
Kinderen van verstandelijk beperkte ouders; het is een vergeten groep. Nettie van Wijk was op haar vijfde slimmer dan haar
moeder, gesprekspartner van haar vader en beschermster van haar zusje. Maar echt kind was ze nooit.

Nettie van Wijk (45) vertelt in haar schitterende tuin en in de stralende zon over haar jeugd met een verstandelijk beperkte moeder. ‘Het voelde
als een gevangenis.’

Uit haar fotoalbum haalt ze de trouwfoto van haar ouders. ‘Dit zijn vader en moeder’, zegt ze. Op de zwart-witfoto staan twee knappe mensen.
‘Je kunt wel zien dat vaders mond wat scheef staat. Hij liep ook moeilijk.’ Steevast ontwijkt Van Wijk het woord ‘mijn’ als ze het over haar
ouders heeft. Bewust, om de afstand te creëren die ze tot hen voelt.

Ze trekt haar benen onder zich in de grote tuinstoel als ze haar verhaal vertelt. Dat lukt zonder tranen. De emoties kwamen al een dag voor het
interview en als het klaar is, is ze kapot. ‘Ik wil dat er aandacht komt voor mensen die opgroeien bij verstandelijk beperkte ouders. Wat mij
overkwam, gun ik geen enkel kind. Daar wil ik mij met de energie die ik heb, van harte voor inzetten.’

Als driejarige had ze al door dat er iets in hun gezin niet in de haak was. ‘Als kind was ik altijd alert en op mijn hoede. Alsof ik alles in de gaten
moest houden.’ Haar moeder is verstandelijk beperkt door zuurstofgebrek bij de geboorte. Haar vader heeft een persoonlijkheidsstoornis en is
lichamelijk gehandicapt. Samen gingen ze naar een bevindelijke gereformeerde kerk.

Ze kregen geen kinderen. De familie van moeder zag het als voorzienigheid en was daar dankbaar voor. ‘Maar vader riep de hulp van de
huisarts in, die hen doorverwees naar een gynaecoloog om de natuur een handje te helpen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, begrijp ik nog
steeds niet.’

vier keer zwanger

Vervolgens raakt haar moeder vier keer snel achter elkaar zwanger. Nettie werd als eerste geboren. Gevolgd door haar broertje. Op een foto
lacht een blond jongetje de fotograaf toe. ‘Hij was mijn maatje. We deden alles samen, maar hij overleed toen hij drie was aan pseudokroep.
Misschien was het anders gelopen als haar moeder hulp had gehad. ‘Ik voel nog de paniek. Ze wist niet wat ze moest doen.’ Van Wijk haalt een
feestelijke foto uit haar album. Het is de trouwerij van een oom en tante. ‘Daar zit ik in het jurkje dat ik ook droeg op mijn broertjes begrafenis.
We reden ook in van die zwarte auto’s, alleen dit keer met de gordijntjes open.’ Niemand die extra aandacht voor haar had. ‘Moeder was er
trouwens niet eens bij. Zij was ernstig ziek en lag met nierproblemen, zwangerschapsvergiftiging en trombose in het ziekenhuis en ik logeerde
bij een oom en tante.’ Als Nettie vier is, krijgt ze een zusje. ‘Moeder zei: “Zorg jij er maar voor”, alsof het een pop was. Zo zag ze haar ook.’ Een
flesje geven en een luier verschonen ging nog wel, maar emotionele aandacht en risico’s inschatten was een heel ander verhaal. De vierde baby
overlijdt net voor de geboorte.

‘Ik hunkerde naar aandacht, waardering, complimenten en bevestiging, maar die konden mijn ouders mij niet geven. Ik heb, zeg ik altijd, een
verwende en verwaarloosde opvoeding gehad. Ik kon bijvoorbeeld als ik wilde de hele koektrommel leegeten.’

