
Het huisje-boompje-beestje-ideaal was belang-
rijk in hun gereformeerde omgeving; mijn ouders 
wilden per se aan dat plaatje voldoen. Kinderen 
waren een statussymbool, dus trouwden ze en 
werden mijn zusje en ik geboren. Ik vind het  
ongelooflijk dat de ouders van mijn moeder haar 
toestemming gaven om te trouwen – daar was ze 
helemaal niet klaar voor. En dat niemand ingreep 
toen het thuis zo vreselijk misliep.”

Rollen omdraaien
“Mijn moeder kon de zorg voor mij en mijn zusje 
helemaal niet aan. Ze liep van hot naar her met de 
wasmand, had geen idee waar ze moest begin-
nen. Het liep altijd uit op één grote chaos. Met de 
afwas kon ze uren bezig zijn, ze snapte simpelweg 
niet hoe ze dit moest aanpakken. Al op jonge leef-
tijd werd er veel van me gevraagd. Ik deed wat 
veel kinderen in deze situatie doen: ze draaien de 
rollen om en gaan voor hun ouders zorgen. Zo 
liep ik op achtjarige leeftijd met tassen vol bood-
schappen naar huis en moest ik op mijn vierjarige 
zusje letten. Ik was loyaal aan mijn ouders, ik kon 
ook niet anders, was afhankelijk van ze. En soms 
deden ze wel hun best om iets leuks met ons te 
doen. Met mooi weer gingen we naar de eenden-
vijver, en in de zomer mocht ik ijsjes halen. Toch 
kan ik me niet herinneren dat ik echt liefde voor 

Een moeder die babytaal met haar sprak en een 
fanatiek gelovige vader; de abnormale jeugd van 
Nettie van Wijk (46) tekende haar voor het leven. 

“Er is een babyfoto van mij waarop ik vijf weken 
oud ben. Ik lig op mijn buik en houd zelfstandig 
mijn hoofdje omhoog. Dat ik dit al zo vroeg kon, 
heeft te maken met een gevoel van onveiligheid. 
Waarschijnlijk voelde ik toen al aan dat mijn  
ouders niet in staat waren om mij groot te  
brengen. Dat ik op mezelf aangewezen was. 
Instinctief heb ik altijd geweten dat het thuis niet 
oké was. Ik herinner me dat ik als vierjarige bij 
een buurmeisje speelde, zij buikpijn kreeg en 
door haar moeder werd getroost. Als ik pijn had 
of huilde, was ik een ‘lastig kind’. Ik heb in mijn 
jeugd heel vaak gedacht: mijn ouders hadden een 
pop moeten nemen in plaats van een kind. 
Ze zijn aan elkaar gekoppeld. Beiden maakten 
moeilijk contact met andere mensen. Mijn vader 
is spastisch. Zijn mond staat scheef en hij loopt 
moeilijk. Ik heb geen idee hoe dit is ontstaan, 
want daarover werd nooit gepraat. Mijn moeder 
is zwakbegaafd en autistisch. Ze leerde pas praten 
toen ze vier was en haar woordenschat bleef  
beperkt tot die van een achtjarige. Ze rondde op 
haar veertiende de basisschool af, maar haar ni-
veau was te laag om een vervolgopleiding te doen. 

NETTIE GROEIDE OP  
BIJ (GEESTELIJK) 

GEHANDICAPTE OUDERS
‘MIJN UITHUISPLAATSING 
VOELDE ALS  
een bevrijding’

▶

PERSOONLIJK

36 12 | 18 3712 | 18



mijn ouders voelde. Ze spraken nooit duidelijk uit 
wat ze van mij wilden. Van mijn vader, die wel 
een normaal IQ heeft, hoefde ik weinig te ver-
wachten. Hij was erg dominant en zeer fanatiek 
in zijn geloof. Een beetje zoals in het boek Knielen 
op een bed violen. Met de bijbel in de hand stak 
hij donderpreken af.”

