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Het leven van een tehuisjoch

Mijn naam is Nico Herders en ben geboren op 23 juli 1948 

in de Bataviastraat te Amsterdam. Mijn vader was in die tijd als 

zeeman op de wilde vaart en was dus niet bij mijn geboorte aan-

wezig. Mijn moeder stond er geheel alleen voor om mij en mijn 

broer Wim op te voeden. In de periodes dat mijn vader weer aan 

wal was werd mijn moeder weer zwanger en gaf later het leven 

aan mijn zuster Greet en daarna aan een tweede dochter Riekje. 

We waren nu met vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. 

Mijn verhaal begint eigenlijk in het jaar 1951 waarop ik drie jaar 

oud was en ik me nog het een ander van weet te herinneren. Di-

verse gebeurtenissen had ik later gehoord van de mensen die mij 

kenden en ons als gezin.

In 1952 hoorde mijn vader van een buurvrouw die bij ons 

in de straat woonde dat er steeds mannen bij mijn moeder over de 

vloer kwamen in de tijd dat hij op zee was. Mijn vader geloofde het 

verhaal over mijn moeder en ging bij haar om opheldering vragen. 

Mijn moeder ontkende het verhaal maar mijn vader geloofde haar 

niet. Enige tijd later vroeg hij toch de echtscheiding aan. Zeker 

nadat hij hoorde dat zijn kinderen niet of nauwelijks verzorgd 

werden. Deze dingen ontdekte hijzelf ook nadat hij plotseling op 

de stoep stond na een korte trip op zee. Wat hij zag had ik van 

mijn vader gehoord maar werd alsmaar door mijn moeder ontkend. 
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Dit is het begin van mijn tocht naar de diverse tehuizen 

die er in Nederland zijn. De verscheuring van ons gezin was een 

feit, zeker nadat we bruut uit elkaar gehaald werden door de 

voogdijraad. Dit boekje is een waar gebeurd verhaal over de tijden 

die wij, broers en zussen, mee maakten in de tehuizen. Helaas, 

vele tehuiskinderen willen liever zwijgen over de toestanden en 

opvoeding die we daar kregen. Maar het leek me beter om deze 

stilte te doorbreken.

Lief en leed hadden wij, kinderen, alsmaar met elkaar 

gedeeld. We hadden gevochten om de gunst van de groepsleiders 

en de gunsten van dan weer de kok. Deze mensen waren in zo’n 

tehuis belangrijk. Want kon je het met hen vinden dan viel er 

meestal wel wat extra voor je af. 

Na lang overwegen ben ik toch aan de gang gegaan om 

mijn levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen. Dat in de 

hoop dat zowel de instanties als de toekomstige weeskinderen 

hier iets van leren.

Wat we allemaal zullen moeten beseffen is dat we een 

kind niet zo maar kunt opbergen om van hen af te zijn. Het kind 

leert maar één ding; 

HAAT EN WROK TEGEN DE MAATSCHAPPIJ. 

    De schrijver Nico Herders
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DEEL 1

Mijn jeugd
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Hoofdstuk 1

Mijn eerste tehuis 

30 oktober 1952:

Op die dag werd ik samen met mijn zuster Riekje opge-

haald door een vrouw van de kinderbescherming. De dame zei 

tegen ons beiden dat wij voor kortere tijd naar een buitenhuis 

moesten want mama was heel erg ziek. Mijn broer Wim en zus-

ter Greet waren al eerder weggegaan. Riekje en ik gingen naar 

“Groot Kijkduin”. 

Voor het eerst zaten wij in de trein en we keken onze ogen 

uit naar alles wat we tegen kwamen. De twee dames, één van hen 

stond op het station al op ons te wachten, zaten alleen maar met 

elkaar te praten. We kwamen na lange trip aan in het zogenaamde 

buitenhuis, zoals ons was gezegd. We zagen als eerste een heleboel 

kinderen die aan het spelen waren. Riekje wilde er meteen naar 

toe lopen maar werd erg ruw bij haar arm gepakt en op een stoel 

in de hal gezet. De dame die ons gebracht had naar ons eerste 

tehuis snauwde haar toe: “Het is geen luilekkerland hier voor 

plagen zoals jij!” Mijn zusje zat haar heel verbaasd aan te kijken 

en begon stilletjes te huilen. Ik liep naar mijn zus toe, ging bij 

haar zitten en legde mijn arm om haar heen. “Het komt wel weer 

goed Riekie”, zei ik tegen haar. Ondertussen staarde ik naar de 
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dame die in het begin zo vriendelijk was tegen ons en in de trein 

ons zelfs een reep chocolade had gegeven. 

Na een lange tijd zitten moesten we met een andere vrouw 

mee die ons naar een grote badkamer bracht. Zij vertelde ons dat 

we ons moesten uitkleden en onze kleren in de mand moesten 

doen. We werden in een warm bad gestopt en werden door die 

vrouw helemaal gewassen met een stuk zeep dat vreselijk stonk. 

Ik haalde mijn neus op en zei tegen die vrouw dat die zeep stonk. 

Ze vertelde mij toen dat dit normaal was, ze moest ons “ontluizen” 

vertelde ze. Nadat ze ons had gewassen moesten wij kleren aan 

doen die al voor ons klaar lagen. De broek was mij veel te groot 

en de vrouw begon hard te lachen en vertelde dat ze een andere 

voor mij zou gaan halen. Toen ze weg was keken Riekje en ik 

elkaar aan en we begonnen allebei te huilen. Riekje wilde naar 

onze moeder terug. 

Toen de vrouw terug kwam zag ze dat we allebei zaten 

te huilen. Ze pakte ons beiden op en zette ons op haar schoot. Ze 

begon met ons te praten over het huis en alles wat we hier zouden 

kunnen doen. Een lange tijd zaten we aandachtig naar haar te 

luisteren en begonnen we op ons gemak te voelen.

Na dat baden moesten we weer naar beneden en werden 

we in een grote zaal gebracht waar nog meer kinderen aanwezig 

waren die net zaten te eten. Riekje en ik konden aan een klein 

tafeltje plaats nemen en kregen van een leidster daar een bord met 
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wat brood met kaas en jam. Ik kon me niet meer herinneren wan-

neer wij dit voor het laatst hadden gegeten. Onze moeder moest 

het doen met het geld dat mijn vader haar gaf en dat was vaak aan 

de erge krappe kant. De tijden waren in die tijd hard voor mijn 

moeder en op latere leeftijd had ik van mensen die mijn ouders 

kenden gehoord dat de waarheid anders was dan wat ik van de 

voogdijraad had gehoord. De echte waarheid kwam bij mij hard 

aan en pas toen kon ik mijn moeder begrijpen en begreep ook het 

verdriet wat zij heeft gehad in die tijd. Verdriet die geen mens kan 

goedmaken, zelfs mijn vader niet. Mijn vader kwam pas ook veel 

later achter de waarheid, maar toen was het al te laat. Ik kan allen 

nu nog maar één ding zeggen:

  

“Mama, ik mis je”.

Na het eten moesten Riekje en ik naar boven met de leid-

ster die wel vriendelijk was tegen ons. Ik kreeg een slaapplaats 

aangewezen in een grote zaal waar tenminste 30 bedden stonden. 

Riekje moest in een andere zaal slapen omdat ze een meisje was 

en wij mochten niet bij elkaar blijven. Het weinige wat wij aan 

kleding en speelgoed bij ons hadden moesten we aan de leidster 

afgeven. Het moest naar de linnenkast om gemerkt te worden met 

onze naam. Ik zei tegen de leidster dat dit niet nodig was omdat 

we maar heel even zouden blijven. Zij keek mij aan en zei dat dit 

“heel even” wel eens langer zou duren dan dat ik dacht.
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De leidster had gelijk gekregen. Het “heel even” duurde 

bijna twee jaren! Toch is de tijd die we samen in het tehuis hadden 

doorgebracht vlot verlopen. Dat kwam omdat wij steun hadden 

aan elkaar en altijd samen te vinden waren. Ondertussen vroeg ik 

in dat tehuis waar mijn broer Wim en zuster Greet waren. Ik kreeg 

te horen dat mijn broer Wim bij andere ouders was gekomen die 

graag een kind wilden hebben en dat mijn zus Greet in Groningen 

was voor een oogoperatie. Het duurde 16 jaren voordat we elkaar 

weer terug zagen.

Hoofdstuk 2

Terug naar huis

Op een dag, in 1953, moesten Riekje en ik bij de directrice 

komen en groot was onze verbazing dat de dame die ons hier had 

gebracht er ook daar weer was. We kregen te horen dat onze vader 

weer was getrouwd en wij naar huis mochten. Riekje begon te 

huilen van blijdschap en ik stond te kijken of ik het in Keulen had 

horen donderen. De dagen vlogen voorbij en de dag kwam dat we 

naar huis zouden gaan. Op de bewuste dag waren we beiden heel 

vroeg uit ons bed en gingen we beneden in de hal zitten wachten 

totdat onze nieuwe moeder zou komen. De tijd ging langzaam 

voorbij en het duurde lang voordat ze kwam. 
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In de middag pas kwam de dame, die ons toentertijd had 

gebracht, en zei dat onze nieuwe moeder niet kon komen en wij 

met haar mee moesten gaan om naar huis gebracht te worden. We 

gingen weer met de trein naar Amsterdam en daarna met de tram 

naar ons nieuwe huis. Toen we aankwamen bij ons nieuwe huis 

moesten we vier lange trappen oplopen die tot aan de zolder van 

het huis gingen. Dit was dus de nieuwe plaats waar onze vader 

moest wonen. Er kwam een vrouw op ons toe lopen die vroeg of 

wij de kinderen waren van haar man. De dame bevestigde dat en 

dat wij deze kinderen waren. De vrouw (onze stiefmoeder) gaf de 

dame een kopje koffie en nam onze koffers aan die wij nog steeds 

in onze handen hadden. 

Na enige tijd ging de dame weg en waren wij alleen met 

onze stiefmoeder. Ze vertelde op dat moment dat er nog drie 

kinderen waren maar twee waren op een soort kleuterschool. Die 

zouden pas later in de middag thuis komen. Het derde kind lag 

in haar bed te slapen en moest nog gevoed worden met de fles. 

Ze vertelde dat onze vader opeens weer naar zee moest en ze niet 

wist wanneer hij terug zou komen. Onze vader was nog steeds op 

de “wilde vaart” en kwam zodoende onregelmatig thuis. 

Later op de dag kwamen de twee andere kinderen van onze 

stiefmoeder. Zij stonden ons vreemd aan te kijken. De grootste, 

Gerard, vroeg aan zijn moeder waarom wij zo bleek waren. Ze 

vertelde hem dat dit kwam van het huis waar wij tijdelijk waren 

geweest. Ik herinner me dat het eerste wat Gerard deed was mijn 
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zusje een schop geven. Hierna stond hij lachend toe te kijken. Zijn 

moeder zei tegen hem dit niet te doen want ze was volgens haar al 

mager genoeg. Ik hoor haar nog zeggen: “Gerrie, niet doen want 

ze is al zo dun, straks breekt dat scharminkel nog”. Mijn zusje 

zat nog te huilen toen we aan tafel moesten om te eten. Wij gin-

gen aan tafel zitten en wachtten op de anderen om ook aan tafel 

te komen. Onze stiefmoeder zei ons dat wij aan een andere tafel 

moesten gaan zitten op de overloop van de zolder. Dat werd onze 

vaste plaats in haar huis. Een kleine tafel ver van de woonkamer 

en de rest van de kinderen. Ik voelde het toen al aan en het was 

ook al duidelijk dat zij ons liever niet in huis had. Zo gingen er 

een aantal maanden voorbij. 

In die tijd kregen we te horen dat onze vader weer in de 

haven was aangekomen en vol verwachting keken we naar hem 

uit. In de middag hoorden we zware voetstappen op de trap en een 

lange rijzige man met een zwarte jas stapte binnen. Hij keek rond 

en toen zag hij ons. Hij staarde ons aan alsof wij geesten waren. 

Na een korte tijd kwam hij op ons toe en sloeg zijn grote handen 

om ons heen en huilde van vreugde. Zijn kinderen waren thuis. 

In de periode dat onze vader thuis was mochten wij in een 

keer in de huiskamer eten. Wij moesten onze stiefmoeder voor de 

komst van vader beloven dat wij niets tegen hem zouden zeggen. 

Uit angst om wat er komen zou (slaag) knikten wij haar toe. De 

tijd dat onze vader aan de wal was, was voor ons de mooiste tijd 

die ik mij nog kan herinneren. Overal nam hij ons mee naar toe. 
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Naar de haven om zijn boot te laten zien en we gingen met hem 

in de stad. Als Riekje te moe werd nam hij haar op zijn schouders 

zodat ze kon uitrusten en meer dan ik kon zien. 

De dag kwam dat onze vader weer naar zee moest en ons 

allebei kuste en ons beloofde iets moois voor ons mee te nemen. 

Hij vroeg ons nog of we onze stiefmoeder een goede vrouw von-

den. We zeiden van ja. We konden niets anders zeggen, want ze 

stond erbij toen hij dit vroeg. Pas later bleek dat mijn vader hierna 

Riekje nooit meer heeft terug gezien. De keer daarop dat hij weer 

aan wal was, was ze overleden en kon hij alleen nog maar naar 

haar graf gaan om haar op te zoeken.

Pas na jaren is mijn vader achter de waarheid gekomen wat 

er werkelijk was gebeurd. Ik had zelfs het ware verhaal later aan 

de politie in Amersfoort verteld maar met een negatief resultaat. 

Ze geloofden me niet. De waarheid zoals ik het meegemaakt heb, 

vertrouw ik nu aan dit boekje toe. Het gebeuren zou mijn hele 

leven veranderen en in mijn geheugen blijven. 

Hoofdstuk 3 

Riekje

In de maand augustus 1954 waren mijn zusje Riekje en ik 

thuis bij onze stiefmoeder. We moesten stil op de zolder blijven zit-
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ten in de hoek die ons vertrouwd was geworden. Onze stiefmoeder 

was die dag nerveus en zeker uit haar doen. Op elk ding wat wij 

deden kregen wij commentaar en gesnauw te horen van haar. Dat 

liep zelfs op het laatst op naar klappen. Tegen de middag kwamen 

haar kinderen Theo en Gerard thuis van de kleuterschool die vlak 

om de hoek van onze straat was. Ze zaten in de kamer en kregen 

een goed belegde boterham met hagelslag en jam. Mijn zusje in 

ik kregen droog brood en een glas water. Theo en Gerard waren 

snel klaar met eten en zagen mijn zusje en ik kieskauwen op het 

droge brood en vertelden dat aan hun moeder die meteen kwam 

kijken. “Die help ik straks wel even” was haar antwoord en ging 

verder met het verschonen van Tonia haar andere dochter. 

Gerard en Theo gingen weer naar de kleuterschool en weer 

bleven Riekje en ik alleen met onze stiefmoeder. Toen ze weer 

kwam kijken zag ze dat ik mijn brood op had maar dat Riekje het 

nog steeds niet had opgegeten. Ze pakte Riekje ruw beet en sleurde 

haar naar de kamer en zette haar aan de grote tafel. Ze pakte een 

groot stuk brood en scheldend duwde ze dit in de mond van mijn 

zusje. Korte tijd daarna begon mijn zusje blauw aan te lopen en 

te schoppen met haar voeten. Mijn stiefmoeder gaf haar een paar 

fikse klappen en riep dat ze moest ophouden met haar aanstellerij. 

Even later viel mijn zusje van haar stoel en lag stil op de grond. 

Mijn stiefmoeder raakte in paniek, pakte haar op en legde haar 

bij haar stoel op de zolder waar we altijd zaten. Daarna liep ze 

naar beneden en ging naar de buren waar ze altijd te vinden was 

als ze weg was. 
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Na korte tijd kwam ze weer boven en begon ze vreselijk 

te gillen. De buren kwamen rennend de trap op en ze zagen mijn 

zusje op de grond liggen. De buurman pakte haar op maar zag 

dat mijn zusje niet meer leefde en liep naar beneden. Korte tijd 

later kwam de politie naar boven en dekte mijn zusje toe met 

een deken. Even later kwam de dokter die de dood constateerde. 

Gestikt in een stuk brood dat nog in haar keelgat zat. Ik hoorde 

de politie aan mijn stiefmoeder vragen wat er gebeurd was. Dit is 

haar verhaal aan de politie: “Ik ging even naar de buren nadat ik 

de kinderen brood had gegeven. Toen ik later weer boven kwam 

zag ik dat haar broertje een stuk brood in haar mond deed. Even 

later zag ik dat ze blauw aan liep en ik rende naar haar toe. Ik zag 

dat het brood nog in haar mond zat en probeerde dit eruit te halen 

toen ze plotseling helemaal slap werd. Ik wist dat ze niet meer 

te redden was en gilde in paniek voor de buren die meteen naar 

boven kwamen.” De politie agenten keken mij aan en ik hoorde 

er een zeggen: “Zo jong en dan al dit. Die groeit op voor galg en 

rad.” De buren bekeken mij ook meteen anders en gingen een eind 

uit mijn buurt staan. 

Even later kwamen twee mannen in het wit die mijn zusje 

op pakte en op een brancard legden met een laken over haar heen. 

De begrafenis van mijn zusje had ik niet mogen mee maken. Later 

hoorde ik dat ze een “armen begrafenis” had gekregen. Een steen 

kon er voor haar niet af. Na die moeilijke tijd lieten de kinderen 

van de buren mij allemaal in de steek. Ze mochten van hun ouders 

niet meer met mij spelen. Ik voelde me verlaten en echt alleen. 
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Toen mijn vader van zee thuis kwam wilde ik hem vertellen 

wat ik had gezien maar mijn stiefmoeder had mij dit verboden. De 

angst voor slaag zat diep in mij gekerfd en durfde geen woord te 

reppen over dit gebeuren met mijn vader. Korte tijd later gingen 

wij verhuizen naar een andere buurt. Mijn stiefmoeder wilde niet 

langer op de zolder blijven wonen. Vooral omdat ze dacht dat 

Riekje nog steeds daar duidelijk aanwezig was. 

Hoofdstuk 4

Het nieuwe huis

29 oktober 1954 was de dag dat we gingen verhuizen. Mijn 

stiefmoeder was vanaf de dood van Riekje niet meer de oude. Op 

alles wat ik deed, volgde gekanker en kreeg ik slaag. De drukte 

van het inpakken was voor haar ook al te veel en ik moest van haar 

met alles helpen. Mijn vader was steeds bezig in de andere woning 

en kwam ‘s avonds pas laat thuis. In die periode was hij ook werk 

aan de wal aan het zoeken om zo voorgoed aan wal te blijven. 

