
Ochtendpost - Van angst in 
Nederlands-Indië naar liefde in Holland

Het nieuwe boek van Shirley Rigault uit Arnhem is verschenen.
Op vrijdag 2 maart is het nieuwe boek 'Ochtendpost - Van angst in 
Nederlands-Indië naar liefde in Holland' van Shirley Rigault verschenen. Deze 
biografie wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Samenvatting
Op haar zoektocht naar haar Indische roots ontdekt Shirley 
Rigault hoe het levensverhaal van haar moeder Sylvia haar 
helpt dichter bij zichzelf te komen. Shirley kijkt door de ogen 
van haar beeldschone moeder naar de traumatische 
gebeurtenissen in Nederlands-Indië tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Ondanks de diepe pijn die Sylvia bij zich draagt, 
vindt zij een weg om weer hoop te krijgen voor de toekomst. 
En als zij in Holland George ontmoet, die haar overlaadt met 
liefdesbrieven, weet Sylvia dat niets haar in de weg staat om 
weer gelukkig te worden.

Over de auteur
Shirley Rigault (1958) woont met haar vriend in Arnhem. Zij 
komt erachter dat het schrijven van het levensverhaal van haar 
moeder veel in haar losmaakt. Schrijven blijkt haar passie te 
zijn en haar te helpen om ook zichzelf beter te begrijpen. Aan 
de hand van honderden liefdesbrieven van haar ouders en 
hun verhalen kan Shirley het leven in Nederlands-Indië en hun 
mooie liefdesrelatie in Holland op een bijzondere wijze 
verwoorden. Naast een prachtig verhaal geeft 'Ochtendpost' 
inspiratie en hoop na de diepe pijn van een oorlog.

Fragment uit het boek
Ik spits mijn oren en lig doodstil. Dit geluid ken ik niet. Het zijn geen krekels en het 
is ook geen tokeh. En waar ben ik? Waarom liggen we met zijn vieren in deze 
kleine kamer? 
Dan herken ik het geluid, het geluid van water, heel veel water. Naast mij hoor ik 



zacht gekreun. Het is mama die zich langzaam omdraait. Plotseling hoor ik 
voetstappen. Het zijn stevige stappen en ik denk ze te herkennen. Ik verkramp en 
houd mijn adem in. Wat gebeurt er? Komen ze ons halen? Ik houd mijn handen 
voor mijn oren en doe mijn ogen dicht. Dat heeft altijd geholpen. Maar dan klinkt 
gelach en de voetstappen gaan aan onze deur voorbij. 
Ik wrijf in mijn ogen en kijk om mij heen. Ja, nu weet ik het. We zijn op het schip. 
Het schip naar Holland. Daar wordt op ons gewacht en gaan we nieuwe mensen 
ontmoeten. Eindelijk zien we opa en oma Hicks weer. Ondanks de scheiding van 
mijn ouders hebben ze contact met ons gehouden. Ik begrijp dat de relatie met hun 
zoon niet goed meer was. In Holland kan ik weer naar school en het allemaal 
vergeten. Het is te veel, te veel om nu te beseffen. 
Vrienden die opeens geen vrienden meer waren. Boze gezichten en mensen met 
grote scherpe stokken. Buren die nooit meer langskwamen en gesmoes en gesis op 
straat. Het verdrietige gezicht van mama zie ik nog voor me, toen de mannen uit het 
huis werden gehaald en de volgende dag niet meer terugkwamen. Er werd niets 
over gezegd, maar ik zag de tranen over de wangen rollen.
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Meer informatie
Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem 
dan gerust contact op met de auteur: Shirley Rigault, e-mail: 
shirley.rigault4@gmail.com. 
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