juis-
te woord, maar ze werd in korte 
tijd wel mentaal rijper.Ik herin-
ner me dat mijn oudste dochter 
toen zei dat ze met Charlotte niet 
meer kon praten zoals vroeger. 
En Charlotte zei hetzelfde over 
Eveline. 

Hoe zou u haar omschrijven?
Ze was altijd een kind dat heel 
sterk kon voelen, heel meelevend 
en bewust ook. Een heel vrolijk 
kind. Ze kon diep ongelukkig zijn 
als iemand niet lief was geweest 
tegen haar. Zij wilde altijd met 
iedereen vrienden zijn. 
Mijn moeder is gestorven toen ik 
vier jaar oud was. Mijn kinderen 
wisten dat. Ik toonde hen vaak 
foto’s van haar. Toen Charlotte 
drie of vier jaar oud was bleef 
ze daar maar over doorvragen: 

”Mama, je was zo’n klein kindje 
als ik toen je al geen mama meer 
had. Ik zou gewoon niet kunnen 
leven zonder jou. Ik zou sterven 
van verdriet.” Ze kon zich hele-
maal in die situatie verplaatsen. 
Ik besefte toen wat een geluk ik 
had dat ik zulke gevoelens kon 
delen met mijn dochters. Door 
die vroege dood van mijn moeder 
was ik mij daar altijd heel bewust 
van: hoe broos dat geluk wel is. 
Ik vroeg mij toen soms af: is dit 
niet té mooi allemaal? 

Heeft u nu nog contact met 
uw overleden dochtertje?

Ze is altijd bij mij. Er zijn perio-
des waarin ik haar minder voel. 
Als ik te veel denk en te weinig 
voel. Als ik meer op intuïtie of 
buikgevoel leef, dan lukt het alle-
maal veel beter en dan is Charlot-
te er. Dat doet goed. Het zijn geen 
gedachten die ik graag zou willen 
denken maar een intens en puur 

aanvoelen van een ontastbare, 
positieve energie ...en dan schijnt 
de zon en je lacht!

Nu leeft Charlotte ook een 
beetje verder in het prenten-
boek over Lotta ?

Een paar jaar geleden, rond de 
verjaardag van Charlotte, was 
ik weer zo ongelukkig en tries-
tig. Het verdriet had me vast en 
overrompelde me. Ik kon niet 
aan die knop draaien. Maar ik 
wilde niet mijn hele leven blij-
ven huilen. Charlotte is altijd 
veel meer vreugde geweest dan 
verdriet. Ik voelde die energie 
van Charlotte. Er moest echt iets 
uitkomen. Alsof Charlotte zelf te-
gen mij zei ’Komaan mama, doe 
iets’. En ik ben beginnen teke-
nen en tekenen. Zo ben ik bij 
de kip Lotta uitgekomen. Een 
zachte, warme, ronde, guitige 
kip. Met het karakter van mijn 
dochter. Even voordien had ik 

ergens een beeldje van een kip 
gekocht. Thuis zag ik dat er een 
kaartje met een website aanhing. 
Toen ik daarnaar surfte, bleek 
dat uitgerekend die kip, de naam 
Charlotte droeg. Vanaf dat mo-
ment begon die kip voor mij te 
leven als figuurtje. Ik heb ze Lot-
ta genoemd. En de andere kip 
noemde ik Lie, naar Charlottes 
beste vriendin Lieke. Ik heb hen 
in het boek weer samengebracht. 
Toen heb ik maanden getekend 
en gezocht. De hele woonkamer 
lag vol kippentekeningen. Ik kon 
niet stoppen. Nadien heb ik mijn 
boekje voorgelegd aan de uitge-
verij die er wel muziek in zag.

Dat moet een super gevoel 
geven?

Ja, maar ik moet eerlijk toegeven 
dat de weg ernaartoe belangrij-
ker was dan het resultaat. Er is 
zoveel uit mij gekomen tijdens 
dat hele proces. ”Dit heb jij met 
een heel intens buikgevoel ge-
maakt”, zei de uitgever tegen mij. 
Zonder dat zij van Charlotte af-
wist. Dat was een heel emotio-
neel moment voor mij. Ik vind 
het heel fijn dat mensen mijn stil 
verhaal hierachter aanvoelen. 

U hebt het verlies door dit 
prentenboek echt door-
leefd?

Ik wilde daardoor. Het is bijna als 
een nieuw begin. Ik ben rechtge-
staan met het idee van nu gaan 
we verder. Het heeft misschien 
lang geduurd maar dat was de 
tijd die nodig was. Ik heb het niet 
ontweken of naast mij gelegd. 
Maar het boekje is een vrolijk 
verhaal voor kinderen geworden. 
Het verwijst naar de bijzonde-
re vriendschap tussen Charlot-
te en Lieke. De laatste maanden 
van Charlottes leven, was Lieke 
elke dag hier. Ondanks die ziek-
te, was het een feest voor haar 
om gewoon bij haar vriendinne-
tje te zijn. Die twee zaten soms 
gewoon naast elkaar in de ze-
tel. Lieke bracht heel vaak een 
roosje of een kaartje mee voor 
Charlotte. Die vriendschap, ook 
al waren ze zo klein, was heel erg 
waardevol. 
Er overkomen mij zoveel positie-
ve dingen, negen jaar na de dood 
van Charlotte. Ik denk dat dat 
ook komt omdat ik dat nu weer 
durf toelaten. Nu kan ik er over 
praten en ermee omgaan. Het 
heeft een warme plaats gekregen 
in mijn leven. Ik geloof heel sterk 
dat de dingen die in mijn leven 
gebeurd zijn, zo moesten zijn. 
Het heeft mij laten groeien. 

Lotta, Diane Put, uitgeverij Clavis. De 
originele tekeningen van Diane Put 
worden tentoongesteld van 11 tot 24 
november in galerij Quadro, Lierse-
steenweg 64, in Aarschot.
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”Alles heeft een reden. Natuurlijk heb ik me afgevraagd waarom die bot-
kanker uitgerekend mijn dochtertje moest treffen. Maar ik wil niet alleen 

verdriet overhouden. Dat beeld klopte niet met het optimistje dat Charlotje 
was”, vertelt Diane Put aan Kari Van Hoorick. 

Tekenares Diane Put tussen de tekeningen van ’haar’ kippen Lotta en Lie. Foto Dirk VERTOMMEN
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”Alsof Charlotte tegen 
me zei: mama, doe iets”

Ik wilde niet 
mijn hele leven 
blijven huilen.

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen twee verhalen over         verlies en immens verdriet. En hoe er toch iets moois kan van komen. 