De dag van verhuizing naderde snel en vol verwachting keek ik 

naar die dag uit. De grote verhuiswagen kwam. Het was nu zeker 

dat we gingen verhuizen naar een andere straat in Amsterdam. Ik 

mocht van mijn vader met de vrachtauto mee. 

Inmiddels had mijn vader aan de wal een nieuwe baan 

gevonden. Hij was in de kolen gegaan en kwam iedere avond 
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zwart van het kolengruis thuis. We gingen naar de Smitstraat in 

Amsterdam-Oost. Toen ik naar boven liep hoorde ik ineens mijn 

stiefmoeder tegen de buurvrouw van de eerste etage zeggen: “U 

moet zich maar niet aan hem storen. Hij heeft zijn zusje vermoord 

en is niet helemaal goed bij zijn hoofd.” De buurvrouw keek naar 

mij en liep hoofdschuddend weg. Na deze opmerking mocht ik 

nooit met haar kinderen spelen. Als ik in de buurt kwam liepen ze 

weg met de woorden “moordenaar, moordenaar”. Deze woorden 

klonken door in mijn oren, raakten diep mijn ziel en zijn me altijd 

bijgebleven. De pijn die ik toen voelde is niet te beschrijven, en 

die pijn zal nooit meer verdwijnen. 

In het nieuwe huis op de Smitstraat werd een nieuw zusje 

geboren. Haar naam werd Thea. Vlak voor haar geboorte moesten 

alle kinderen voor een korte tijd naar een opvanghuis dat in de 

bossen lag. Ons was verteld dat als we thuis zouden komen er een 

verrassing op ons zou wachten. Ik huilde en klemde me aan mijn 

vader vast. Ik was bang dat ik weer zo lang weg moest. Mijn vader 

verzekerde mij dat hij mij zelf op zou halen en dat het maar voor 

één week was. Ik had de dagen geteld en het waren er 14. Weer 

was ik bedrogen, nu door mijn eigen vader. 

Toen ik uiteindelijk naar huis kwam zag ik dat de andere 

kinderen al thuis waren en liet mijn vader mijn nieuwe zusje zien. 

Het eerste wat ik zei tegen hem toen ik haar zag was : “Ze lijkt 

op Riekje”. Mijn stiefmoeder keek mij kwaad aan maar zei niets 

tegen mij. Thea werd snel mijn lieveling en vaak gaf ik haar de 
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fles en eten. Mijn stiefmoeder zei er wat van tegen mijn vader 

maar die zei steeds weer: “Laat maar gaan, misschien vergeet hij 

op deze manier zijn zusje Riekje sneller”. Thea was alles voor 

mij en mijn vader had gelijk. Door haar aanwezigheid begon ik 

Riekje een beetje op de achtergrond te drukken. Als ik wakker werd 

ging ik altijd naar de keuken en maakte haar melk warm en gaf 

haar de fles. Ook vertelde ik haar steeds wat ik de vorige dag had 

meegemaakt. Ook al wist ik dat ze me niet verstond. Toch voelde 

ik me blij als ze lachte. Het was dan net alsof ze me begreep en 

dat ze met mij mee voelde. 

We hadden het in die tijd niet breed en mijn vader moest 

alle eindjes aan elkaar knopen om toch maar eten te kunnen kopen 

voor zijn gezin. Mijn stiefmoeder had in die periode een thuis-

baantje aangenomen. Die bestond uit het maken van theemutsen. 

Alle kinderen hielpen hieraan mee. Uitgezonderd natuurlijk Thea, 

die lag nog in de wieg. Ik haalde de knopen uit het garen dat mijn 

stiefmoeder gebruikte voor de naaimachine. Gerard vulde de mut-

sen met kapok en Theo zocht de sluitingen voor de mutsen uit. Als 

we klaar waren moesten we steeds opnieuw de kamer opruimen 

vanwege de kapok die overal lag. De resten die we nog konden 

gebruiken deden we in een doos die naast de naaimachine stond. 

Mijn vader zei steeds dat, dat onze winst was. 
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Hoofdstuk 5 

Op boevenpad

Op een dag hoorde ik mijn stiefmoeder tegen mijn vader 

zeggen dat ze geen sokjes voor Thea had en daardoor niet met 

haar naar buiten kon. Ik schrok want ik wist dat Thea er van hield 

om naar buiten te gaan. Zodoende trok ik er op uit om sokjes voor 

Thea te vinden. In de Lineusstraat zag ik een winkel die allemaal 

kousen en sokken in een mand op de stoep had staan. Ik nam er 

een paar uit en ging snel naar huis. Mijn vader was niet thuis en 

dus gaf ik ze aan mijn stiefmoeder. Doordat het prijskaartje er 

nog aan zat wist ze dat ik ze had gestolen. Ze zei tegen me dat ik 

moest uitkijken maar vertelde meteen dat ik de volgende morgen 

weer een paar moest gaan halen. Dat deed ik, want het was wel 

voor mijn zusje. 

Het stelen ging zo enige dagen door totdat mijn stiefmoe-

der me vertelde dat ze mee zou gaan en mij zou aanwijzen wat ik 

moest pakken. De dag daarop ging ik met mijn stiefmoeder terug 

naar de winkel en ze wees me aan wat ik moest pakken terwijl 

zij met de winkelier stond te praten. Ze had een broek voor mij 

gemaakt met grote zakken zodat ik er genoeg in kon stoppen. Ik 

pakte niet alleen sokjes voor Thea maar ook kousen voor ons al-

lemaal. Dit ging dagen zo door. 
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Op een goede dag ging ik weer alleen en pakte mooie 

sokjes voor Thea en deed ze in mijn broekzak. Opeens voelde ik 

een hand op mijn schouder en toen ik omkeek zag ik dat het de 

winkelier was. De man bracht mij naar de overkant van de straat 

waar het politiebureau was en vertelde de agent, die daar aanwe-

zig was, dat hij een winkeldiefje had gepakt. De agent bracht mij 

naar boven en zette mij in een klein kamertje met een minuscuul 

raampje. Voor het eerst zat ik in de cel. Lange tijd later, het leken 

wel dagen, ging de deur open en moest ik naar buiten komen en 

bij een tafel gaan zitten. Een oudere heer keek me aan en vroeg 

me waarom ik die sokjes had “gestolen”. Ik keek de man aan en 

vroeg hem wat het woord “gestolen” betekende. Hij vertelde mij 

als ik iets uit een winkel mee nam zonder te betalen dit stelen 

was en dus heel slecht. Nu pas begreep dat ik iets had gedaan 

wat niet mocht. Ik vertelde hem dat mijn zusje Thea geen sokjes 

had en ik die van mijn stiefmoeder moest pakken. Ook vertelde 

ik de man dat ik dat al vaker had gedaan terwijl mijn stiefmoeder 

de aandacht van de winkelier afleidde. De man keek mij opnieuw 

aan en vroeg me wat ik allemaal al had gestolen en waar we het 

bewaarden. Ik vertelde hem dat ik sokjes voor Thea en kousen 

voor mijn stiefbroers en stiefzuster had meegenomen. Ook nylons 

voor mijn stiefmoeder. De man keek mij aan en zei opnieuw dat 

wat ik had gedaan niet goed was en ik moest wachten totdat mijn 

vader me kwam ophalen. Ik hoefde van de man niet meer terug in 

dat kleine kamertje maar mocht in de kamer wachten waar hij en 

nog anderen moesten werken. Ik kreeg thee en koekjes van hem 

en mocht met een potlood tekeningen maken aan een leeg bureau. 
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Op een gegeven moment ging de deur open en zag ik 

mijn vader binnen komen met een agent. Mijn vader zag mij en 

keek mij aan met een blik die ik nooit meer zal vergeten. Woest 

was hij. Even later mocht ik met mijn vader en nog twee agenten 

en de oudere heer mee naar huis. Daar aangekomen moest mijn 

stiefmoeder de kasten open maken en alles aan de politieagenten 

laten zien. De oudere man zat met haar te praten en ik hoorde 

haar verbaasd zeggen dat ze van niets wist. Even later gingen 

de politie agenten met de oudere heer weg en moest ik van mijn 

vader in mijn kamer gaan wachten op hem. Ik hoorde hem tegen 

mijn stiefmoeder tekeergaan en hoorde haar terugschreeuwen. De 

oudere man had mijn vader op het politiebureau inmiddels verteld 

hoe alles in elkaar zat en ik dit had gedaan zonder te weten dat ik 

iets slechts deed. Korte tijd daarna kwam hij bij mij en vroeg me 

waarom ik dit had gedaan. Ik vertelde hem dat ik dit moest doen 

van mijn stiefmoeder want we waren te arm om alles te kopen. 

Mijn vader schudde zijn hoofd en ging de kamer uit. Even later 

kwam hij terug met de mattenklopper en zei dat ik op het bed 

moest gaan liggen. Toen ik op mijn buik op het bed lag fluisterde 

hij mij in het oor dat ik moest gillen als hij sloeg. De eerste klap 

kwam op het bed en van schrik gilde ik hard. Er volgde nog een 

paar van die klappen en iedere keer gilde ik keihard. Mijn vader 

stopte en liep naar de deur. Toen hij hem open deed riep hij dat ik 

de rest van de avond daar moest blijven. Pas veel later begreep ik 

wat hier de bedoeling van was. Ik ben de rest van de avond in mijn 

kamer gebleven totdat Theo en Gerard, mijn stiefbroers, kwamen 

om te slapen. Ze stonden me lachend aan te kijken en hadden er 
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duidelijk plezier in dat ik een pak slaag had gehad. Als ze wisten 

hoe de werkelijkheid was zouden ze wel anders hebben gekeken. 

Hoofdstuk 6

Thea bleef stil

Toen ik de volgende ochtend op stond om de fles van 

Thea te maken zag ik dat mijn stiefmoeder en mijn vader nog in 

bed lagen te slapen. Ik ben de keuken ingegaan, maakte de melk 

warm en deed er de pap die ik ervan maakte in haar fles en ging 

naar haar kamer. Toen ik in het bedje keek zag ik dat ze nog lag 

te slapen. Ik vond dit vreemd want normaal was ze wakker als 

ik binnen kwam als ik haar de fles bracht. Ik keek nog eens en 

aaide over haar wang. Nu moest ze wel wakker worden, dacht ik 

bij mezelf maar ze bleef stil liggen. Ik aaide nog eens over haar 

wang die koud aanvoelde en wachtte. Na een poosje was er nog 

geen reactie van haar. Ik ging naar de slaapkamer van mijn vader 

en maakte hem wakker. Hij vroeg me wat er was en ik vertelde 

hem dat Thea nog steeds sliep en niet wakker werd als ik over 

haar wang aaide. Mijn vader wist dat ik haar altijd de fles gaf en 

dat dan Thea altijd wakker was. Hij zei tegen mij dat hij wel even 

ging kijken. Mijn vader stond op en ging naar de kamer van Thea. 

Na een paar minuten kwam hij de kamer uit en vertelde dat ze 

nog vast sliep en dat ik ook maar weer moest gaan slapen. Ik ging 
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naar mijn kamer terug en zag toen ik om keek nog dat mijn vader 

zich aankleedde en naar buiten ging. 

Na ongeveer 10 minuten kwam hij terug en ging direct 

naar de kamer van Thea. Ik stond in de deuropening en hoorde 

mijn vader huilen. Het liefst was ik naar hem toegegaan maar iets 

weerhield mij om naar die kamer te gaan. Korte tijd later hoorde 

ik dat de deurbel ging en mijn vader de deur open deed. Ik keek 

stiekem wie er was gekomen en zag dat het de dokter was. Ze 

gingen beiden de kamer van Thea binnen en daar stonden ze te 

praten. Even later ging de dokter weg en kort daarna kwamen 

er twee mannen in witte pakken die een soort bed met zich mee 

droegen. Ook deze mannen gingen de kamer van Thea binnen en 

even later kwam mijn vader naar buiten en ging huilend naar de 

huiskamer. Ik ging achter hem aan maar bleef in de huiskamer 

staan toen ik mijn stiefmoeder hoorde schreeuwen. De woorden 

van haar die mij altijd zijn bijgebleven. Ze riep: “O mijn god, nu 

mijn kind. Waarom straft u mij zo zwaar?” Deze woorden zal ik 

nooit meer vergeten. Mijn vader had pas veel later de betekenis 

van deze woorden begrepen. 

De volgende dag mocht ik even naar de kamer van Thea 

gaan nadat ze weer thuis was gekomen. Mijn vader zei dat ik stil 

moest doen omdat ze nog sliep. Toen ik met mijn vader in de 

kamer kwam zag ik op haar bed een kist staan en daarin lag mijn 

zusje. Het leek net of ze lag te slapen. Het was voor het laatst dat 
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ik Thea zag. Vergeten zal ik haar nooit. Ze is in mijn gedachten 

nog steeds bij me. 

Wat niemand ooit had kunnen vermoeden is dat het tra-

gisch overlijden (wiegendood) van mijn zusje Thea, later bij de 

geboorte van mijn zoon George terug zou komen in mijn gedachten 

en ik hier lange tijd de gevolgen van zou ondervinden. Als ik er 

over sprak met mensen lachten ze me uit. Begrepen hebben ze 

nooit wat dit voor mij betekende. Ze begrepen niet dat ik steeds 

weer dezelfde angst kreeg om mijn zoon op deze wijze te verlie-

zen. Zelfs mijn eigen vrouw heeft dit nooit begrepen. Ik denk dat 

het voor mensen moeilijk te begrijpen is als je dit niet zelf hebt 

meegemaakt.

Hoofdstuk 7

Het leven gaat verder

We bevinden ons in het jaar 1956. Een jaar dat mijn hele 

leven zou gaan veranderen. Na het overlijden van Thea was het 

leven voor mij een hel geworden. Mijn stiefmoeder bekeek mij 

met heel andere ogen. Alles wat ik deed, deed ik verkeerd en ik 

kreeg veel slaag. Dat gebeurde veelal als mijn vader niet thuis was. 

Ik moest van haar kippensoep eten terwijl ze wist dat ik het 

niet lustte omdat het voor mij te vet was en ik dat steeds opnieuw 
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uit braakte. Als ik overgaf en het kwam in mijn bord moest ik het 

opnieuw opeten van haar. Het gebeurde ook op een keer toen mijn 

vader thuis was en zelf zag wat er gebeurde. Ze stuurde mij naar 

de keuken en ik moest het opnieuw opeten. Na enige tijd kwam 

mijn vader de keuken in en zag toen pas de werkelijkheid. Hij 

pakte mijn bord en gooide de inhoud in de wc en zette het bord 

weer voor mij neer. Voordat hij naar de huiskamer ging zei hij me 

niets te zeggen tegen mijn stiefmoeder. Ik heb dit ook nooit aan 

mijn stiefmoeder verteld. 

Na het zoveelste pak slaag van haar ben ik van huis weg-

gelopen. Waarheen weet ik niet meer maar ik kan mij nog wel 

herinneren dat ik bij andere mensen naar binnen ben gehaald. 

Ze vroegen wie ik was en of ik meer broertjes en zusjes had. Ik 

vertelde hen dat ik geen broertjes en zusjes had en wist opeens 

niet meer hoe ik heette en wie mijn vader en moeder waren. De 

mensen waren vriendelijk voor mij en vroegen of ik honger had. 

Ik knikte van ja en even later stond er een bord met kippensoep 

op tafel. Dit bord soep had ik zonder problemen gegeten. Het 

smaakte heerlijk. 

Terwijl ik nog zat te eten ging de deur open en stond mijn 

vader in de huiskamer. Die stond verbaasd te kijken hoe ik de soep 

zat te eten. Hij had met de mensen daar zitten praten en nam mij 

later mee naar huis. Hij was met de brommer gekomen. Ik mocht 

niet achter op zitten maar moest voor de brommer uit lopen. Thuis 

aangekomen moest ik direct naar mijn bed. De dag daarop kreeg 
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ik van mijn vader een fikse uitbrander en hij was kwaad dat ik 

bij die andere mensen wel soep had gegeten. Ik vertelde hem dat 

die soep niet zo vet was en ik het daardoor wel kon eten. Mijn 

stiefmoeder werd toen zo kwaad dat ze me meteen een bord met 

soep voorzette die ik moest opeten. Kokhalzend had ik gegeten, 

overgegeven en weer opgegeten. Dagen achtereen kreeg ik soep 

voor straf te eten. 

Het eindigde pas toen mijn oma bij ons op visite was en 

zag wat er gebeurde. Ze vroeg mijn vader of hij dit normaal vond. 

Mijn vader vertelde haar toen het hele verhaal waarop mijn oma 

zei dat zij wel eens zou kijken of het waar was. Die avond kreeg 

ik weer soep maar door mijn oma gemaakt. De soep was niet vet 

en ik kon het gewoon eten. Mijn vader, die stond te kijken, moest 

mijn oma toen gelijk geven dat ik niet tegen vet eten kon. Vanaf 

die dag heb ik nooit meer soep gegeten waar het vet bovenop dreef.

Hoofdstuk 8

“Het Mierennest”

Kort na deze periode kwam er een vrouw bij ons op bezoek 

die met mijn vader ging praten en ik begreep dat het om mij en 

mijn stiefbroer Gerard ging. Toen die mevrouw weg ging moest 

ik bij mijn vader komen en hij vertelde mij dat ik voor een poosje 
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naar een huis ging waar ik verzorgd zou worden omdat ik te klein 

bleef. Gerard zou met mij mee gaan om op mij te letten. 

Ik geloofde mijn vader en ging dezelfde week met Ge-

rard en die mevrouw naar Hilversum. We kwamen bij een grote 

villa waarop de naam “Het Mierennest” stond. Hier zouden we 

een poosje moeten blijven. Gerard en ik bleven niet in dezelfde 

groep omdat Gerard ouder was en dus bij leeftijdsgenootjes werd 

gebracht. 

Het huis was een gemengde instelling en de groepen die 

er waren, waren gemixt met jongens en meisjes van ongeveer de-

zelfde leeftijd. In het huis was het gezellig en ik werd in de groep 

waar ik kwam, meteen opgevangen door een ouder meisje dat er 

al een geruime tijd was. Haar naam was Corrie. De eerste week 

werd ik door een dokter onderzocht omdat men mij te klein vond 

voor mijn leeftijd en ik erg bleek was. Na een paar weken kreeg 

ik te horen dat ik naar het ziekenhuis moest om daar onderzocht 

te worden waarom het kwam dat ik te klein was. Het ziekenhuis 

was toen nog een ziekenhuis met grote zalen waar we met zo’n 

20 kinderen waren. Ik weet niet hoe lang ik in dit ziekenhuis ben 

gebleven. Wel weet ik me te herinneren dat de opname niets bij 

mij had uitgehaald en ik dus klein bleef. Later had ik van mijn 

moeder vernomen dat ze had gehoord van de ziekenhuisopname 

en aan de kinderbescherming had gezegd dat het in de familie 

zat en dus vanzelf goed kwam. Vele testen en proeven had ik hier 

moeten doorstaan die bestonden uit onder andere; het eten van veel 
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slagroom met extra suiker, iets wat ik zeker niet erg vond. Verder 

werden er proeven gedaan die bestonden uit injecties, foto’s en 

pillen. Dat was minder prettig en niet zo leuk als het eten! Men 

dacht alsmaar dat het een storing was met mijn schildklier.