‘Toen ik vijf was, streefde ik mijn moeder verstandelijk voorbij. En vanaf mijn tiende kon ook mijn vader me niet meer volgen.’ Als het even kon,
zat Nettie in de bibliotheek. Daar las ze de informatieboekjes die kinderen leenden voor spreekbeurten. Ze las alles wat los en vast zat, omdat
ze alles over het leven wilde weten. Ook in de kerk lette ze op. Zo vertelde ze haar vader, toen hij haar vroeg om de plaats van haar moeder in
het echtelijk bed in te nemen, dat dat niet was wat God wilde. Dat het huwelijk heilig was en dat daar geen kind tussen hoorde te liggen. Haar
vader maakte vaker avances, waardoor haar moeder jaloers werd. ‘Zij heeft mij mishandeld en seksueel misbruikt. Waarschijnlijk omdat ze in
mij een concurrente zag. Ze sloeg me met mijn hoofd tegen de leistenen vloer, zelfs een keer in het bijzijn van een vriendinnetje. Ik schaamde
me enorm. Ik nam bijna nooit iemand mee naar huis omdat ik me voor vader en moeder schaamde. Een paar jaar geleden kwam ik dat
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vriendinnetje tegen op een reünie. Zij voelde zich schuldig dat ze niets tegen haar eigen ouders had verteld. Ik neem haar dat niet kwalijk. Ik had
zelf geen woorden om te vertellen wat er bij ons aan de hand was.’ Tot op de dag van vandaag heeft ze lichamelijke klachten door de
mishandelingen in haar jeugd. ‘Waarschijnlijk heb ik meerdere keren een whiplash opgelopen, maar de huisarts wuifde mijn hoofdpijnklachten
altijd weg. En hij zei dat ik mijn moeder maar moest leren accepteren.’

Toen Nettie veertien was, kreeg het gezin een nieuwe, jonge huisarts. Die zag de ernst van de situatie wel in. Van haar veertiende tot haar
negentiende woonde ze bij verschillende pleeggezinnen en zat ze op verschillende scholen. Op de pabo stortte ze in. De lessen pedagogiek en
psychologie waren te confronterend. De theorie stond haaks op de praktijk die zij ervaren had. Daarbij kwam dat ze door een brand in het
studentencomplex bijna stikte. Dat bracht het verleden dichtbij, want haar broertje was gestikt door pseudokroep.

Haar eerste man, die na vier jaar huwelijk aan een hersentumor overleed, heeft haar de liefde en erkenning gegeven waar ze zo naar verlangde.
‘Ik geloof dat het de bedoeling moest zijn dat ik hem ontmoette en hem als mantelzorger tot zijn dood mocht bijstaan.’ Inmiddels heeft ze
opnieuw de liefde gevonden, bij haar tweede man. ‘Met hem is er veel meer rust in mijn leven gekomen.’

Als kind geloofde ze dat God haar situatie kon veranderen, maar dat gebeurde niet. Ze zei het geloof vaarwel, maar inmiddels komt ze af en toe
weer in de kerk. ‘Ik ben rooms-katholiek getrouwd en ben lid van het kerkkoor. Daardoor kom ik weer in de kerk met trouw- en rouwdiensten. Ik
ben oecumenisch en haal bijvoorbeeld ook dingen uit het boeddhisme.’

onkunde

Als ze terugkijkt op haar jeugd, vindt ze dat er te veel is weggekeken, zeker door christenen en de kerk. ‘Een docent op de reformatorische
school zei dat ik wel een moeilijk kind moest zijn omdat ik in een pleeggezin zat. Het is onkunde om zo naar kinderen te kijken.’ Van Wijk vindt
het goed dat mensen met een verstandelijke beperking als individuen gezien worden, maar soms vindt ze de zelfstandigheid te ver gaan. ‘Je
laat een achtjarige toch ook geen kind opvoeden?’

Haar ouders heeft ze al twintig jaar niet gezien. ‘Ik heb vader een paar brieven geschreven, maar hij ziet niet in dat het fout was wat er
gebeurde. Moeder zit nu op haar plek, in een huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is voor mij nog te vroeg om haar op te
zoeken, maar ik zeg niet dat dat niet gaat gebeuren.’

Ze heeft geen contact meer met haar zusje. ‘Zij wil niet over het verleden praten. Gezien mijn ervaringen heb ik het nooit aangedurfd om
moeder te worden en door allerlei omstandigheden is het er ook niet van gekomen. Toch ben ik een blij mens. Ik ben als een boom met
beschadigde wortels. Met de nodige zorg en aandacht kan de boom opnieuw wortelen, maar de beschadigingen blijven.’ ■

extra aandacht

De christelijke belangenvereniging Sien vindt dat kinderen van ouders met een verstandelijke beperking een vergeten groep zijn en dat ze
aandacht verdienen van professionals in zorg en onderwijs. In mei dit jaar heeft Belangenvereniging Sien een petitie met deze strekking
aangeboden aan de vaste Kamercommissie VWS. Samen met de petitie werd het boek Ouder van mijn ouders aangeboden. Het initiatief voor
het boek lag bij fotograaf Maarten Verbaarschot. Hij trok veel op met een oom met een verstandelijke beperking. In het boek zijn acht
volwassen kinderen geportretteerd ook komen enkele deskundigen aan het woord.

Zaterdag 1 oktober organiseert Sien een lotgenotenwandeling voor kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.
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