Niet normaal
“Langzaam kreeg ik door dat onze thuissituatie 
niet normaal was. Soms logeerde ik bij familie, 
waar wel structuur was: speelgoed opruimen, 
verhaaltje voorlezen, grapjes maken… Normale, 
huiselijke dingen die ik niet gewend was. En ik 
werd intellectueel uitgedaagd. Mijn oom bedacht 
bijvoorbeeld vraagstukjes: je bent nu acht jaar 
oud, hoeveel maanden zijn dat? Geweldig vond ik 
dat. Mijn moeder brabbelde nog babytaal tegen 
me toen ik zes was, omdat ze dacht dat dat zo 
hoorde. Een nichtje zei een keer: ‘Jij hebt een 
gekke moeder en een raar gezin’. Ik vond dat vre-
selijk, want ik wilde niets liever dan normaal zijn. 
Toen mijn moeder een tijdje in het ziekenhuis lag, 
kwam de thuiszorg bij ons. Haar broers en zussen 
pleitten ervoor dat deze zou blijven als ze weer 
thuiskwam. Mijn vader wilde daar niets van 
weten. ‘Pottenkijkers’ hield hij buiten de deur.”

Bevrijding
“Het besef dat het thuis niet klopte, groeide meer 
en meer. Toen ik acht was, wist ik het zeker: ons 
gezin was niet normaal. Ik wilde weg. Maar waar 
kon ik naartoe? Ik werd ouder, groter en mondi-
ger. Mijn moeder was onder de indruk van mijn 
schoolboeken waarin stof stond waarvan zij niets 
begreep. ‘Jij gaat later autorijden!’ riep ze een 

keer jaloers. Mijn vader zei dat ik hem oversteeg, 
maar dat ik wel ‘respect moest houden’ voor 
hem. Uit frustratie omdat ze mij niet aankonden, 
begonnen ze me te mishandelen. Het is weleens 
voorgekomen dat mijn moeder mij met mijn 
hoofd tegen de grond sloeg, waarna ze met haar 
volle gewicht op me ging zitten.
Op mijn elfde voelde ik me zó verlaten. Ik besefte 
dat mijn moeder me niet kon volgen en dat mijn 
vader er niet voor mij kon zijn. Ik was heel leer-
gierig, keek rond hoe het er in andere gezinnen 
aan toe ging en zat uren in de bibliotheek. Zo  
probeerde ik te ontdekken hoe de wereld in  
elkaar zat. Ondertussen zat ik op de havo, maar 
aan huiswerk maken kwam ik amper toe. Deels 
door klusjes in huis, maar ook omdat ik ontzet-
tend moe was, omdat ik te pas en te onpas door 
mijn ouders werd gewekt.  
Uiteindelijk nam mijn conrector contact op  
met mijn huisarts. Maatschappelijk werk werd 
ingeschakeld, en toen ging het snel. Op mijn  
vijftiende werd ik bij een pleeggezin geplaatst. 
Mijn zusje koos er zelf voor thuis te blijven 
wonen. De uithuisplaatsing zou voor een half jaar 
zijn, maar ik wist meteen: ik ga nooit meer terug. 
Het voelde als een bevrijding.”

Totaal uitgeput
“De eerste weken bij mijn nieuwe gezin sliep ik 
ontzettend veel. Ik was fysiek en mentaal uitge-
put. Ook bleek dat ik een tekort had aan bepaalde 
voedingsstoffen; bij mijn moeder at ik nauwelijks 
iets omdat ze alles liet verpieteren. Ik vertelde 
mijn gezinsvoogd steeds meer over de situatie 
thuis en dat luchtte op. Al zo lang droeg ik deze 
last in mijn eentje dat ik amper de woorden kon 
vinden om het te vertellen. Maar het lukte. En het 
voelde goed om eindelijk gehoord te worden.
Eén keer heb ik mijn ouders nog opgezocht, maar 
toen maatschappelijk werk zag dat mij dat meer 
kwaad dan goed deed, hoefde dat niet meer. 
Lange tijd heb ik met schuldgevoel geworsteld 
omdat ik mijn zusje had achtergelaten. Maar zij 
koos ervoor om bij hen te blijven wonen. Ik vond 
dat heel moeilijk, maar ik moest me op mezelf en 
mijn herstel richten. Het was lastig contact met 
haar te krijgen. Heel soms lukte het per brief.
Na de havo ging ik naar de pabo. Daarvoor moest 
ik op kamers, in vreemde stad. Een brand in mijn 
studentenhuis werkte als een trigger; ik stortte in 
en raakte burned-out. In de opvang waar ik in  
belandde bleek dat ik leed aan posttraumatische 