Nadat ik was ontslagen uit dit ziekenhuis en er niets wer-

kelijk gevonden werd, moest ik weer terug naar “Het Mierennest”. 

Hoofdstuk 9

Bezoek moeder

Een lange tijd later moest ik bij de directie komen en kreeg 

ik te horen dat mijn moeder de volgende dag bij mij op bezoek 

zou komen. Hier schrok ik werkelijk hevig van en was de rest van 

de dag compleet van slag. Mijn moeder kwam na zo lange tijd. 

Ik vroeg me zelf af hoe of ze er uit zou zien want ik had haar al 

lange tijd niet gezien. De dag daarop ben ik naar buiten gegaan 

en klom in de boom die naast het tehuis stond en ging daar zit-

ten afwachten wat er zou gebeuren. Na lang wachten kwam er 

een bromfiets de laan op rijden met twee mensen. Van verre zag 

ik dat dit mijn moeder moest zijn. Ik bleef in de boom zitten en 

zag dat beiden naar binnen gingen. Na ongeveer een kwartier 

kwamen ze weer naar buiten met de directrice van het tehuis. Ik 

zag dat zij zoekend rondliepen en mijn naam riepen. Na een tijd 

in de boom gezeten te hebben zag ik vanuit mijn schuilplaats dat 
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mijn moeder samen met de man weer op de brommer stapten en 

wegreden. Nadat ik er zeker van was dat ze echt weg waren ben 

ik uit de boom geklommen en naar het huis gelopen. 

Toen ik binnen kwam werd ik opgewacht door mijn 

groepsleider en werd ik gelijk naar de directrice gebracht. Ik had 

een goed pak slaag van haar gekregen omdat ik niet binnen was 

en mijn moeder met haar man tevergeefs uit Amsterdam waren 

komen rijden. Waarom ik hen ontweken had is mij nog steeds 

niet duidelijk. 

Hoofdstuk 10

Een nieuw gezin

In 1958 kreeg ik van de directrice te horen dat ik naar 

een gezin zou gaan om er te logeren. Ik moest haar beloven dat 

ik me zou gedragen en geen lelijke woorden tegen deze mensen 

zou zeggen. Dit had ik haar beloofd. De zaterdag daarop moest ik 

bij de directrice op kantoor komen. Toen ik binnenkwam zag ik 

een man en een vrouw zitten die mij van top tot teen zaten op te 

nemen. De directrice stelde de man en vrouw aan mij voor als de 

familie N. en vertelde mij dat ze ook hier in Hilversum woonden. 

Ook kreeg ik te horen dat ik die zaterdag met hen mee zou gaan. Ik 

ben met de familie N. meegegaan en zag dat ze boven een winkel 

woonden waar allemaal chocolade lag. De man vertelde mij toen 
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we boven waren dat zijn vrouw in de winkel beneden stond en 

hij op de fabriek werkte waar ze de chocolade maakte. Hij had 

mij later op de dag de winkel laten zien en zei dat ik wat uit de 

trommel mocht pakken die dicht bij mij stond. 

Later op de dag liet hij me een kleine kamer zien waar 

speelgoed lag en zei dat ik er mee mocht spelen. Ik weet nog 

goed dat ik een vrachtauto pakte en die mee naar beneden nam. 

Ik had hier in de huiskamer mee gespeeld tot zijn vrouw weer 

boven kwam en mij vertelde dat ze nu boven bleef en eten ging 

maken. Na het eten ben ik door meneer N. naar het tehuis terug 

gebracht. Die nacht had ik liggen dromen dat ik daar woonde en 

de hele winkel leeg at. 

Hoofdstuk 11

Poging tot moord

Toen ik naar “het Mierennest” was gebracht, was mijn 

stiefbroer Gerard mee gekomen en ik hoorde dat hij ook hier 

moest blijven. Hij was meteen naar een andere groep gegaan met 

kinderen van zijn eigen leeftijd. Ik had hem weinig gesproken 

in die tijd, alleen als we naar het zwembad gingen zag ik hem 

regelmatig en stond hij altijd op mij te schelden. 
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Toen we weer eens naar “Craailo” (het zwembad) gingen 

was ik in het ondiepe bad waar het water me tot de borst kwam. 

Gerard sprong ook in het water en botste tegen mij aan. Ik begon te 

huilen omdat ik onder water terecht kwam en niet kon zwemmen. 

Mijn stiefbroer begon me weer uit te schelden en pakte me opeens 

beet en duwde me onder water. Ik schrok en probeerde boven te 

komen. Opeens duwde hij mij nog verder onder en ging boven op 

me staan. Ik kreeg het benauwd omdat ik geen lucht meer kreeg 

omdat ik het water naar binnen kreeg. Ik vocht om naar boven te 

komen maar het lukte me niet. Opeens voelde ik een hand die mij 

omhoog trok en kon ik eindelijk weer opgelucht ademhalen. Toen 

werd alles zwart om me heen en verdween ik even van deze aarde. 

Toen ik mijn ogen open deed zag ik dat mijn stiefbroer 

door omstanders werd vastgehouden en een van de groepsleiders 

over mij heen gebogen zat. Mijn stiefbroer werd weggebracht en ik 

ging met de groepsleider naar het tehuis terug. Daar aangekomen 

zag ik mijn stiefbroer, die straf had gekregen en in groepsverblijf 

moest blijven. Ik ben door de groepsleider meteen in bed gestopt 

en moest met extra dekens daar blijven liggen. Ik huilde toen ik 

daar lag en terug dacht aan het moment dat ik onder water lag. 

De volgende dag zag ik mijn stiefbroer. Ik ging naar hem 

toe en vroeg hem waarom hij dit had gedaan. Hij keek mij aan 

en begon te lachen en als antwoord kreeg ik te horen dat het hem 

de volgende keer wel zou lukken. Vanaf die dag heb ik voor hem 

angst gekregen en bleef altijd ver uit zijn buurt. 
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Hoofdstuk 12

Gerard draaide dol

De dag ging voorbij en ik hoorde dat de andere kinderen 

naar boven kwamen en begreep dat het bedtijd was. Na een paar 

uren werd ik uit mijn bed gehaald door een van groepsleiders die 

me vroeg met hem mee te komen. Ik kleedde me aan en liep met 

hem mee. We gingen naar buiten waar een heleboel mensen naar 

boven stonden te kijken. Ook was er politie die tegen iemand 

stond te roepen. Toen ik omhoog keek zag ik dat mijn stiefbroer 

in de dakgoot stond. Ik gilde naar hem dat hij niet zo gevaarlijk 

moest doen. Hij hoorde me en schreeuwde naar me dat ik maar 

uit moest kijken voor hem want als hij mij in zijn handen kreeg 

hij mij dood zou maken. Opeens hoorde ik achter me een man 

zeggen dat het dus klopte. Ik keek om en zag dat het een politie 

agent was die dit zei en vroeg hem wat hij bedoelde. De agent 

keek me aan en vroeg of dat hij mijn broer was. Ik knikte van ja 

en de man nam mij mee naar binnen. 

Hij begon me ineens van alles te vragen over Gerard. Hij 

vroeg me of het klopte dat hij me onder water had geduwd en 

boven op me was gaan staan. Ik vertelde de agent dat dit klopte en 

ik bang was geworden van hem. De agent vertelde me dat ik niet 

meer bang hoefde te zijn. Kort daarna hoorde ik dat Gerard naar 

een gesloten inrichting moest. Waar op ik hem vroeg, waarom. 

De agent zei dat wat hij gedaan had niet mocht en heel gevaarlijk 
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was. De agent schreef alles op en liet mij toen weer naar buiten 

gaan. Toen ik naar buiten kwam zag ik nog net hoe ze Gerard 

hadden geboeid en in een politieauto duwde. Jaren later heb ik 

hem pas terug gezien. 

Kort na deze dagen mocht ik vaker naar de familie N. en 

mocht ik ook blijven slapen. Op een dag vroeg mevrouw N. me, 

hoe ik het zou vinden om bij hen te blijven wonen. Ik keek haar 

aan en vroeg haar toen of ik dan “mama” tegen haar mocht zeg-

gen. Ze zei dat ik dit mocht en dat ze met haar man er over had 

gesproken om me te houden. Ik voelde me warm worden en was 

blij. Ik had eindelijk een moeder waar ik ook nog mocht wonen. 

‘s Avonds vertelde ze me dat ik mocht blijven omdat ze geen 

kinderen konden krijgen en zodoende mij mochten hebben. Ze 

vertelde me meteen dat het misschien nog twee tot drie weken 

zou duren voordat ik voor altijd bij hen kon blijven. 

Die paar weken hadden lang geduurd en leken een eeu-

wigheid. Pas na vier weken was voor mij de grote dag en mocht 

ik voorgoed bij de familie N. blijven. Ik nam afscheid van alle 

kinderen die achter moesten blijven. Ik juichte toen ik buiten stond 

en riep heel hard: “Hoera, ik heb ouders”. 
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Hoofdstuk 13

Mijn nieuwe ouders

In 1958, om precies te zijn 15 november, werd ik opgehaald 

door mijn aanstaande pleegouders en ik mocht nu voorgoed met 

hen mee. Ik woon nu bij de familie N. in Hilversum. Ik had de 

kleine kamer gekregen waar ik in het begin het speelgoed vond. 

Als ik naar school ging mocht ik altijd wat uit de winkel mee 

nemen doch ook weer niet te overdadig. 

In deze periode had ik ook de rest van hun familie leren 

kennen en een daarvan was voor mij al snel de man die ik kon 

vertrouwen. Hij was het die mij hielp met het bouwen van mijn 

duivenhok in de werkplaats van zijn kleine fabriek. Hij zat in de 

houthandel en was zelf ook verzot op zijn duiven. Toen mijn dui-

venhok af was had ik het samen met hem en mijn pleegvader naar 

huis gebracht en achter het huis vlak bij mijn kamer geplaatst. Mijn 

pleegvader vertelde toen tegen mij dat het hok er was maar dat de 

duiven nog ontbraken. Waarop ik hem vertelde dat ik daar voor 

moest sparen. Mijn nieuwe oom moest erom lachen en vroeg me 

de doos die in de hoek van mijn kamer stond open te maken. Ik 

ging naar mijn kamer en zag in de hoek van mijn kamer een grote 

doos staan. Ik maakte hem open en tot mijn verbazing zaten er 4 

duiven in. Ik helemaal blij en met behulp van mijn oom hadden 

we de duiven in het hok gezet. Mijn vreugde was groot en ik was 
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blij dat ik eindelijk mensen had gevonden die van mij hielden als 

hun eigen kind. 

De dagen gingen voorbij en ik kreeg een nieuwe vriend. 

Hij woonde aan de overkant van de straat en heette Arti. In het 

begin toen ik hem zag vond ik het wel vreemd dat hij altijd in een 

stoel zat die op wielen stond. Van zijn moeder heb ik gehoord dat 

Arti nooit meer zou kunnen lopen maar dat hij altijd vrolijk was. 

Ik trok veel met Arti op en er ontstond een goede vriendschap 

tussen hem en mij. 

In die tijd begon ik ook nieuwsgierig te worden hoe alles 

kwam en hoe dingen ontstonden. Ik kan me nog goed herinneren 

dat ik het maar vreemd vond dat, als ik op een knop drukte, het 

lampje naast mijn bed aan ging. Op een gegeven moment had ik het 

voor elkaar en de lamp uit de fitting gehaald. Ik keek in de fitting 

maar zag niets wat op licht leek en dus deed ik mijn vinger erin om 

te voelen of het licht in een hoekje zat. Ik kreeg een enorme schok 

en viel van de stoel waar ik op zat en bleef verbaasd liggen kijken 

naar de lamp die nu op de grond lag. Toen ik het mijn pleegvader 

vertelde kreeg ik een uitbrander van hem en hij vertelde me dat 

ik dat nooit meer mocht doen. De schemerlamp was meteen van 

mijn kamer gehaald en nooit meer terug gekomen. Op school had 

ik de onderwijzer gevraagd hoe het kwam dat ik een schok kreeg 

en aan de klas had hij toen verteld hoe het ging en dat we nooit 

met onze vingers aan stroom mochten komen. 
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Als ik na school thuis kwam zag ik dat mijn pleegmoeder 

steeds dikker werd en mij begon af te snauwen. Ik mocht ineens 

niets meer uit de winkel pakken en ik kreeg steeds vaker de schuld 

als er in huis wat verkeerd ging. Dit ging maanden zo door tot 

ik thuis kwam en mijn pleegvader in huis aan trof. Hij keek mij 

aan en vertelde mij dat ik boven stil moest doen. Ik vroeg hem 

waarom en hij antwoordde mij dat we een kleintje bij hadden. 

Hij had een zoon gekregen. Samen gingen we naar boven en toen 

zag ik voor het eerst een klein broertje. Hij was zo klein vond 

ik en mijn pleegmoeder vertelde me dat dit altijd zo was als ze 

pasgeboren waren. 

De dagen die volgden stonden in het teken van de baby en 

er kwam veel van de familie op bezoek. In die dagen zag ik dat 

mijn pleegouders mij steeds meer aan de kant lieten liggen en al 

hun aandacht op hun zoon vestigden. Ik voelde me steeds meer 

verlaten en alleen. Op een zekere dag in 1959 kwam ik uit school 

en zag ik een kleine iets oude vrouw in de huiskamer zitten en 

gewoontegetrouw ging ik maar meteen door naar mijn kamer om 

te wachten tot ik naar beneden geroepen werd. Tot mijn verbazing 

zag ik twee koffers in mijn kamer staan en mijn bed was afge-

haald. Ik ging naar beneden en vroeg mijn pleegmoeder van wie 

de koffers waren die in mijn kamer stonden. Ze keek me aan en 

vertelde mij dat de dame die ik al had gezien, was gekomen om 

mij op te halen. Ik keek haar verbaasd aan en begon te begrijpen 

wat er aan de hand was. Ik begon te huilen en zei dat ik niet weg 

wilde. De mevrouw vertelde mij dat het beter voor mij en het gezin 
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was als ik niet meer hier zou zijn. Ik vroeg haar wie zij was en ze 

vertelde mij dat zij mijn voogdes was die voor mij moest zorgen. 

Ondertussen was mijn pleegmoeder naar boven gegaan en kwam 

ze de trap af met mijn twee koffers. Ze zette ze bij de trap naar 

beneden neer en gaf mij een hand. 

Met tranen in de ogen ben ik naar beneden gelopen. Be-

neden aangekomen keek ik omhoog maar zag mijn pleegmoeder 

niet meer. Van mijn pleegvader had ik niet eens afscheid kunnen 

nemen omdat hij niet thuis was. Later heb ik vernomen dat hij niet 

kon aanzien om mij te zien vertrekken. Van zijn broer hoorde ik 

dat hij zich schaamde omdat het niet zijn beslissing was geweest. 

Zijn vrouw had de kinderbescherming gebeld om hen te verzoe-

ken mij op te halen met de reden dat ik niet in het gezin was te 

handhaven en omdat ik masturbeerde. Ze vond dat dit een zware 

zonde voor de kerk was. Deze mensen die trouw iedere zondag 

naar de kerk gingen, zetten mij met een leugen aan de kant. Weer 

was ik bedrogen door mensen.

Hoofdstuk 14

Mijn nieuwe tehuis

Met mijn voogdes ging ik met de trein naar Amsterdam 

en kwam toen in de “Vluchthaven” terecht. Het huis maakte een 
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diepe indruk op mij want er was een zware deur die opengemaakt 

werd door een portier.

Eenmaal binnen gekomen moest ik mijn koffers neerzet-

ten en tegen de muur in de gang wachten naast de deur van de 

directeur. Na enige tijd ging die deur open en riep mijn voogdes 

mij naar binnen. Binnen zat een lange magere man die zich aan 

mij voorstelde als meneer S. en vertelde mij dat hij de directeur 

was van dit huis. Hij vroeg me naar mijn naam en waar ik ge-

boren was. Nadat alle gegevens waren opgeschreven drukte hij 

op een knop en kwam er een jonge vrouw binnen. De directeur 

vertelde me dat ik met haar mee moest lopen naar de groep waar 

ik geplaatst zou worden. 

Ik was van de hemel in de hel terechtgekomen. Snel ont-

dekte ik dat dit huis een gesloten huis was waar moeilijk opvoed-

bare kinderen terecht kwamen. Er heerste in dit huis een strenge 

tucht. Toen ik met mijn groepsleidster naar boven ging over de 

stenen trappen zag ik dat jonge jongens bezig waren met de gang 

te dweilen en de trappen te boenen. Ik keek naar hen en vroeg 

waarom zij dit moesten doen. Mijn leidster vertelde mij dat dit de 

jongens waren uit een oudere groep en iedere dag corvee hadden. 

Via een lange gang kwam ik in de zaal die mijn groep zou 

worden en ik zag er meerdere kinderen zitten. Deze groep werd de 

“Welpen” genoemd. De leidster vertelde mij dat dit de hele groep 

was en stelde mij aan de groep voor. Ze liet me even alleen met alle 
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kinderen en ging naar buiten. Ik vond het vreemd dat ze de deur 

op slot deed en ik liep naar de deur om deze open te maken. De 

kinderen in de groep begonnen te lachen en ik keek hen verbaasd 

aan. Een al grotere jongen kwam naar mij toe en vertelde me dat 

dit normaal was. Als de groepsleidster naar buiten ging dan deed 

ze de deur van buiten uit op slot. Ik ging aan een tafeltje zitten 

en begon te huilen. De jongen die mij had aangesproken kwam 

bij me zitten en begon me over mijn hoofd te aaien en fluisterde 

zachtjes tegen mij dat hij mij wel zou helpen. Ik keek hem aan en 

zag dat hij mij een knipoogje gaf. Dat vond ik vreemd want dat 

deed pleegmoeder altijd als ze me een kus had gegeven. 

Na enige tijd kwam de groepsleidster weer terug en 

kwam ze, nadat ze de jongen had weggestuurd, naast me zitten. 

Ze vertelde me hoe de groep werkte en dat als er iemand van de 

leiding naar buiten ging altijd de deur op slot ging. Ik vroeg haar 

waarom. Ze vertelde me dat er hier alleen jongens kwamen die niet 

thuis konden blijven omdat ze kwade dingen deden. Ik vertelde 

haar dat ik niets kwaads had gedaan en ik het niet begreep dat ik 

dan hier moest zijn. Ze lachte en zei dat ik niet lang zou blijven. 

