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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

De persoonlijke, veelal emotionele zoektocht van Marianne om aan het oorlogsverleden 

van haar in het jappenkamp getraumatiseerde moeder te ontsnappen en haar eigen 

vrijheid te verwerven. 

 

Hoe vind je je weg naar een liefdevol leven? Voor Marianne, dochter van een in het 

jappenkamp getraumatiseerde moeder, wordt het naarmate de jaren verstrijken steeds 

duidelijker dat ze op zoek moet naar haar authentieke zelf om haar eigen vrijheid te 

verwerven. Een vrijheid die haar moeder lang geleden is afgenomen en die ze helaas 

nooit meer terug heeft kunnen vinden. 

In "De oorlog van mijn moeder in mij' beschrijft Marianne haar persoonlijke, veelal 

emotionele zoektocht om aan het oorlogsverleden van haar moeder te ontsnappen. Zoals 

veel van haar generatiegenoten met door de oorlog getraumatiseerde ouders, is ze van 

jongs af aan verbonden met de verhalen en de verschrikkingen uit het verleden. Omdat 

ze zo graag de liefde van haar moeder wil voelen, neemt ze het onbewust op zich om 

haar moeders trauma mee te dragen. Marianne ontwikkelt daardoor in haar vroege 

jeugd een eigen trauma dat later leidt tot talrijke lichamelijke klachten. Juist die 

klachten geven haar de ruimte om op onderzoek uit te gaan en het contact te herstellen 

met haar eigen lichaam en vooral met het vrouw zijn. Het vrouw zijn dat haar moeder zo 

verafschuwde omdat het haar veel ellende had opgeleverd in het jappenkamp. 

 

"De oorlog van mijn moeder in mij' schetst aan de hand van het persoonlijke verhaal van 

Marianne de lastige weg die veel naoorlogse generatiegenoten afleggen, verlangend naar 

hun eigen vrijheid. Onderweg naar een lichter en liefdevol leven waarin het 

familieverhaal, ook door volgende generaties, niet meer als een blok meegedragen hoeft 

te worden. 

 

Over de auteur: 
Marianne des Bouvrie (1957) is meer dan vijfentwintig jaar werkzaam geweest in het 
bedrijfsleven voordat zij, ook al weer jaren geleden, haar praktijk voor lichaamsgerichte 
therapie begon. Marianne is, zolang zij zich kan herinneren, een bewuste bewandelaar 
van het levenspad. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat zij op enig moment voelde dat 
zij op zoek moest naar haar authentieke zelf om haar eigen vrijheid te verwerven. 
 
De oorlog van mijn moeder in mij is het verslag dat Marianne schreef van haar 
persoonlijke, veelal emotionele zoektocht om aan het oorlogsverleden van haar moeder 
te ontsnappen. Een zoektocht naar een lichter leven. Een leven vanuit liefde en niet 
vanuit haat en oorlog. Een leven vanuit kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid om jezelf te zijn 
en te laten zien. 
 



Het tragisch oorlogsverleden van de moeder van Marianne des Bouvrie veroorzaakte 
zowel psychische als lichamelijke klachten bij Marianne. 
 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012

3092858   

 

Extra/Recensies: 

 

AD| Abcoudense Marianne schreef boek over trauma moeder na Jappenkamp: ‘De 

oorlog van mijn moeder in mij’ 
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