stress. Jarenlang volgde ik therapie. Daar leerde 
ik dat ik er mag zijn zoals ik ben. Ook leerde mijn 
psychologe mij om gevoelens als boosheid en 
angst te benoemen en te erkennen. 
Het kantelmoment kwam toen ik mijn eerste 
man ontmoette, die me liet inzien dat ik het 
waard ben om er te zijn. Hij was de eerste die ooit 
tegen me zei dat hij van me hield. Hij overleed na 
zes jaar aan een hersentumor. Zijn dood liet een 
grote leegte achter, maar hij had me ook zó veel 
gegeven. Hij drukte me op het hart dat ik goed 
voor mezelf moest blijven zorgen. Na zijn dood 
ben ik veel gaan reizen. Daarmee verbreedde ik 
mijn horizon. Als kind knipte ik plaatjes uit reis-
gidsen en fantaseerde over reizen. Dat ik deze 
droom waarmaakte, gaf me zelfvertrouwen.
Elf jaar geleden ontmoette ik mijn huidige man. 
Een kinderwens was voor mij niet vanzelfspre-
kend en uiteindelijk zijn kinderen er nooit van 
gekomen. Ik was niet zozeer bang om te falen, 
maar een kind betekent dat je 24 uur per dag voor 
iemand verantwoordelijk bent. Dat wilde ik niet; 
ik had mijn hele leven al voor anderen gezorgd.”

Ermee leren leven
“Ik heb geen contact meer met mijn familie. Mijn 
moeder is opgenomen in een tehuis voor verstan-
delijk beperkten. Ik ben blij dat ze nu hulp en  

begeleiding krijgt. Mijn vader is woedend omdat 
ik ‘de vuile was heb buiten gehangen’en mijn 
zusje trekt partij voor hem. Dat doet pijn, maar ik 
besef dat zij blijkbaar niet anders kan. Ik mis mijn 
ouders niet, maar wel het idee van een warm 
gezin waar je altijd welkom en veilig bent. 
Nog altijd draag ik de gevolgen van mijn jeugd. 
Door alle stress en ernstige mishandelingen heb ik 
vaak hoofdpijn vanwege verwaarloosde hersen-
schuddingen. Ook heb ik last van mijn nek en 
schouders. Gelukkig kan ik liefhebben, is mijn  
gevoel nog puur. Het was een zoektocht om mijn 
sociale leven op te bouwen, zeker na het overlij-
den van mijn man. Er zijn wel vriendschappen 
ontstaan via de tennisclub. Ik omring mezelf met 
mensen die mij accepteren en bewaak mijn  
grenzen daarin, want ik blijf kwetsbaar. Dat  
laatste geldt voor veel van mijn lotgenoten. Ik  
ken er meerderen die niet kunnen knuffelen of 
zich moeilijk hechten. 
Ik ben actief bij de werkgroep Kinderen van 
Verstandelijk Beperkte Ouders, waarvoor ik lezin-
gen aan hulpverleners en politici geef. Mijn hart 
ligt bij preventie. Ik vind dat mensen met een  
verstandelijke beperking geen kinderen zouden 
moeten krijgen. Want wat ik vroeger heb meege-
maakt, wens ik geen enkel ander kind toe.”

‘ Ik mis mijn ouders niet, wel 
het idee van een warm gezin 
waar je altijd welkom en 
veilig bent’

‘ Mijn moeder brabbelde 
nog babytaal tegen mij 
toen ik zes was, omdat 
ze dacht dat dat zo 
hoorde’
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Het is onbekend hoeveel gezinnen er zijn waarin 
een of beide ouders een lichtverstandelijke  
beperking of handicap heeft. Daar is sprake van 
bij een IQ tussen de 50 en de 85, een beperkt 
sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende 
problematiek als leerproblemen, een psychiatri-
sche stoornis en problemen binnen het gezin.  
Bron: Nederlands Jeugd Instituut. Kijk voor meer info op Kvbo.nl
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