Opnieuw keek ik haar aan en zei dat dit al eens eerder tegen mij 

was gezegd maar dat dit even altijd langer duurde dan “even”. 

Ditmaal duurde dat “even” ruim een half jaar! In die tijd moest 

ik weer leren om met een heleboel tegelijk op een zaal te slapen 

wat voor mij nu moeilijk was omdat ik bij mijn pleegouders een 

kamer voor mij alleen had. 
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Na ongeveer een maand werd ik ziek en moest in bed 

blijven. De dag duurde lang want alleen voor het eten kwam er 

iemand naar de slaapzaal om mij eten te brengen. De dag daarop 

ben ik in slaap gevallen en werd ineens wakker doordat ik iets 

bij mijn benen voelde. Ik deed mijn ogen open en zag een van de 

oudere jongens bij mijn bed staan en merkte dat zijn hand bij mijn 

geslachtsdeel zat. Hij had zijn hand erom heen en bewoog mijn 

geslachtsdeel. Terwijl hij dit deed siste hij me toe dat ik mijn mond 

moest houden anders sloeg hij me dood. Mijn angst was zo groot 

dat ik niets durfde te zeggen en hij ging door met wat hij deed. 

Na enige tijd kreeg ik een vreemd gevoel in mijn buik en begon 

ik te schokken. Toen de jongen dit in de gaten kreeg kroop hij bij 

me in bed, draaide mij snel om en trok mijn onderbroek helemaal 

naar beneden. Geschrokken bleef ik zo liggen tot ik voelde dat er 

iets tegen mijn achterwerk werd gestoken. Ik wilde me omdraaien 

maar de jongen klemde mij vast en drukte mijn billen omhoog. Hij 

drukte harder met iets tegen mij en opeens voelde ik een hevige 

pijn in mijn kont. Ik begon te huilen en probeerde weg te komen. 

De jongen gaf me een stomp en siste opnieuw dat als ik wat deed 

hij me dood zou slaan. De pijn werd steeds erger en ik bleef door 

huilen. Opeens voelde ik dat ik nat begon te worden en de jongen 

ging van mij af. Terwijl hij weg liep waarschuwde hij dat als ik 

iets tegen de leiding zei dat hij terug zou komen en mij dood zou 

slaan. Uit angst had ik met niemand hierover gesproken. Ik heb die 

jongen nooit meer gezien en hoorde later dat hij was weggelopen 

en naar een ander tehuis was gebracht in Rekken. 
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Hoofdstuk 15

Weer een ander tehuis

Twee maanden na dit voorval (verkrachting) in 1960, was 

ik naar Hilversum teruggegaan en kwam ik in een ander tehuis 

terecht. Toen ik het tehuis zag kon ik eerst niet geloven dat dit een 

tehuis was. Mijn voogdes vertelde mij dat dit huis pas geopend was 

en dat ik, met nog 6 anderen, de eersten waren die hier kwamen. 

Dit was “Zandhof” een onderdeel van “Zandbergen”. 

Ik werd bij de directeur gebracht die zich voorstelde als 

meneer van de M. en ik vond hem meteen aardig. De manier 

waarop hij met me sprak stelde mij meteen gerust. Er ging iets van 

deze man uit alsof hij wilde zeggen “waarom deze kinderen”. Er 

straalde iets van deze man uit dat mijn vertrouwen wekte en mij 

rust gaf. Deze man had het vertrouwen van alle kinderen die in 

het huis waren en we wisten wat we aan hem hadden. Veel dingen 

die in het huis kwamen, zoals een TV, nog een waar je munten in 

moest doen om een uur te kijken, hadden we aan hem te danken. 

Deze TV kan ik me nog goed herinneren want als de gulden op 

was moesten we rennen om een andere gulden te vinden. Deze 

TV wekte altijd hilariteit op. 

Na een kort gesprek met de directeur mocht ik op eigen 

beweging in de groep gaan kijken waar ik in was geplaatst en hoe 

het tehuis werkte. Na wat kijken en praten merkte ik dat er nog 
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zes jongens waren die er ook pas waren gekomen. Meer kinderen 

waren er niet te vinden.

  

Ik was dus definitief in “Zandhof“ aan de Hoflaan in Hil-

versum. Toen ik hier pas aan kwam waren er dus maar zes jongens 

met wie ik het huis deelde. In de loop van de maand kwamen er 

steeds meer jongens en groepsleiders bij tot het huis vol was en 

er geen plaats meer was voor anderen. Ik sliep op een gegeven 

moment op de bovenste etage met nog 14 andere jongens. Het 

was er gezellig en we kregen in die dagen bijna niet het idee dat 

we in een tehuis waren. Achter het huis was een grote tuin en daar 

konden we spelen zoveel als we wilden. 

Een van de leiders was een liefhebber van pluimvee en 

duiven en hoorde van mij dat ik in het pleeggezin ook duiven had 

gehad. Dit was de start om een hok te bouwen in de achtertuin. 

Samen met hem en een andere jongen, Rick, begonnen we aan de 

bouw van een hok en een loopruimte voor de kippen die ik ook 

graag wilde. Rick wilde een eigen hok en loopruimte maken dus 

we bouwden naast elkaar. Na ongeveer een maand waren beide 

hokken gereed om de eerste duiven en kippen te laten komen. 

In die tijd had ik nog contact met de broer van mijn pleegvader 

en via hem kreeg ik mijn duiven terug. Het was rond de tijd van 

Sint-Nicolaas dat de hokken klaar waren dus had ik voor mijn 

Sinterklaas een kip gevraagd die ik ook kreeg. De hokken hebben 

er gestaan tot ik daar weg ging. 
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Hoofdstuk 16

Contact met moeder

In de periode dat ik in “Zandhof” woonde kreeg ik opnieuw 

contact met mijn moeder die nu regelmatig begon te komen met 

haar tweede man. Ik mocht op een gegeven moment met hen mee 

naar Amsterdam. Mijn stiefvader kwam in de periode, voor hij me 

mocht ophalen en mee naar huis mocht nemen, altijd met mijn 

moeder even langs. Vaak zaten we dan met de groep op het terras 

en als hij kwam had hij altijd iets lekkers bij zich en deelde dit 

uit aan de kinderen van de hele groep. Dat hij dit vooral deed om 

mijn vertrouwen te winnen had ik pas veel later begrepen. Maar 

mijn vertrouwen in hem was al lang verdwenen en ik haatte hem. 

Op een zaterdag kwam mijn stiefvader mij ophalen omdat 

ik dat weekeinde naar mijn moeder mocht. Ik voelde mij gelukkig 

en keek altijd naar de zaterdag uit. Na een paar weekeinde leerde ik 

een meisje kennen in Amsterdam dat naast ons woonden. Rijkje, zo 

heette ze, kwam regelmatig bij mijn stiefvader en mijn moeder op 

visite. Op een zaterdag toen ik weer thuis was hoorde ik dat mijn 

stiefvader jarig was en dat al zijn broers met hun familie zouden 

komen. Ik had naar de avond uitgekeken en leerde zo zijn familie 

kennen. Een oom mocht ik al meteen niet want hij keek mij zo 

raar aan. Hij maakte steeds rare opmerkingen over mij. Hij wilde 

weten hoe het in het tehuis was en of er ook meisjes waren en 
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leidsters. Overal moest ik van mijn stiefvader antwoord op geven, 

ondanks dat ik soms geen antwoord wist. 

Later op de avond werd mijn stiefvader dronken en begon 

raar tegen mij te praten. Hij vroeg mij of ik al een meisje had. Ik 

vertelde hem dat dit nog niet het geval was en hij begon me op te 

dringen aan Rijkje. Ik moest bij haar gaan zitten en haar kusjes 

geven. Als ik het niet goed deed, deed hij het voor bij haar en soms 

kuste hij haar heel lang op de mond. Hetgeen ik niet deed want dat 

vond ik vies. Later moest ik mijn hand in haar broek stoppen en 

aan haar geslachtsdelen voelen. Rijkje liet dit alles gewoon toe en 

keek steeds naar mijn stiefvader. Later op de avond ging ze weer 

naar huis en vertelde me dat ze volgende week terug zou komen 

als ik weer in Amsterdam zou zijn. 

Die avond moest ik van mijn stiefvader bij hen in bed 

slapen. Toen ik eindelijk in bed lag, mijn moeder lag er al eerder 

in, kwam mijn stiefvader en kroop over mij en mijn moeder heen 

ook in bed. Hij zei me dat ik in het midden moest komen liggen 

en dus kroop ik over mijn moeder heen naar het midden van het 

bed. Toen ik daar lag, begon mijn stiefvader mijn broek uit te 

trekken en ging met mijn penis spelen. Eerst begon hij hem groter 

te maken door met zijn mond er aan te zuigen en daarna met zijn 

handen. Hij zei me dat ik dat ook bij hem moest gaan doen. Mijn 

gedachten gingen terug naar de “Vluchthaven” en weer hoorde 

ik die stem zeggen dat als ik niet deed wat ze wilden, ze me dood 

zouden maken. De angst voor die uitspraak zat er nog goed in en 
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dus deed ik wat hij van mij verlangde. Mijn moeder die dit alles 

zag zei hier geen woord over. Even later zag ik dat mijn stiefva-

der ook hetzelfde bij mijn moeder ging doen. En voor het eerst 

zag ik een ontklede vrouw. Nieuwsgierig lag ik te kijken wat er 

gebeurde. Terwijl mijn stiefvader seks met mijn moeder bedreef, 

lag hij nog steeds met mij te rotzooien. Mijn stiefvader begon 

op een gegeven moment te kreunen en steeds sneller te bewegen 

boven op mijn moeder en lag ineens stil. Ik begreep niet wat er 

gebeurde en hij vertelde mij dat hij eindelijk was klaargekomen. 

Toen hij van mijn moeder af ging moest ik op mijn moeder gaan 

liggen. Bang deed ik wat hij zei en ik voelde het lichaam van mijn 

moeder onder me. Op een gegeven ogenblik voelde ik de hand 

van mijn stiefvader aan mijn penis en merkte dat hij hem steeds 

harder tegen het onderlichaam van mijn moeder aan duwde. Hij 

duwde zo hard dat het pijn deed. Opeens voelde ik dat mijn penis 

wegschoot en hij werd warm. Mijn stiefvader riep ineens: “Hij 

zit erin”. Gelijktijdig begon hij met beide handen mijn billen op 

en neer te bewegen. Na enige tijd deed ik dit uit eigen beweging. 

Mijn moeder lag stil onder mij en liet alles gewillig toe zonder dat 

er een klacht over haar lippen kwam. Mijn stiefvader zat geboeid 

te kijken, terwijl mijn moeder haar ogen sloot en alles toe liet. 

Opeens voelde ik een raar gevoel in mijn buik en merkte dat ik 

sneller ging. Ik wist toen nog niet dat ik kwam. Dit gevoel had ik 

nog nooit eerder meegemaakt. 

Na dit voorval was ik in slaap gevallen. De dag daarna 

moest ik weer terug naar Hilversum met mijn stiefvader. Onder-
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weg stopte hij langs de kant van de weg en vertelde mij dat wat 

er was gebeurd heel gewoon was maar dat ik hier over niet mag 

praten in het tehuis. Hij vertelde mij dat als ik het hen daar zou 

vertellen, ik dan naar een ander tehuis moest waar ik niet meer 

uit kwam. Een gesloten huis begreep ik. Door die bedreiging 

van mijn stiefvader heb ik dit nog nooit aan iemand verteld. Ook 

omdat ik mijn moeder het leed wilde besparen en zelf bang was. 

Later toen ik eens bij mijn eigen vader was hoorde ik bij toeval 

dat mijn stiefvader voor misbruik van zijn eigen kinderen in de 

gevangenis had gezeten. Iedere weekeinde als ik thuis was moest 

ik aan deze zelfde zaken meedoen van mijn stiefvader. Pas veel 

later had ik gehoord dat hij dit door de week, ook met Rijkje deed. 

Deze episode heeft bij mij een grote indruk achtergelaten 

en hier ben ik nu nog steeds niet over heen. De groepsleider die 

bij mij in de groep was riep mij een keer apart en vroeg me of ik 

voor altijd naar mijn moeder wilde. Maar ik vertelde hem dat ik 

dat niet wilde. Hij vroeg me naar de reden waarom ik dit niet wilde 

en die had ik hem nooit kunnen vertellen. De angst om naar een 

gesloten tehuis te moeten was groter dan de waarheid. 
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Hoofdstuk 17

Weglopen

Na een jaar mocht ik opeens niet meer naar huis want 

dat mocht niet meer. De reden was dat ik begon weg te lopen en 

steeds weer naar mijn moeder ging, ondanks de incest die met mij 

werd gepleegd en de woorden die mijn stiefvader had gezegd. Ik 

was bang dat als ik niet meer kwam, hij mijn moeder zou slaan 

en mij naar een ander tehuis zou laten sturen. Iedere keer werd ik 

door de politie opgehaald en teruggebracht naar het tehuis. Steeds 

opnieuw kreeg ik straf. Na een lange tijd stopte het weglopen naar 

mijn moeder omdat ik bang voor mijn stiefvader begon te worden. 

Hij ging steeds meer drinken en begon mijn moeder zonder reden 

te slaan. Als zijn broer Jan kwam was hij altijd dronken net als 

zijn broer. 

Lang had ik met angst geleefd dat ik naar een ander tehuis 

moest. Ik voelde me eindelijk opgelucht dat ik niet meer thuis 

kwam, want ik kon het niet meer aan om thuis te zijn. Vooral 

door hetgeen wat steeds met me gebeurde en met de mensen 

daar omheen. Op een of ander wijze had ik de cirkel doorbroken 

waarin ik zat. 

In dat jaar kwam er een nieuwe directeur in ons huis en 

ging meneer van de M. weg. Iedereen vond dit jammer maar 

hij vertelde ons dat hij in Amersfoort ging werken en daar meer 
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betaald werd. Nooit heb ik hem weer terug gezien. Tot veel later 

toen ik in Amersfoort kwam en hij therapie gaf in “Treekerbergje”.

De nieuwe directeur was niet zo slecht alleen hij gaf snel-

ler straf en het regiem begon strenger te worden. Gelijk met hem 

kwamen er twee nieuwe groepsleiders en die begonnen ineens 

alles te veranderen in de groepen. Na een maand waren we aan 

de veranderingen gewend en begon het leven weer zijn gewone 

beloop te krijgen. Vaak ging ik met Rick en nog een jongen naar 

de stad om daar te kijken in de warenhuizen. 

Hoofdstuk 18

Pistool

Op een dag toen we er weer waren zag Rik een pistool in 

een warenhuis en dat wilde hij met alle geweld hebben. Uitein-

delijk gingen we naar binnen en liepen wat rond, totdat we Rik 

ineens misten. We gingen naar hem op zoek en vonden hem bij 

de speelgoedafdeling. Ik vertelde hem dat we weer naar huis toe 

moesten want het begon al laat te worden. We vertrokken richting 

uitgang en ik merkte ondertussen dat Rik onder het lopen iets in 

mijn zak stopte. Toen we buiten waren aangekomen voelde ik 

opeens een hand op mijn schouder. Ik keek omhoog en keek in 

het gezicht van de winkelchef die ik binnen in het warenhuis al 
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had zien rondlopen. Ruw sleurde hij me mee naar binnen terwijl 

Rik het op een lopen zette. De andere jongens waren ondertussen 

ook al weggerend. De man nam mij mee naar een kantoortje en ik 

hoorde dat hij de politie belde. Ik begreep nog steeds niet waarom 

hij mij naar binnen had gehaald. Na enige tijd kwam de politie en 

moest ik mijn zakken leegmaken. Groot was mijn verbazing dat 

er een speelgoedpistool uit mijn jaszak kwam. Dat was dus wat 

Rik in mijn zak had gedaan! Ik moest met de politie mee naar 

het bureau. Nadat ik had gezegd wie ik was en waar ik woonde 

moest ik in een cel wachten. Ik werd later opgehaald door een 

van de groepsleiders. 

Terug in het tehuis moest ik meteen naar de directeur en 

daar kreeg ik te horen dat ik voor twee weken huisarrest had en wat 

automatisch in hield dat ik dus niet naar buiten kon. Het huisarrest 

vond ik niet zo erg. Wel vond ik het erg dat ik strafwerk moest 

maken bij een vrouw. Het strafwerk was het maaien en opruimen 

van haar tuin. Dit moest ik zes weken iedere zaterdag doen. De 

groepsleider die mij deze straf had gegeven zei na afloop van de 

straf dat ik weer straf zou krijgen als ik weer met de politie in 

aanraking zou komen voor welk feit dan ook. Hier schrok ik van 

want het werk was te zwaar voor mij en na elke zaterdag voelde 

ik mijn rug. 
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Hoofdstuk 19

Mijn derde verkrachting

Na ongeveer twee weken had deze groepsleider nacht-

dienst en bleef dus in het huis slapen. Dat vonden wij allemaal 

gewoon en niemand vond het vreemd dat de deur van zijn kamer en 

de andere kamers altijd op slot waren. We maakten er grapjes over 

zoals, dat ze bang waren voor ons. Op een nacht voelde ik ineens 

dat iemand aan mij schudde en ik deed mijn ogen open. Het was 

de groepsleider die mij vertelde dat ik naar beneden moest komen. 

Ik schrok want ik wist zeker dat ik niets fout had gedaan. Ik liep 

met hem mee naar beneden en hij ontbood mij in zijn kamer. Ik 

zag dat hij de deur op slot deed en toen zei hij tegen mij dat als ik 

schreeuwde of ging vechten hij strenger maatregelen tegen mij zou 

treffen. Ik keek hem verwonderd aan en vroeg wat ik had gedaan. 

Zonder wat terug te zeggen pakte hij me opeens ruw beet, 

smeet me op zijn bed en trok de nachtkleding van mij af. Toen 

ik tegen begon te spartelen kreeg ik een klap in mijn gezicht en 

hoorde ik hem zeggen: “Je doet gewoon wat ik je zeg of je gaat 

naar “Rekken”.  “Rekken” was een soort tuchtschool en dat wis-

ten we allemaal. Iedereen was bang om daar naar toe te gaan. 

Gelaten had ik hem zijn gang laten gaan. Bij mij kwam de angst 

van de eerste en de tweede keer terug. Een angst die ik niet kan 

beschrijven. Het ergste was dat hij bij mij binnen drong en ik op 
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mijn tong beet van de pijn. Dit voorval begon zich steeds vaker 

te herhalen als hij nachtdienst had en het heeft maanden geduurd. 

Toen ik op een dag terug kwam van school hoorde ik dat 

hij weg was naar een ander tehuis. Van de jongens onder elkaar 

wisten we waarom. Rik had gehoord dat hij homo was en dus niet 

in een jongenstehuis kon blijven. Hij was naar een meisjestehuis 

gegaan. Ik voelde me opgelucht en was blij dat dit voorbij was. 

In het huis was een kokkin die altijd ons eten maakte en 

met wie ik goede maatjes was. Op een zekere dag zat ik bij haar 

in de keuken toen ik opeens begon te huilen. Ze vroeg me waarom 

ik huilde en nam me op schoot. Tussen de huilbuien door vertelde 

ik wat er was gebeurd. Ze keek me verbaasd aan en vroeg aan 

mij of ik dit al eens eerder aan iemand had verteld. Ik zei haar 

dat ik dit nog nooit had gedaan. Ze vertelde me dat ze er meer 

van gehoord had. 

Hoofdstuk 20

Een lijk in de tuin

Tijdens mijn verblijf op “Zandhof” was ik met Rik en 

nog een paar jongens aan het graven in de tuin toen we opeens 

een bot opgroeven. We liepen erom te lachen tot we een schedel 

zagen en we waren toen meteen naar binnengerend. Later kwam 
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de politie die verder ging graven en opeens hard begon te lachen. 

De schedel en de botten bleken van was te zijn. Na die verklaring 

hadden we allemaal hier om hartelijk gelachen. 

Hoofdstuk 21

Een nieuw gezin

De tijd verliep en ik kreeg te horen dat de voogdijraad 

voor mij opnieuw een pleeggezin hadden gevonden en ik daar 

eerst, zoals gebruikelijk, een paar keer naar toe moest om te gaan 

kijken of het mij wel zou bevallen. Dat was de familie S. in De 

Bilt. Toen ik daar voor de eerste keer kwam, leerde ik meteen de 

zoon kennen en kon ik vrij snel goed met hem opschieten. Ik was 

er ongeveer vijf keer op bezoek geweest en na een paar maanden 

kon ik daar voorgoed naar toe. 

Op 26 oktober 1963 vertrok ik naar mijn nieuwe pleegou-

ders in De Bilt en had goede hoop dat ik nu eindelijk mijn plek had 

gevonden en eindelijk een werkelijk thuis had. Toen ik kwam was 

mijn kamer opnieuw behangen en geschilderd. Het rook opeens 

heel anders en ik vond mijn kamer leuk geworden. In de periodes 

dat ik op bezoek kwam was mij al verteld dat ze nog een dochter 

hadden maar dat die in Israel woonde in een kibboets. Ik vroeg 

toen waar dat was en wat kibboets was. Mijn nieuwe pleegouders 

hadden me dat allemaal uitgelegd. 
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Op een gegeven moment kwam ik er achter dat het joodse 

mensen waren maar niet meer naar hun kerk gingen. Ik had in dat 

pleeggezin een leuke tijd gehad en veel geleerd. Veel dingen moest 

ik steeds zelf proberen op te lossen en als het niet ging werd ik 

door de familie geholpen. 

In die tijd ging ik naar de V.G.L.O. in Utrecht omdat ik nog 

niet ver genoeg was om naar de ULO te gaan. Men vond het beter 

dat ik eerst naar de V.G.L.O. ging om iets meer te leren. Na een 

jaar V.G.L.O. ging ik naar Zeist op de ULO en kwam op dezelfde 

school als hun zoon. Deze zat in een ander klas want hij zat er al 

een tijdje. Met hem samen ging ik een krantenwijk lopen om te 

sparen voor een brommer. Ik mocht er een kopen maar moest hem 

zelf verdienen. Dat was het motto van mijn pleegvader. Na een 

halfjaar kon ik een Solex kopen. Hij was van mijn pleegmoeder 

maar die reed er niet meer op. Ik ging nu met de Solex naar Zeist 

op en neer. 

Hoofdstuk 22

Naar mijn vader (dacht ik)

In die periode kwam er opnieuw een contact tussen mijn 

vader en ik op gang en ik ging wel eens naar hem toe op mijn Solex. 

In het jaar 1964 begon bij mij het gevoel te komen dat ik naar mijn 

vader wilde en ik begon weg te lopen van dit pleeggezin. Na de 
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tweede keer vertelden zij me dat het zo niet langer ging en dat ze 

aan mijn voogdes hadden gevraagd om mij bij mijn vader te laten. 

Eerst wilde mijn voogdes dit niet, maar mijn pleegmoeder vertelde 

hen dat ik niet meer te houden was. De drang om naar mijn eigen 

vader te gaan was groter dan dat zij wisten. Mijn pleegmoeder 

had dit snel door en pleitte daarom zo goed mogelijk voor mij. 

Ze kreeg op het laatst toch haar zin en ik mocht bij mijn vader 

blijven. Voor mijn pleegmoeder was dit in het begin moeilijk om 

te aanvaarden maar ze zag dat er geen andere weg voor haar op 

zat. Ze had al gezegd dat het weglopen zou blijven als ik niet bij 

mijn vader kon komen. Ik ging opnieuw terug naar Amsterdam 

maar nu eindelijk voorgoed naar huis. Tenminste, dat dacht ik. 

Toen ik met mijn voogdes onderweg was naar Amster-

dam vertelde ze me in de auto dat ik eerst weer een tijdje naar de 

“Vluchthaven” ging. En zij zodoende tijd hadden om mijn vader 

en stiefmoeder voor te bereiden op mijn terugkeer bij hen. Ik kreeg 

een raar gevoel in mijn maag en vroeg aan mijn voogdes of dit 

nu werkelijk moest. Ze zei dat het voor korte tijd zou zijn en ik 

voor de Kerst wel thuis zou zijn. Ik geloofde haar en hoopte dat 

het echt zo zou zijn. Zoveel mensen hadden mij al bedrogen en 

gezegd dat het kort zou zijn. Steeds opnieuw duurde het langer 

dan dat ze hadden gezegd. 
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Hoofdstuk 23

Terug op een bekende plaats

Op 1 december 1964 kwam ik weer terug in de “Vlucht-

haven”, een huis waar ik al eerder was geweest en waar ik nog 

steeds een niet prettige herinnering aan had. Het moment dat ik 

de grote deur weer binnen kwam kreeg ik een beklemmend gevoel 

in mijn maag en ik wilde al meteen de benen nemen om maar niet 

daar binnen hoeven te blijven. Weer moest ik in de kamer van de 

directeur komen en ik zag dat het nog steeds dezelfde ruimte maar 

ook dezelfde persoon was als in 1959. Ook hij herkende me nog 

en het gesprek duurde korter dan de vorige keer. Ik kreeg van hem 

te horen dat ik in een grotere groep zou komen en als ik mijn best 

deed ik naar de “pioniers” zou gaan. De wijze waarop ik hem aan 

keek deed hem begrijpen dat ik het niet geloofde. 

Mijn vertrouwen in hen had ik al verloren. Ik wist voor 

mezelf dat ze altijd dit zeiden maar toch anders deden.

Hoofdstuk 24

Weer terug thuis

In juli 1965 mocht ik dan eindelijk naar mijn vader. Het 

was dus niet voor de kerst zoals mij voor die tijd was gezegd 
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door mijn voogdes. Toen ik thuis kwam was mijn vader thuis. Hij 

haalde mij op en droeg mijn koffers. Mijn stiefmoeder was daar 

ook en ze keek mij meteen al zo raar aan. Ik trof er ook Theo en 

Gerard. Gerard was nu ook voorgoed thuis en sliep met Theo op 

zolder waar mijn vader voor hen een kamer had getimmerd. Ik 

kreeg te horen dat ik daar ook zou gaan slapen samen met mijn 

twee stiefbroers. Niemand wist dat ik het voorval uit Hilversum 

nog niet was vergeten en ik nog steeds angst voor Gerard had. 

Op de kamer die wij op zolder hadden, had ik er wel 

met hem over het voorval gesproken maar hij stond me lachend 

aan te kijken en liep snel weg. Later had ik het voorval aan mijn 

vader verteld en hoorde van hem dat hij er van gehoord had en 

erg geschrokken was. In de periode dat ik thuis was ging ik veel 

met mijn vader mee om te werken. Hij had een eigen bedrijf als 

glazenwasser. Ook had hij een schoonmaakbedrijf waar we ‘s 

avonds met ons allen in werkten. Het meeste werk hadden we op 

Schiphol waar we een kantoorcomplex moesten schoonmaken. In 

het begin ging ik samen met mijn stiefmoeder de kleinere kanto-

ren schoonmaken. Ik deed voornamelijk de bureaus en zij de rest 

van het werk. Dit ging twee weken goed maar na verloop van tijd 

moest ik alles alleen doen. Zij ging in een kantoor zitten en bleef 

daar tot dat ik klaar was met het werk. Als ik daarna thuis kwam 

was ik altijd doodmoe en ging ik meestal meteen slapen.

Op een dag moest ik bij mijn vader komen. Hij vertelde me 

dat er de vorige dag geld van een van de kantoren was verdwenen 
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en dat dit al eens eerder was gebeurd. Ik zei tegen mijn vader dat 

ik hier niets van af wist en dat ik dat niet had gedaan. Mijn stief-

moeder die erbij zat zei toen dat ze had gezien hoe ik geld van 

een bureau had genomen en in mijn zak had gestoken. Ik zei haar 

dat het niet waar was en ik niets had gestolen. Ik vertelde dat ik 

Gerard wel in dat kantoor had gezien. Mijn vader stuurde mij weg 

en zei dat hij later nog wel eens met me zou praten. Mijn vader 

en ik hadden later op Schiphol hierover gesproken want die dag 

gingen we samen zonder mijn stiefmoeder en mijn broers. Mijn 

vader vertelde me dat hij mij geloofde maar niets kon bewijzen. 

Tijdens de rit naar Schiphol vroeg hij me wat ik wist van 

de dood van mijn zuster Riekje. Ik keek mijn vader aan en vroeg 

waarom hij dit wilde weten. Hij vertelde mij toen dat hij een ver-

moeden had maar niet zeker wist of het waar was. Toen hij me dit 

zei had ik hem verteld wat ik had gezien en wat mijn stiefmoeder 

daarna had gezegd tegen de politie. Mijn vader keek mij aan en 

vertelde me toen dat hij dat vermoeden had gekregen toen mijn 

andere zusje Thea was gestorven en zij had gezegd: “O God, 

waarom straft u mij zo zwaar”. Na deze woorden had mijn vader 

het vermoeden maar er waren geen getuigen. Toen hij had gehoord 

dat Gerard mij in het zwembad had willen verdrinken vermoedde 

hij dat ik getuige was van het hele gebeuren. Hij vertelde mij dat 

hij me probeerde te helpen maar dat hij niets kon doen. 

Korte tijd later ging ik met mijn broer Theo vissen in het 

havengebied van Amsterdam en zagen we daar aan de wal een 
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boot liggen. Ik zei tegen Theo dat we vanaf die boot beter konden 

vissen en we klommen over de omheining. Amper zaten we daar 

toen de eigenaar van de boot kwam en ons van de boot af sleurde. 

Hij begon te schelden en te tieren en zei dat hij de politie al had 

gewaarschuwd. Deze kwam even later aan varen en wij moesten 

op deze boot plaatsnemen. Op het politiebureau hoorde ik dat 

mijn vader werd gebeld en of hij kon komen. Mijn vader kwam 

en mocht ons na korte tijd meenemen naar huis. Toen we thuis 

aankwamen zag ik in de kamer op tafel een taart staan en mijn 

stiefmoeder zei me dat deze taart voor mijn verjaardag was maar 

dat ik voor straf niets kreeg. Van mijn vader hoorde ik dat mijn 

zakgeld net als die van Theo voor 2 maanden was gestopt en we 

dit niet kregen. Later zag ik dat mijn stiefmoeder Theo stiekem 

geld gaf en ik vertelde dit aan mijn vader. Hij vertelde me dat hij 

het ook had gezien en gaf mij toen ook geld. 

Hoofdstuk 25

De verre wereld in

Lang was ik niet thuis geweest. Mijn stiefmoeder probeer-

de mij via allerlei omwegen het huis uit te krijgen maar slaagde 

daar bijna niet in. Het einde van mijn verblijf thuis kwam vrij snel. 

Toen ik op een avond van mijn werk thuis kwam zat ik bij de tafel 

en mijn stiefmoeder stond te strijken. Ik vroeg haar opeens hoe 

mijn zusje Riekje eigenlijk was overleden. Mijn stiefmoeder en 
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mijn vader keken mij stomverbaasd aan. Mijn stiefmoeder vertelde 

mij toen dat ze was gestikt in een knikker die ze in haar mond had 

gestoken en in haar keel was blijven steken. Ik keek haar aan en 

zei toen tegen haar dat ik had gehoord dat ze in een broodkorst was 

gestikt op de zolderwoning in de Borgerstraat. Mijn stiefmoeder 

werd toen zo kwaad dat ze de hete strijkbout op mijn rug zette. 

Mijn vader die het hele gesprek sprakeloos had aangehoord vloog 

overeind en sloeg mijn stiefmoeder. Ik zelf vloog de trappen af 

naar beneden en stond op straat te huilen. 

De buurman die mij naar beneden hoorde stormen kwam 

kijken wat er aan de hand was. En ik vertelde hem wat er was 

gebeurd. De man keek me aan en schudde zijn hoofd. Ondertussen 

stond hij te mompelen dat dit te ver was gegaan. Ik liep de straten 

uit en bleef zeker een uur op straat rondlopen met de gedachten dat 

het niet meer ging. De andere dag was ik gewoon naar mijn werk 

gegaan en wilde thuis mijn brood pakken dat altijd voor mij op 

tafel lag. Wat ik zag was enkel een brood dat niet was gesneden. 

Op mijn werk had ik met mijn cheffin daarover gesproken 

die mij vroeg wat ik nu ging doen. Ik vertelde haar dat ik niet meer 

naar huis terug wilde. Ze had voor mij de voogdijraad gebeld en 

kwam later terug met de mededeling dat ik na mijn werk naar de 

“Vluchthaven” kon gaan. Dat had ik toen ook gedaan. 
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Hoofdstuk 26

Terug van weggeweest

Op 28 september 1965 vertrok ik dus weer naar “de 

Vluchthaven”. In het totaal was ik dus maar drie maanden thuis 

geweest. Weer zat ik in een tehuis en nu zelfs in het huis waar ik 

altijd met huiver aan terug dacht. De andere dag mocht ik nog niet 

naar mijn werk van de directeur en bleef dus binnen. ‘s Middags 

was Theo gekomen met mijn kleren en een paar boekjes. Gezien 

had ik hem niet want ze hielden mij buiten zijn bereik. Men vond 

het niet verstandig dat ik met hem zou praten. Ik kreeg te horen 

dat het beter was dat ik niet buitenshuis ging werken maar dat 

ik voorlopig corvee moest doen in het huis. Die regel is tot mijn 

overplaatsing gebleven. 

Een tijd later ging ik naar de hoogste groep voor jongens 

die werkten. Daar was een groepsleider die alles voor de jongens 

deed. Bij hem voelde ik mij veilig en voelde de geborgenheid die 

van hem afstraalde. Als ik hem riep legde ik altijd mijn hand op 

zijn arm om aandacht te krijgen. Totdat ik op een gegeven moment 

mijn hand weer op zijn arm legde en ik van hem ineens een harde 

slag in mijn gezicht kreeg. Huilend was ik naar de gang gerend en 

daar een half uur gebleven. Toen ik in de groep terug kwam riep 

hij me bij zich en vertelde mij dat hij dit soort dingen niet wilde. 

Hij wilde niet dat iemand hem aanraakte. Mijn vertrouwen in hem 

was toen wel verdwenen en ik begon hem te haten. 
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Hoofdstuk 27

Overplaatsing

Ik was ongeveer een maand in “de Vluchthaven” toen mijn 

voogdes mij vertelde dat ik naar Amersfoort zou gaan in een ander 

tehuis. Ze vertelde mij dat het voor mij beter was als ik daar zou 

zijn. Een maand nadat ik dat hoorde ging ik naar Amersfoort naar 

het “W.A. Orthuis”. Zo ging ik dus samen met mijn voogdes naar 

Amersfoort.

Aan mijn voogdes heb ik nu nog steeds een goede en fijne 

herinnering. Zij was een vrouw die begreep wat er aan de hand 

was. Helaas, ze kon in al die tijd weinig tot niets doen voor mij. 

Later had ik gehoord dat ze steeds voor mij op gekomen was maar 

dat het allemaal erg gecompliceerd was. Mocht ze nog in leven 

zijn wil ik haar toch alsnog bedanken voor de inzet en de goede 

zorg die zij aan mij had besteed.

Op 24 november 1965 kwam ik in “het Orthuis” en ik 

moest in de gang wachten op de directeur. Terwijl ik in de gang 

stond zag ik een groep, waarvan de deur bij openstond, met een 

aantal jongens die mij stonden op te nemen. Een van die jongens 

hoorde ik zeggen dat ik geen gemakkelijke was. 

Na ongeveer een kwartier moest ik met een groepsleider, 

die mij kwam ophalen, mee naar boven en werd ik bij de directeur 
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binnengebracht. Ik mocht gaan zitten en zag dat mijn voogdes mij 

aan keek. We waren met z’n vieren in de kamer. Mijn voogdes, 

een groepsleider, de directeur en ik zelf. De directeur begon me 

vragen te stellen over mijn afkomst en waar ik zo al was geweest. 

Ik vertelde hem wat hij wilde weten en hij schreef een aantal ge-

gevens op in een boek. Na het gesprek vertelde hij me hoe het hier 

in het tehuis toe ging, wat ik wel en niet mocht. Voor mij was dit 

allemaal hetzelfde. Elk tehuis had toen in die tijd bijna dezelfde 

regels waar we ons aan moesten houden. Na het gesprek moest 

ik met de groepsleider mee naar beneden en werd ik in de groep 

gebracht waar ik naar binnen kon kijken toen ik in de gang stond 

te wachten. De jongens die ik daar had gezien waren vertrokken 

dus zat ik alleen in het lokaal.

Hoofdstuk 28

Mijn eerste werk

In het begin leek “het Orthhuis” mij eigenlijk niet zo’n 

slechte plaats om te leven. De waarheid was teleurstellend. Er 

kwam met de komst van een nieuwe directeur een strak en streng 

regiem. Ik woonde dus in het W.A. Orthhuis en moest maar zien 

hoe ik verder kwam. Ik had gevraagd of ik weer terug naar school 

mocht om verder te leren maar kreeg te horen dat dit niet mogelijk 

was. Ik had een leeftijd dat ik kon gaan werken om tenminste te 

kunnen bijdragen in mijn onderhoud. Ik maakte toen de opmerking 
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dat ik liever verder ging leren. Het antwoord van de leiding was 

een draai om mijn oren. 

Ik moest met een van de groepsleiders mee naar het ar-

beidsbureau om mij te laten inschrijven en om meteen te kijken 

of er voor mij werk was. De vrouw die mij hielp ging kijken en 

zag dat mijn belangstelling naar de fotografie ging. Ze had een 

vacature voor dit vak vrij in Bilthoven. Samen met de groepsleider 

ging ik de andere dag naar dat adres wat we gekregen hadden en 

ik kon meteen blijven. Het was een klein bedrijf en iedereen in 

dat bedrijf wist waar ik vandaan kwam. Er was in dit bedrijf een 

groot verschil met wat ik verwachtte. Niemand keek mij aan om 

het feit dat ik in een tehuis woonde. Wel vroegen ze me hoe het 

daar was en of ik slaag kreeg. Ik antwoordde hier weinig op en de 

baas zei tegen de mensen dat ze mij met rust moesten laten. Het 

was mooi te zien dat iedereen dit respecteerde. 

Het werk was niet zwaar. Ik leerde hoe je moest ontwik-

kelen en afdrukken. In het bedrijf kreeg ik een hele opleiding. Er 

werkte ook een man van Spaanse afkomst. Deze trok zich het lot 

van mij aan en had gevraagd of ik bij hem op de kleurenafdeling 

mocht werken. Mijn baas vond dit goed en zo kwam ik boven om 

te leren hoe het ging in de kleurenreproductie. De baas die vaak 

met me praatte kwam erachter dat ik niet zo gelukkig was als dat 

ik me voor deed. Hij nodigde mij uit om eens bij hem thuis te 

komen. Ik zei hem dat ik dat wel wilde maar dat ik eerst toestem-

ming moest vragen in het tehuis. Dit begreep hij en hij ging gelijk 



70 - Het leven van een tehuisjoch -

het tehuis bellen. De toestemming kwam en ik mocht diezelfde 

avond met hem mee naar zijn huis in Zeist. 

Daar leerde ik zijn ouders kennen die mij gewoon behan-

delden. Wel wisten zij mijn achtergrond maar ze zeiden dat ze 

hier geen problemen mee hadden. Die avond had ik genoten van 

het eten en om eens helemaal mezelf te zijn. Mijn baas ontdekte 

dat ik belangstelling had voor de fotografie en kwam die avond 

met een camera voor mij. Ik keek hem aan en hij zei dat ik deze 

mocht houden en dat ik de foto’s die ik maakte gewoon op de zaak 

kon laten ontwikkelen. Toen ik terug ging naar het tehuis voelde 

ik me trots op mijn cadeau. Dit was het eerste dure cadeau wat ik 

ooit had gekregen in mijn leven. 

Mijn blijdschap was snel verdwenen toen ik in het tehuis 

terug kwam. De camera moest ik meteen afgeven en kreeg hem 

alleen als ik foto’s wilde maken, werd mij verteld. Ook vonden 

ze het niet leuk dat ik mijn baas had laten bellen om zo die avond 

weg te gaan. Het avondje baas koste me een week straf. De an-

dere dag toen ik op mijn werk verscheen vroeg mijn baas hoe het 

was gegaan. Ik had hem verteld wat er was gebeurd toen ik in het 

tehuis terug was gekomen. Dezelfde dag nog was mijn baas met 

mij naar het tehuis gegaan om met de directeur te gaan praten. 

Na afloop van het gesprek waar ik niet bij mocht zijn, 

kreeg ik mijn camera terug en was de straf opgeheven. Wel keek 

de groepsleider die mij alles had afgenomen niet zo blij naar mij. 
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Mij maakte zijn houding niets uit want ik had mijn camera terug 

en dat vond ik belangrijker. 

Na ongeveer zes weken werd ik door mijn collega be-

schuldigd dat ik van hem geld had weggenomen. Hoe ik ook 

ontkende hij bleef bij zijn bewering. In mijn jas werd zelfs geld 

gevonden dat gemerkt was. Ik weet dat het nooit door mij daar in 

was gedaan. Dit voorval kostte mij mijn baan en ik kon vertrekken. 

Huilend was ik van dit bedrijf weggegaan. Toen ik terug kwam 

in het tehuis wist men al wat er was gebeurd. Twee weken arrest 

was het gevolg en opnieuw zoeken naar een nieuwe werkgever. 

Hoofdstuk 29

Mijn nieuwe baan

Na de twee weken arrest kon ik gaan werken in Amersfoort 

bij een meubelmakerij. Mijn nieuwe baas Ad liet mij zonder om-

haal komen en liet mij eerst beginnen op de bovenste afdeling om 

daar de materialen te brengen en wat af was, weer naar beneden 

te brengen. Nadat ik dit ongeveer een week had gedaan mocht 

ik helpen in de meubelmakerij en was blij omdat ik nu met mijn 

handen kon gaan werken. 

De chef die ik daar had was aardig tegen mij en leerde mij 

alles wat met dit vak te maken had. ’s Middags kwam Ad naar me 



72 - Het leven van een tehuisjoch -

toe en vertelde me dat hij het tehuis had gebeld om toestemming te 

vragen zodat ik die avond bij zijn feest kon zijn. Ik keek hem aan 

vroeg wat voor een feest dit was. Hij vertelde mij dat hij jarig was 

en daarom een feest gaf. Ik vroeg hem wat het tehuis had gezegd 

en hij vertelde me dat ze het goed vonden mits ik maar om 11 uur 

die avond in het tehuis terug zou zijn. 

Die avond was ik naar zijn verjaardagsfeest gegaan en had 

een geweldige avond gehad. Tegen het einde van de avond riep Ad 

me bij zich en vroeg hoeveel ik van mijn salaris mocht behouden. 

Ik vertelde hem dat een derde naar de voogdijraad ging en een 

derde voor het tehuis was. Hij vroeg me toen wat er met het andere 

derde deel gebeurde. Ik vertelde hem dat het laatste derde deel, 

gedeeld werd. Daarvan werd een deel in de gemeenschappelijke 

kas gedaan en ik kreeg daarvan 10 gulden zakgeld. Het eerste 

wat hij toen zei was: “Wat een dieven”. Hij riep zijn vrouw erbij 

en Theo, mijn chef, vertelde wat er met mijn geld gebeurde. De 

verontwaardiging was toen compleet. Ik zag dat Ad zijn vrouw met 

Theo en Ad zat te praten en even later werd ik door Ad geroepen. 

De vrouw van Ad vertelde mij dat Ad goed kwaad was op het 

huis maar mij elke week een extra 25 gulden zou geven op mijn 

salaris. Ik mocht er niet over praten met de mensen van het tehuis. 

Toen vroeg ik aan de vrouw van Ad waarom hij dit deed. Ad die 

dit alles had gehoord begon mij toen te vertellen dat hij wist wat 

ik doormaakte. Ik keek hem verbaasd aan en hoorde toen dat hij 

zelf uit een tuchthuis was gekomen en zodoende wist wat er zich 

in die tehuizen allemaal afspeelde.
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Ik heb nooit aan iemand in het tehuis verteld dat ik extra 

geld kreeg. 

Hoofdstuk 30

Ontslag

Op een gegeven moment moest ik mijn ontslag bij deze 

baas aanvaarden omdat ik verplicht was om met de groep van het 

tehuis op vakantie gaan. Dat het mijn baan kostte scheen hen niets 

uit te maken. Ondanks dat Ad hen vertelde dat indien ik verplicht 

met vakantie moest ik mijn baan kwijt was. Dat scheen hen niets 

uit te maken. Ik moest met hen mee. 

Na de vakantie moest ik opnieuw naar een baas gaan 

zoeken. In die periode had ik twee bazen gehad waar ik niet meer 

kon aarden. 

Hoofdstuk 31

Mijn eerste liefde

In die tijd leerde ik een meisje kennen en maakte met haar 

een afspraak. Ze zei me dat ze daar wel iets voor voelde en de 

andere dag toog ik naar de plaats waar we hadden afgesproken. 
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Na een kwartier wachten kwam ze met haar vader. Deze vroeg 

me waar ik woonde en ik vertelde hen dat ik in “het Orthhuis” 

woonde. Na mijn antwoord was de reactie van de vader: “Ik sta 

niet toe dat mijn dochter met een tehuisjoch omgaat”. 

Ik keek de man verbaasd aan en vroeg hem naar de reden. 

Hier gaf hij geen antwoord op en verdween met zijn dochter. 

Lange tijd had ik hier verdriet van gehad. Het besef dat ik 

getekend was als “tehuisjoch” begon toen pas goed tot mij door 

te dringen. 

Hoofdstuk 32

Weglopen was mijn motto

Na verloop van tijd liep ik van het tehuis weg en ging 

richting Frankrijk. Ik wilde de grens over om een nieuw leven op 

te bouwen, ver weg van alles. Ik vond dat niemand iets om mij 

gaf en dat ik alleen op de wereld was. De andere dag belandde ik 

in Frankrijk en kwam in Parijs terecht. 

In Parijs had ik ongeveer drie dagen rondgezworven. 

Slapen deed ik in de parken en het eten vond ik op straat of pikte 

wat bij de centrale markthallen. Op de derde dag vond een man 
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mij in het park en bracht mij bij de politie. Uiteindelijk belandde 

ik toch op een politiebureau en dan midden in Frankrijk. 

Na een nacht in een gevangenis te hebben doorgebracht 

moest ik naar de ambassade en werd ik op transport naar Neder-

land gezet. 

Toen ik weer in Nederland aan kwam en moest overstap-

pen in een andere trein zag ik dat een van de groepsleiders mij al 

op dat station stond op te wachten. Met hem moest ik mee naar 

Amersfoort. 

Eindresultaat: een maand huisarrest. Die maand had ik de 

straf ondergaan en na die maand liep ik opnieuw weg. Ditmaal de 

tocht naar Duitsland. Daar werd ik opnieuw betrapt toen ik pro-

beerde op een zeeschip te komen om op die manier te ontsnappen 

van mijn verleden. 

Maar het werd opnieuw huisarrest en ik moest zelfs bij 

psycholoog van de inrichting komen. Uiteindelijk had ik met 

hem vele gesprekken gehad en hem alles verteld wat er met mij 

was gebeurd. Ook vertelde ik hem wat er seksueel met mij was 

gebeurd. Maar op dat probleem kreeg ik van hem te horen dat 

ik over die dingen maar moest zwijgen en nooit iets aan iemand 

mocht vertellen. Deze psycholoog zei me dat niemand mij zou 

geloven. Ik zou naar een tuchthuis gaan als ik deze leugens aan 
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andere zou vertellen! Hij vertelde me zelfs de naam van de tucht-

school; “het Loyt-Hotel” in Amsterdam. Deze tuchtschool was 

voor iedereen een angstbeeld geworden. Veel hadden we erover 

gehoord en ieder van ons was voor dat tuchthuis bang. De naam 

alleen al was genoeg om ons de mond te snoeren. 

Hoofdstuk 33

Mijn aangifte

In “het Orthhuis” was er een groepsleider die mijn ver-

trouwen gewonnen had. Aan hem vertelde ik alles wat ik had 

meegemaakt. Ook vertelde ik hem van de incest en verkrachting. 

Hij adviseerde mij om naar het politiebureau te gaan en van alles 

aangifte te doen. Ik had zijn advies aangenomen en ging naar het 

politiebureau ondanks de vreselijke angst die in mij was. 

Op het politiebureau aangekomen had ik alles verteld, 

ook over de moord op mijn zusje. Het duurde lang voor dat ik 

hierover iets hoorde. Tot dat ik op een dag bij de directeur moest 

komen. Toen ik in zijn kantoor kwam zag ik de politieman met 

wie ik gesproken had. Er werd me heel duidelijk gemaakt dat ik 

beter over deze dingen kon zwijgen en verder niet moest zeuren. 
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Ik begreep hier niets meer van. Vanaf die tijd had ik het 

slecht in het tehuis en eigenlijk geen leven. Mijn doen en laten 

werd steeds scherper in de gaten gehouden. Ook waar ik naar toe 

ging. Als ik naar de bioscoop wilde moest ik eerst vertellen naar 

welke film ik zou gaan en hoe laat ik thuis kwam. Het was duidelijk 

dat ik gestraft werd om hetgeen ik had verteld. 

Hoofdstuk 34

Mijn nieuwe liefde

In die tijd leerde ik de familie H. kennen in Amersfoort 

en ging daar regelmatig heen. Ze hadden een dochter die Cor-

rie heette en ik begon gevoelens voor haar te krijgen. De andere 

dochter Maartje merkte dit en begon hierover grapjes te maken. 

Corrie en ik moesten hierom lachen en bleven gewoon doorgaan 

om elkaar te zien. 

In 1967 kreeg ik een oproep van de landmacht dat ik moest 

worden gekeurd voor de militaire dienst. Ik ging daar naar toe 

met de gedachte dat dit mijn kans was om weg te komen uit de 

tehuizen. Eerst kreeg ik te horen dat ik was afgekeurd maar door 

te praten met een officier werd ik toch ingelijfd in de landmacht. 

In maart 1968 moest ik in Kampen verschijnen.
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DEEL 2

Volwassen de wereld in
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Hoofdstuk 35

Diensttijd

1968; Mijn diensttijd begint.

Eindelijk had ik het gevoel dat ik uit de tehuizen was ge-

komen en voelde ik me vrij. Het weinige geld dat ik had was bij 

mijn stiefvader opgegaan aan schulden die hij gemaakt had. Ik 

ging daar naar toe vlak voordat ik in dienst moest. Gedurende die 

tijd had hij dankbaar gebruik gemaakt van mijn geld wat ik nog 

bezat. Het contact met hen had ik toen verbroken. Ik voelde me 

gebruikt en bestolen door zowel mijn moeder als mijn stiefvader. 

Ik werd ingedeeld bij de administratieve groep van de 

landmacht en ik voelde me daar vanaf het begin al niet thuis. Dit 

kwam de predikant van de kazerne ter ore en deze man ging met 

mij praten. Bij hem had ik uiteindelijk mijn hele hart kunnen luch-

ten over mijn leven. Het eerste wat hij zei toen ik eindelijk was 

uitgepraat: “Mijn God, dat dit alles nog op deze aarde bestaat”. 

De man was terecht ontsteld van wat er met mij was gebeurd. 

Ondanks zijn aandringen is er nooit op gereageerd door wie dan 

ook. Opnieuw voelde ik me bedrogen en in de steek gelaten. Ik 

wist toen dat nooit iemand mij zou aanhoren en mijn verhaal 

geloven. Ik begreep dat ik met dit verleden alleen stond en ik het 

zelf moest zien op te lossen. 
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Na twee weken kwam de predikant opnieuw bij me en 

vroeg of ik zaterdag met hem wilde meegaan. Ik vroeg hem 

waarom en hij vertelde mij dat hij een gezin had gevonden waar 

ik in de weekeinden naar toe kon gaan. Dat ik daar niet veel voor 

voelde begreep hij, nadat ik hem vertelde dat ik het vertrouwen in 

de mensen al lang had verloren. Ook vertelde ik hem dat ik niet 

weer wilde hechten aan mensen. Ze deden me steeds opnieuw pijn 

en ik wist niet meer hoe ik dit moest verwerken. 

Een keer ging ik naar Nederland met verlof en ging naar 

mijn vader van wie ik gehoord had dat hij weer was getrouwd en 

in Amsterdam woonde. Ik had toen zijn derde vrouw leren ken-

nen die tien jaar ouder was dan ik. Zo op het eerste gezicht was 

ze vriendelijk en goed voor mijn vader. Vlak voor dat ik naar de 

kazerne terug moest was ik in Arnhem geweest om mijn zuster 

Greet op te zoeken. Haar adres had ik via mijn vader gekregen 

en ik had naar het huis, waar ze woonde, gebeld en een afspraak 

gemaakt. Het was voor het eerst na vijftien jaar dat ik mijn zuster 

terug zag. Ik was bang voor deze ontmoeting. Later toen ik weg 

ging zag ik nog net een schim in de gang en mijn zuster vertelde 

mij dat het mijn broer was die, die dag ook naar haar toe kwam. 

Mijn broer had ik toen bij haar niet gezien. 

Terug in de kazerne vroeg de predikant hoe het was gegaan 

en huilend had ik hem verteld van het contact met mijn zuster. Ik 

was er van overstuur geraakt. De predikant vertelde mij toen dat 
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het de wens van God was geweest dat ik deze stap had genomen. 

Hij begreep dat ik het er moeilijk mee had en vertelde me dat de 

mensen waar hij contact mee had gemaakt op me wachten wan-

neer ik eens zou komen. Pas veel later was ik twee keer bij deze 

mensen geweest als dankbaarheid naar de predikant toe. 

Na twee maanden was mijn opleiding voorbij en ging ik op 

eigen verzoek naar Seedorf in Duitsland om daar de rest van mijn 

dienstijd te volbrengen. In Seedorf had ik het echt naar mijn zin 

gehad vooral omdat er een majoor was die zich mijn lot erg aan 

trok. Waarom is voor mij nog steeds een raadsel en ik hoop echt 

deze man nog eens te ontmoeten en met hem te kunnen praten. 

Deze majoor van der P. zag dat ik niet veel terecht bracht 

van het administratieve gebeuren maar liever met mijn handen 

iets in elkaar zette. Hij gaf me de opdracht om voor de volgende 

oefening een mobiel kantoor te bouwen. Samen met nog een 

soldaat had ik dit voor die tijd gebouwd en op de eerste oefening 

in de praktijk uitgeprobeerd. Iedereen was tevreden, wat mij een 

voldoening gaf. 

Lange tijd had ik doorgebracht in de schuilkelder die onder 

het gebouw was en veel dingen had ik daar gebouwd. In die tijd 

nam de majoor mij wel eens mee naar zijn woning en zodoende 

leerde ik zijn vrouw kennen. Ze was een schat van een vrouw die 

snel de situatie begreep waarin ik me bevond. Ze had het goed 
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ingeschat en kon mij de liefde geven die ik al die tijd had moeten 

missen. Het contact tussen ons verwaterde een beetje toen ik in 

Duitsland een meisje leerde kennen dat mijn hoofd compleet op 

hol bracht. 

Hoofdstuk 36

Mijn nieuwe liefde

Voor het eerst was ik tot over mijn oren verliefd. De dag 

daarna was ik naar haar toe gegaan en hadden we samen zitten 

praten. Hierbij leerde ik haar aangenomen familie kennen die ook 

met mij zaten te praten. Door de gesprekken met hen had ik mijn 

Duits kunnen leren en daar was ik trots op. 

Toen mijn diensttijd afgelopen was, was ik bij familie van 

hen gebleven. Deze waren zigeuners en zodoende leerde ik veel 

plaatsen in Duitsland kennen. Ons leven bestond hoofdzakelijk 

uit het opkopen van tweedehands goederen; Uitsluitend kasten en 

uurwerken. Een uurwerk bracht per stuk al snel 75 mark op in die 

tijd. Zo leerde ik het onderscheid maken van moderne en oude 

klokken. Ik was daar ongeveer drie maanden gebleven en vertrok 

toen richting Zuid Duitsland waar ik tijdens een oefening mensen 

had leren kennen die mij toen vriendelijk hadden behandeld en 

gevraagd hadden of ik nog eens terug wilde komen.
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Ik verbleef in een Gaststatte waar ik een eigen kamer had 

en ik kreeg vrij snel werk in Hamburg met een aantal mensen uit 

het dorp. We gingen elke dag met een busje naar ons werk en terug. 

Tijdens een van deze ritten zakte ik in elkaar en kwam bij in een 

ziekenhuis. Na mijn vraag wat er was gebeurd kreeg ik te horen 

dat ik geestelijk was ingestort en als een dolle over de snelweg 

rende. Na een half jaar was ik weggegaan van Gaststatte. 

Hoofdstuk 37

De Duitse politie

Ik vertrok naar Rotenburg waar de zigeunerfamilie woonde 

en trof bij de moeder thuis hun dochter Gisela. Deze zat in de 

problemen en wist me na dagen over te halen om het huis waar 

ze woonde in brand te steken om zodoende geld van haar oma te 

krijgen. Hier was ik ingetrapt en had brand in de woning gesticht. 

Het huis was nooit afgebrand omdat ik een kaars in een dekbed had 

gezet en deze was uitgegaan. Ze was hier kwaad om en verbrak 

het contact met mij. 

Later had ik gehoord dat ze me alleen maar nodig had om 

het huis in brand te steken. Ze had me nooit verteld dat ze was 

getrouwd en had mij laten weten dat als het lukte ze met mij zou 

gaan wonen. Ik wist toen meteen dat ik bedrogen was door haar. 

Ik was toen ontdaan vertrokken en had me bij de politie gemeld 
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met de mededeling wat ik had gedaan. Van het politiebureau was 

ik overgebracht naar een gevangenis waar ik moest blijven tot de 

rechtszaak. 

In de periode dat ik daar was had ik contact met majoor 

van der P. opgenomen maar dan via de predikant van de legerplaats 

waar ik toentertijd was. Een week na mijn bericht werd ik uit mijn 

cel gehaald omdat er bezoek voor mij was. In de bezoekerskamer 

zat majoor van der P. en we hadden lang met elkaar zitten praten. 

Daags hierna kwam de predikant en ook met hem had ik een lang 

gesprek gehad. Voor hij weg ging had hij mij gevraagd of ik nog 

iets nodig had om de tijd te doden. Ik vroeg hem om een radio en 

wat etenswaar. Na twee dagen werd er in mijn cel een grote doos 

gebracht door een bewaker. De doos was al opengemaakt door de 

directeur maar dat was verplicht. In de doos trof ik een Bijbel en 

veel etenswaren aan. De dominee had er zelfs grote potten oplos-

koffie ingedaan en een warmteplaatje. Hier was ik echt blij mee. 

Ik kreeg toen eindelijk het gevoel dat er nog mensen waren 

die echt wat om mij gaven en mij hielpen. In die periode begon ik 

brieven te schrijven naar Regina die ik in de inrichting had leren 

kennen. Ik kreeg van haar een brief terug. Deze briefwisseling had 

lang geduurd totdat het contact opeens verbroken werd. 

Na een week werd ik opnieuw geroepen omdat er weer 

bezoek voor me was. Ditmaal was het opnieuw majoor van der P. 

maar nu met zijn vrouw. Hij had een grote radio voor mij meege-
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nomen die ik van de welzijnswinkel in bruikleen mocht hebben. 

Zijn vrouw had dat uur het meeste met mij gesproken en vertelde 

mij dat ze al bij de rechter waren geweest en nu wisten hoe de zaak 

in elkaar zat. De advocaat die ik had kwam maar zelden en die 

hadden ze toen aangemaand om de zaak sneller te laten verlopen. 

Ze hadden een verzoek ingediend dat ik door een Nederlandse 

arts zou worden onderzocht. Al deze verzoeken waren ingewilligd 

door de Duitse rechter. 

Hoofdstuk 38

Voor de rechter

Na een half jaar moest ik voorkomen en zag dat de majoor 

en zijn vrouw er waren om mij te steunen. Zijn vrouw zou als tolk 

voor mij optreden ondanks dat ik goed Duits sprak en kon verstaan. 

De uitspraak die voor mij volgde was op advies van de psychiater 

die mij had onderzocht. Volgens zijn bevinding was ik labiel en 

daardoor snel te beïnvloeden. Door mijn labiliteit was ik gebruikt 

door de familie die mij de brand liet stichten en kon het mij niet 

vol worden aangerekend. Ook vertelde hij de rechtbank dat er veel 

in mijn leven was gebeurd maar dat dit zo diep begraven lag dat 

het moeilijk zou zijn om dat te vinden en mij hiermee te helpen. 

De uitspraak was dat de majoor samen met de ziekenzorg 

een opvang moesten regelen in Nederland zodat ik kon worden 
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uitgewezen en verpleegd. De eis van de rechter was een jaar en 

vier maanden. Dit had ongeveer één maand geduurd. Door mijn 

overplaatsing naar Nederland kwam ik in het “Sinai-centrum” in 

Amersfoort terecht om daar op verhaal te komen en te leren met 

mijn labiliteit om te gaan. 

Hoofdstuk 39

Terug in Nederland

In februari 1970 kom ik aan in Nederland en ging met een 

medewerker van het “Sinai-centrum” mee naar Amersfoort. De 

eerste opvang in het “Sinai-centrum” was goed. Ik werd voorlopig 

op een observatieafdeling geplaatst waar ik niet al te lang kon 

verblijven. Op die afdeling lag een man met een concentratie-

kamp verleden, meneer Moses. Ik had veel van mijn tijd bij hem 

doorgebracht om te praten. Ik had van de zuster al gehoord dat 

hij niet lang meer te leven had. 

Op een avond lag ik in bed toen ik ineens meneer Moses 

naast mijn bed zag staan. Hij vertelde mij dat zijn tijd was geko-

men en hij afscheid van mij kwam nemen. Hij vertelde me ook 

dat ik de eerste was die zo lang met hem had gepraat over wat er 

allemaal met hem was gebeurd en dat dit hem goed had gedaan. 

Toen hij weg ging zei hij me nog dat hij op mij zou passen. 
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Ik begreep niet wat hij bedoelde en ging mijn bed uit om 

naar hem toe te gaan. Ik had een vreemd gevoel in me en liep maar 

eerst naar de nachtzuster. Ik vertelde haar wat er was gebeurd en 

ik niet begreep hoe hij uit zijn bed had kunnen komen omdat hij 

altijd voor de nacht met twee riemen vast lag. Opeens zei ik tegen 

de zuster dat hij was overleden. Waarom ik in een keer vertelde 

wist ik niet, maar de zuster zat mij vreemd aan te kijken. Ze ver-

telde me dat ze zo juist nog bij hem was geweest en dat alles toen 

goed met hem was. Ik vroeg haar om nog eens te gaan kijken. Ze 

deed dit en kwam even later terug. Ze pakte gelijk de telefoon en 

vroeg of de hoofdzuster meteen naar de afdeling komen. Ik keek 

haar aan en toen vertelde ze me dat ik gelijk had. Meneer Moses 

was inderdaad overleden. Ze keek me aan en vroeg me toen wat 

er precies was gebeurd. Ik vertelde haar alles wat er die avond was 

gebeurd. Toen zei ze tegen mij: “Nico, jij bent de enige die ooit 

met hem heeft kunnen praten. Ik denk dat wat hij tegen je zei een 

afscheid was van een goede vriend”. Lang had ik hierover moeten 

nadenken maar de betekenis had ik nooit kunnen begrijpen.

Hoofdstuk 40

Mijn nieuwe baan, mijn nieuwe liefde

Intussen ging mijn leven in het “Sinai-centrum” gewoon 

door en ik mocht buitenshuis gaan werken. Na een sollicitatie bij 

het dierenpark Amersfoort kon ik daar als buffetbediende gaan 
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beginnen. Ik had daar ongeveer een half jaar gewerkt toen ik een 

betere positie in een ander horecabedrijf kon krijgen. 

Tijdens mijn verblijf in het “Sinai-centrum” leerde ik Els 

kennen waar ik troost vond en die met mij verder wilde. Voor mij 

was er geen gevoel van liefde op dat moment. Els die mij wel zag 

zitten bleef door gaan met haar pogingen om mij voor zich te win-

nen. Het mondde tenslotte uit dat we eerst op het toneel achter de 

gordijnen met elkaar gingen vrijen en elkaar kusten. Voor mij was 

er nog steeds geen gevoel voor haar maar ze zette toch door. De 

dag daarop vertelde ze me dat ze met me naar bed wilde. Maar in 

het huis was er geen mogelijkheid om bij elkaar te zijn. Ik zocht 

naar een oplossing en vond die in de keuken. Daar was een kast die 

aan de bovenkant open was en waar ik overheen kon klimmen. Ik 

vertelde dit aan Els. Die avond gingen we samen naar de keuken. 

Ik klom over de muur en was binnen in de kast. Nadat ik de deur 

had opengedaan kwam Els naar binnen en trok meteen haar jurk 

uit. Ik zag dat ze hieronder niets aan had en begreep wat ze wilde. 

Van de liefde wist ik eigenlijk nog niet veel af. Els ging 

liggen en trok mij boven op zich. Ik was verwonderd dat het al-

lemaal zo gemakkelijk ging en liet me gaan. Hierna stond ik op 

en zag dat Els bloedde. Ik vroeg haar wat er was en ze vertelde 

me dat ik de eerste man was die bij haar binnen was gekomen. 

Voor het eerst had ik een vrouw ontmaagd en wist zelf niet eens 

wat dit betekende. 
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We gingen naar buiten en Els ging naar haar afdeling. 

Later hoorde ik van een van de meisjes daar dat de leiding haar 

zag lopen en dat er bloed langs haar benen liep. Ze hadden haar 

gevraagd wat er was gebeurd en ze vertelde aan de leiding dat ik 

met haar naar bed was geweest. Ik kreeg op mijn donder want dit 

mocht niet gebeuren. 

De andere dag waren ze met Els naar de dokter geweest 

om te zien of ze niet zwanger was geworden van mij. Dit was 

niet het geval en na twee weken hoorde ik dat ze naar een andere 

inrichting was gebracht. Lang hoorde ik niets van haar totdat een 

meisje, dat van die inrichting kwam, mij vertelde dat Els zichzelf 

het leven had genomen. Ik schrok en vroeg aan haar waarom ze dit 

had gedaan. Het meisje vertelde me dat ze het had gedaan omdat 

ze mij niet meer kon zien en toen wist dat ze me nooit meer zou 

zien. Ik was hierover lang van streek geweest en wederom wilde 

ik er niet met de leiding en de dokter over praten. 

Hoofdstuk 41

Mijn eerste eigen kamer

Na ongeveer twee jaar mocht ik op mezelf gaan wonen 

en ging op kamers. In januari 1972 ging ik op zoek naar een 

kamer en vond er diezelfde dag een in Amersfoort. In het begin 

was het vreemd. Ik voelde me alleen en had niemand om mee te 
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praten. Ik moest nu gaan leren om met mijn geld rond te komen 

wat voor mij die tijd zeker moeilijk was. Ik had dit eerlijk gezegd 

nog nooit geleerd. Ik was blij dat ik werk had en dat ik me daar 

kon uitleven. Op die wijze had ik tenminste mensen om me heen 

waar ik mee kon praten. 

De kamer die ik huurde was van twee gezellige mensen 

die een zoon hadden die op dat moment nog in dienst was. Deze 

mensen trokken zich mijn lot aan en vroegen mij steeds vaker 

om beneden bij hen in de huiskamer te komen. De band tussen 

ons was hecht geworden en ik begon me een beetje meer op mijn 

gemak te voelen. Ze hielpen mij met alles. Ook met mijn finan-

ciën. Ze leerden mij om mijn geld goed en doelmatig te besteden. 

Ik had van deze mensen veel geleerd en ben hen daar nog steeds 

dankbaar voor. 

In de tijd dat ik in het restaurant werkte leerde ik een 

meisje kennen waar ik een beetje op viel. Toen ze weg ging gaf 

ik haar een pasfoto van mij met mijn adres en telefoonnummer. 

Later in de week had ze mij opgebeld en spraken we af voor die 

zaterdag. Ik had haar zaterdag opgehaald van het station en we 

waren samen de stad in gegaan om wat te eten en rond te lopen. 

In de middag waren we naar mijn kamer gegaan en hadden 

we daar nog wat zitten praten totdat ze naar huis moest. Terwijl ik 

haar naar de trein bracht spraken we af voor het komende week-

eind. Ze zou eerst naar mij toekomen waarna we samen naar de 
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camping zouden gaan waar haar ouders stonden. Daar zouden we 

de rest van de dag blijven. Die zaterdag was ze gekomen en had 

ze met toestemming van mijn hospita bij mij geslapen. Ik mocht 

niets doen want dat wilde ze houden voor na het trouwen. Wel 

mocht ik aan haar borsten komen maar verder niet. 

Hoofdstuk 42

Voor het eerst samenwonen

Na ongeveer twee maanden vertelde ik mijn hospita dat ik 

ging verhuizen naar de zuster van mijn vriendin. Dit vond ze wel 

jammer maar wist dat ze me niet kon tegenhouden. 

Ik was in die maand druk bezig geweest om de zolderka-

mer die ik van de zuster van mijn vriendin kreeg op te knappen 

en bewoonbaar te maken. Al mijn spaargeld ging hier in op maar 

dat vond ik niet erg. Nadat de kamer klaar was kon A. (mijn 

vriendin) komen en gingen we met toestemming van haar ouders 

samenwonen. Haar ouders vonden het goed omdat we toch bij 

haar zuster inwoonden. 

Terwijl ik de kamer aan het verbouwen was hadden we al 

bij elkaar geslapen en elkaar leren kennen. Door mijn onervaren-

heid begreep ik niet dat ik voor haar de eerste was. Ik had daar 

met haar zuster en zwager over zitten praten. A. zelf wist ook niets 
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van de liefde in bed. Voor haar was het dus ook moeilijk. Ik vroeg 

haar hoe het kwam dat ze niets van de liefde wist. En ze vertelde 

me dat ze nooit door haar ouders was voorgelicht. Wat ze wist had 

ze van haar zusters gehoord en op straat en van haar vriendinnen. 

Eigenlijk was dat hetzelfde als bij mij, dat was dus duidelijk. Al-

leen ik was al eens met een vrouw naar bed geweest maar nooit 

met het gevoel dat het liefde was. Het was voor ons beiden een 

hele ervaring waar we beiden niet zo goed mee overweg konden 

en niet hierover met anderen konden praten. 

Hoofdstuk 43

De eerste plannen

In september 1972 woonde ik met A. samen in Amersfoort 

op de zolderkamer van haar zuster. Nu we samen wonen begon-

nen we plannen te maken voor de toekomst en te praten over 

trouwen. In de weekeinden gingen we regelmatig naar Ermelo op 

de camping van haar ouders. In de tijd dat ik op kamers woonde 

had ik een motor gekocht en zodoende konden we gemakkelijk 

weg waar we op dat moment naar toe wilden. 

Na ruim 3 maanden hadden we ons verloofd en hadden 

dit gezellig met ons vieren gevierd, haar ouders en wij saampjes. 

In die tijd leerde ik ook haar familie kennen en kreeg al meteen 

problemen met haar zwager in Den Haag. Mijn gevoel zei me dat 
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ik hem niet mocht en zodoende bleef ik op een afstand bij hem. 

Haar broer die in Westervoord woonde, beschouwde mij al gauw 

als een lid van de familie en met hem had ik vaak lange gesprek-

ken. Het contact bestaat nog steeds. 

In januari 1973 konden wij met behulp van haar ouders een 

gedeelte van een woning in Den Haag krijgen. We verhuisden daar 

snel naar toe. De snelheid had ook te maken met de problemen 

die we begonnen te krijgen met haar zuster in Amersfoort. Deze 

kon niet met haar zuster in Den Haag overweg en het was haat en 

nijd onderling. Dit was een van de redenen dat we snel uit onze 

kamer vertrokken. 

Hoofdstuk 44

Getrouwd

In februari 1973 trouwden we en bleven nog geruime tijd 

in Den Haag wonen. In deze periode kreeg ik weer contact met 

mijn vader die er ondertussen een zoon erbij had. Mijn vader 

was bij mijn eerste huwelijk aanwezig geweest en was niet zo 

te spreken over de familie van mijn vrouw. In het begin had ik 

daar geen aandacht aan geschonken. Maar later ging dit mij toch 

pijn doen. Met behulp van hem en zijn vrouw konden we aan 

een woning in Amsterdam komen maar die moesten we kraken. 

Ondertussen had mijn vader op zijn werk gekeken of er voor mij 
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ook werk was. Van hem kreeg ik te horen dat ik inderdaad daar 

kon beginnen. Dat maakte dat we besloten hadden om de stap te 

zetten naar Amsterdam. Samen waren we naar Amsterdam gereden 

om de woning te zien en of het lukte om die te kraken. Dit was 

ons gelukt. In augustus 1973 gingen we in Amsterdam wonen. 

We voelden ons gelukkig met deze woning ondanks dat we altijd 

een TL-balk moesten laten branden omdat het in de woning erg 

donker was. 

In de tijd dat we in de Reinwardtstraat woonden, daar 

stond de gekraakte woning, kwam ik mijn broer tegen op de 

markt. Ondanks dat ik hem lang niet had gezien herkende ik hem 

en we raakten aan de praat. Ik nodigde hem uit om bij ons thuis te 

komen en mijn vrouw te ontmoeten. Dit had hij gedaan en tijdens 

de gesprekken die ik met hem had begreep ik dat hij het niet zo 

goed maakte. Eten was voor hem een probleem vertelde hij me. 

Ik bood hem aan dat hij iedere woensdag wel bij ons kon eten. 

Dit nam hij aan en kwam regelmatig iedere woensdag naar ons 

toe. Hij hoorde toen ook van mij dat ik contact met onze vader 

had en regelmatig naar hem toe ging. 

Mijn broer keek mij aan en vertelde mij toen dat hij geen 

contact met onze vader wilde hebben want hij erkende hem niet 

als vader. Dat deed mij pijn en ik vertelde hem dit dan ook. Dit 

was meteen de breuk tussen hem en ik. De avond dat ik hem 

bij ons weggestuurd had vertelde mijn vrouw dat hij tegen haar 
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handtastelijk werd en ik had hem toen de deur gewezen. Nooit 

meer heb ik mijn broer terug gezien. 

Ik werkte in die tijd bij de Fort fabriek. Daar had ik een 

goede baan die ik dankzij mijn vader had kunnen krijgen. Ik was 

daar heftruck chauffeur en deed mijn werk goed. In die periode 

begon mijn vrouw te veranderen. Seks werd steeds minder en ik 

kreeg steeds vaker te horen dat ze geen zin had. Ik vroeg haar 

naar het waarom en kreeg steeds hetzelfde antwoord, “Het is dat 

het bij het huwelijk hoort, maar voor mij hoeft het niet”. Toen ik 

haar vroeg hoe ze aan deze filosofie kwam vertelde ze me dat haar 

zuster dit tegen haar had verteld en hier gelijk in had. Ik heb haar 

uitspraak en beredenering van haar zus nooit begrepen. 

De maanden gingen zo voorbij en de afstand tussen haar 

en mij werd steeds groter. Ik kon dit niet meer aan en bleef op een 

gegeven moment thuis met hevige rugklachten. De dokter stuurde 

mij naar het ziekenhuis waar ik maanden terug moest komen. De 

doktoren konden niets vinden en vertelden me dat het door de 

spanningen kwam. Ik keek de man vreemd aan en vroeg hem of 

hij dat nader kon toelichten. Hij vertelde mij dat de pijn die ik 

voelde en waardoor ook mijn loopwijze veranderde het gevolg 

kon zijn van psychische problemen. Hij verwees mij door naar een 

neuroloog die maar eens wat dieper moest ingaan op de klacht en 

zei tegen mij dat ik contact moest opnemen met mijn huisarts om 

een gesprek met hulpverleners te krijgen. Ik had dit wel gedaan 

maar was nooit in die periode naar een hulpverlener toe gegaan. 
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Hoofdstuk 45

Mijn wereld zakte ineen

In 1975 verhuisden we naar de Marcopolostraat en hoopte 

dat ik er boven op zou komen. Het tegenovergestelde was echter 

het geval. De pijn in mijn rug en de problemen werden groter en 

uiteindelijk belandde ik in een psychiatrische inrichting. Dit kwam 

doordat ik compleet instortte en in verwardheid een poging tot 

zelfmoord deed. Mijn wereld was compleet ingestort. Alles uit 

mijn jeugd kwam terug en ik maakte in mijn gedachten opnieuw 

diezelfde hel door. Niemand kon mij op dat moment helpen en 

niemand zag mijn roep om hulp. Zelfs mijn eigen vrouw zag het 

niet. Bij de eerste instorting kwam mijn kameraad Jan en hielp de 

politie om mij te overmeesteren. Later had ik van hem gehoord 

dat de politie mij niet meer in bedwang konden krijgen en zij om 

meer hulp moesten roepen. Hij vertelde mij dat ik de wasmachine 

die in de keuken stond gewoon oppakte en hem een eind verder 

neerzette alsof hij niets woog. De onmenselijke kracht van mij 

op dat moment maakte zelfs de drie politieagenten die bij mij 

waren bang. 

Toen ik bij kwam was ik in het crisiscentrum en twee dagen 

later weer thuis. Wel had ik meteen een oproep van RIAGG waar ik 

heen moest. Op het RIAGG vertelde ik wat het er in het verleden 

met mij was gebeurd en dokter schreef al deze gegevens van mij 
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op. Ik verzweeg echter dat ik drie keer was misbruikt door onder 

anderen mijn stiefvader. Nu later, bij het schrijven van dit boek, 

krijg ik het gevoel dat ik dit eigenlijk toch had moeten vertellen. 

Mijn behandeling van het RIAGG verliep met veel problemen. 

Na een paar maanden vertelde de dokter van het Riagg 

dat het probleem niet alleen mijn jeugd was maar ook werd ver-

oorzaakt door mijn vrouw. Ik had hem verteld dat het tussen ons 

weinig of nauwelijks seksueel contact was en mijn vrouw steeds 

maar bleef zeggen dat het voor haar niet hoefde en ze er vaak geen 

zin in had. Hij adviseerde mij om te gaan scheiden en het opnieuw 

te gaan proberen. Ik was die dag kwaad weggegaan en had hier 

met mijn vrouw over zitten praten. Mijn vrouw moest er hartelijk 

om lachen en zei me dat ze achter mij stond en mij niet vanwege 

dit aan de kant zou zetten. Ze zei me dat het niet haar schuld was 

als ze geen zin had en er niets voor voelde om met mij te vrijen. 

Ik geloofde haar en dacht dat ik het wel aan kon. 

Op een avond ging ik met mijn hond wandelen en was 

ik op straat in elkaar gezakt. De andere dag kwam ik bij in het 

ziekenhuis maar wel op een gesloten afdeling. Ik was in “de Vale-

riskliniek” opgenomen. Daar was ik een paar maanden gebleven 

en had daar met doktoren zitten praten. De meeste gesprekken 

gingen over mijn jeugd en mijn huwelijk. Na het ontslag uit “de 

Valeriuskliniek” ging alles weer gewoon zijn gangetje en ik dacht 

dat ik wel weer kon werken. 
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Met behulp van het GAK kon ik bij een autobedrijf begin-

nen als leerling automonteur. In de tijd dat ik daar werkte zei mijn 

vrouw steeds tegen mij dat ik het beter kon opgeven want ze zag 

dat ik het niet aan kon. Ik bleef echter volhouden dat ik het wel 

kon en ging door. 

Na vier maanden stortte ik weer in en deed een poging tot 

zelfmoord. Dit keer was het me bijna gelukt. Wederom volgde er 

een opname maar nu op paviljoen 3. De pijn in mijn rug was ook 

weer terug gekomen en men begon mij helemaal te onderzoeken. 

Na tien ruggenprikken was men er van overtuigd dat het psychisch 

was en zij dus in die richting moesten blijven zoeken. Weer werd 

mijn verleden opengemaakt en moest men tot de conclusie ko-

men dat er weinig was te doen. De dokter daar vertelde me dat de 

klappen die ik in mijn jeugd had gehad teveel voor me waren. Het 

moest slijten vertelde hij me. Opnieuw had ik de verkrachtingen 

verzwegen en de incest van mijn stiefvader. Wel had ik toen verteld 

over de gewelddadige dood van mijn zusje. De wiegendood van 

mijn andere zusje heb ik nooit verteld. Ik dacht dat ik het vergeten 

was. Denken deed ik er niet meer aan, dacht ik. Toch was ik het 

dus niet vergeten en kwam daar later achter. De dokter die met mij 

sprak schrok van dit voorval en keek mij verbaasd aan. Hij vroeg 

me of ik hiervoor wel eens bij de politie was geweest. Ik vertelde 

hem dat ik was geweest maar dat ik door hen was weggestuurd 

met de mededeling dat ik niet moest zeuren. 
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In die tijd dat ik daar was waren er vele gesprekken met de 

dokter en na een tijd kreeg ik te horen dat ik weer naar huis mocht, 

maar het contact met het RIAGG moest behouden. De problemen 

zaten in mijn jeugd en vaak had de dokter mij gevraagd of er iets 

was gebeurd waarover ik nog steeds zweeg. Ik vertelde hem dat 

hij alles wist en ik niets meer te zeggen had. Nu ik mijn leven op 

papier aan het zetten ben denk ik vaak bij mezelf dat ik in die tijd 

beter alles maar ook alles had kunnen vertellen en ik dan dus hulp 

had kunnen krijgen om het te verwerken.

Hoofdstuk 46

Een nieuwe start?

Weer werd ik ontslagen van deze kliniek en kon ik naar 

huis. Opnieuw gingen we op zoek naar een andere woning in de 

hoop dat ik weer op verhaal zou komen. Op afbetaling kochten 

we een caravan en vonden we een camping in Ermelo. Nu konden 

we elk weekeind weg gaan en uitrusten op de camping. We waren 

erg blij met deze caravan en maakten een leuk plekje van waar 

we stonden. De campingeigenaar was een leuke man die op een 

gegeven moment door kreeg dat ik niet helemaal in orde was. Hij 

had een keer met mijn vrouw alleen zitten praten en kreeg van haar 

te horen wat er mij aan de hand was. Ze had hem ook verteld hoe 

mijn jeugd was geweest. Wat ze hem vertelde was alleen datgene 
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wat ik los had gelaten. Mijn vrouw wist alleen van de tehuizen 

maar van de dood van mijn beide zusjes had ik ook haar nooit 

verteld. Toen ik hem later na het gesprek tegen kwam riep hij me 

bij zich en we hadden lang met elkaar zitten praten. Hij vertelde 

mij dat zijn eerste vrouw bijna dezelfde jeugd had gehad als ik 

en hij begreep wat er door me heen ging.

Op de camping leerden we een jong stel kennen van onze 

leeftijd. We trokken veel met elkaar op en na een jaar ging ik met 

hem zijn woonboot verbouwen. In die drie weken die volgden had 

ik een leuke tijd gehad en kwam er heel wat werk uit mijn handen. 

Ik vergat wat er met mij was gebeurd. 

Tegen het einde van onze vakantie gingen we naar huis 

en daar wachtte me een verrassing. A. had in die drie weken een 

schuld bij de bank opgebouwd van drie duizend gulden. Hoe ik 

die moest opvangen wist ik in eerste instantie niet maar ik besloot 

om de caravan te verkopen en mijn orgel. Van de opbrengst had 

ik het zwaarste deel van de schulden betaald en bleef ik met een 

leeg gevoel zitten. 

In Augustus 1980 hadden we via onze makelaar een wo-

ning in de 1ste Helmerstraat kunnen bemachtigen. Een beneden-

woning, want mijn benen wilden niet altijd doen wat ik wilde. Van 

deze woning had ik veel plezier gehad. Veel had ik zelf verbouwd 

in deze woning en was ik trots op mijn werk. 
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Hoofdstuk 47

Doorgedraaid

Na een goed jaar ging het in een keer met mij weer snel 

bergafwaarts en belandde ik opnieuw in een inrichting. Deze keer 

ging ik naar “Zon en Schild”. Ik kreeg al te horen dat dit verblijf 

langer voor mij zou duren. Want ze wilden onderhand toch wel 

weten wat er precies aan de hand was en of ze me op een of andere 

wijze konden helpen. Op vragen hoe of mijn huwelijk was bleef 

ik steeds positief reageren. Mijn huwelijk was goed dacht ik. 

Na een half jaar opname kon ik weer naar huis. Ook hier 

konden ze niets doen en weer kreeg ik te horen dat het in mijn hu-

welijk zat. Het probleem was wederom mijn vrouw. Alsmaar had 

ik verzwegen dat er bijna geen seks tussen ons bestond. De incest 

en verkrachtingen waren tijdens mijn verblijf daar bijna ontdekt 

en boven water gekomen. De angst echter, die nog steeds in me 

zat, was groter dan het prijsgeven van mijn ervaring. Het bleef 

verborgen zitten diep in mijn gedachten. Volgens de psycholoog 

die daar was had ik een muur erom heen getrokken en daar had 

men moeite mee om deze af te breken. 

Mijn vrouw bleef me ‘s avonds alsmaar weigeren en zo 

af en toe mocht ik met haar naar bed. Gevoelens had ze daarbij 

niet, ze bleef dood onder mij liggen en toonde nooit dat ook zij er 

plezier in had. In 1983 was ons huwelijk verleden tijd. Ik kreeg 
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steeds meer in de gaten dat mijn vrouw mij ontrouw was en na 

een korte woordenwisseling gaf ze toe dat ze verliefd was op een 

ander en dat als ze met hem naar bed ging dit alleen deed om 

troost te zoeken. Toen ik dit hoorde stortte mijn wereld helemaal 

in en opnieuw draaide ik door. 

Ik kwam bij in het crisiscentrum waar ik door mijn vrouw 

en haar vriend naar toe was gebracht. Later die dag mocht ik naar 

huis maar was nog onder invloed van het valium die ze me hadden 

ingespoten. Ik werd door mijn vrouw en haar vriend op bed gelegd 

en daarna was zij met hem vertrokken. Daags daarna kwam ze 

terug en had ik haar gezegd dat ik de scheiding ging aanvragen. 

Dezelfde avond was ik naar mijn vader gegaan om met 

hem te praten. Veel had dit niet uitgemaakt en was ik weer naar 

Amsterdam vertrokken. Toen ik in de straat aan kwam zag ik dat 

er licht in de woning brandde. Ik ging snel naar binnen en trof 

daar mijn vrouw aan. Ik had mijn vader beloofd dat ik hem zou 

bellen zodra ik thuis was aangekomen en deed dit ook als eerste. 

Ik vertelde hem dat ik er was en hij vroeg me of alles goed was. Ik 

zei hem dat alles goed was. Hij vroeg me of A. er ook was of was 

geweest. Ik vertelde hem dat zij er was. In plaats van de hoorn op 

de haak te leggen legde ik hem op het bureau en kon mijn vader 

het gesprek dat ik had met A. volgen. 
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Ik vroeg haar wat ze deed en ze vertelde me dat ze op zoek 

was naar de eurocheques. Die had ze niet kunnen vinden want die 

had ik, zonder erbij na te denken, bij me gestoken. Ik had haar de 

woning uitgestuurd en was de andere dag naar de advocaat gegaan. 

Die nacht had ik niet kunnen slapen en ik bleef de hele nacht op. 

Nadat ik bij de advocaat was geweest had ik de financieringsmaat-

schappij gebeld en hen verteld wat er gaande was. Ik vroeg hen 

een voorlopig uitstel van betaling. Dezelfde dag was er iemand 

van deze maatschappij bij mij thuis en nam mijn geluidsstudio in 

beslag. Ik moest het diezelfde dag afstaan. Deze studio was mijn 

hobby en afleiding voor de problemen waar ik mee zat. Nu was 

ik mijn enige afleiding kwijt en zat eenzaam in de huiskamer naar 

buiten te staren. Pas toen kwamen bij mij de tranen en voelde ik de 

pijn. Ik besefte toen pas werkelijk dat een vrouw waar ik zoveel 

om had gegeven mij bedrogen had met een ander.

Hoofdstuk 48

Na de scheiding

Na de scheiding was ik thuis gebleven en kwam tot de 

ontdekking dat ik nu echt alleen was. Mijn honden had ik naar een 

kennis in Drenthe gebracht en daar achter gelaten. Dit afscheid 

had mij veel pijn gedaan en de weg terug naar huis was voor mij 

een ware martelgang geweest. 
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Er was geen mens om mee te praten dus ik nam contact 

op met het RIAGG. Op hun advies was ik naar een opvanghuis 

in Amsterdam gegaan. In dit huis had ik mijn echtscheiding met 

hulp van anderen kunnen verwerken. 

In het opvanghuis leerde ik Lyda kennen en kwam er al 

snel achter dat ze van Suriname kwam. Naar mate de tijd verstreek 

liet Lyda me weten niet met mij samen te gaan wonen omdat ze 

zelf nog in de problemen zat. Ik vond dit jammer maar moest haar 

laten en haar snel proberen te vergeten. 

Hoofdstuk 49

Een nieuwe liefde

Na een half jaar leerde ik een andere vrouw kennen die 

ook in het opvanghuis was en die het samenleven met mij wel 

aandurfde. We hadden beiden veel gepraat en we spraken af dat 

ze het weekeinde bij mij zou doorbrengen. In dat weekeinde ging 

alles goed op een paar dingen na. Wat bleek, ze was niet tevreden 

met mijn prestaties in bed en dat deed me pijn. Veel had ik niet 

geleerd en ik vertelde haar dit. Ze nam me toen niet kwalijk en 

beiden waren we snel gaan slapen. 

Na dat weekeinde kwam ze vaker en begon ze de indeling 

van mijn woning te veranderen. Zo kwam ze al een paar weken 
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maar kwam ik erachter dat ze niet van de fles af kon blijven. Ik 

ging meteen met haar praten. Ze ontkende dit en vertelde me dat 

ze de drank op dronk zodat voor mij de herinneringen weg zouden 

gaan van het oude leven met mijn ex-vrouw. Ik wist dat ik haar niet 

kon helpen met haar probleem en vroeg haar om me alleen te laten. 

Ik heb haar daarna nooit meer gezien. 

Hoofdstuk 50

Op zoek naar de ware liefde

Om de tijd te doden begon ik steeds vaker te schrijven 

op contact advertenties en hoopte eens een antwoord als retour 

te krijgen. Na maanden zag ik een advertentie van een vrouw 

met een dochtertje die contact met een man zocht. Ook op deze 

advertentie had ik geschreven. 

Ik leerde op die manier M. kennen. We spraken af bij haar 

thuis want ze kon niet weg omdat ze haar dochtertje had. Ze had 

me via de telefoon verteld dat haar dochtertje vijf jaar was en 

dus niet zomaar weg kon gaan. Dat kon ik goed begrijpen. Die 

avond was ik naar haar huis in de Bijlmer gegaan en hadden we 

die avond met elkaar zitten praten. Het was een leuke vrouw en 

het was ook echt gezellig. We spraken af voor de andere dag en 

was ik toen weer naar haar toe gegaan. 
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De tweede avond hadden we langer dan de eerste keer 

zitten praten en in de ochtend ging ik pas weer naar mijn woning. 

Ik vroeg haar wanneer we elkaar weer zouden zien. Ze vroeg me 

voor dezelfde avond. Die avond was ik gebleven, ze nam me mee 

naar de slaapkamer. Ik was erg bang dat ik weer zou falen maar 

liet me toch overhalen. Hetzelfde gebeurde als bij mijn vorige 

vriendin maar ze nam het me niet kwalijk. 

Ik had haar al verteld over mijn eerste huwelijk en ze be-

greep de situatie. We gingen toen maar slapen. De andere ochtend 

moest ik wel naar mijn werk. Ik had een baantje gevonden als 

verkoper van audio en video. ‘s Avonds was ik naar huis gegaan 

en had de jongen, die tijdelijk bij mij onderdak had gevonden en 

mij begon uit te buiten, gezegd dat ik ging verhuizen. Hij werd 

kwaad en begon te schelden. Ik vertelde hem ook dat ik mijn wo-

ning had opgezegd en dat ik naar mijn vriendin ging. Woest was 

hij de deur uitgelopen.

Hoofdstuk 51

Mijn nieuwe adres

In april 1984 trok ik in bij M. Ze had een andere woning 

gevraagd en die werd haar toegewezen. We waren de eerste tijd 

druk met alles in te pakken voor de verhuizing. Nadat haar spullen 

naar de nieuwe woning waren gebracht begon ik mijn spullen uit de 
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woning over te brengen. Voordat ik dit deed had ik eerst openhuis 

gehouden en alles wat ik niet mee wilde nemen verkocht. Alles 

ging echt voor een appel en een ei de deur uit. Ik heb er nooit om 

getreurd want met het weg doen van deze spullen verdween er 

ook een deel van mijn verleden. 

Voordat ik echter mijn spullen weg ging doen was ik 

met M. naar mijn woning geweest en haar gevraagd wat ze nog 

wilde hebben. “De schommelstoel”, was haar antwoord. Toen 

ik haar vroeg waarom, zei ze dat als ze in verwachting zou zijn 

van mij ze dan in deze stoel kon zitten en zachtjes met de baby 

kon schommelen. Ik schoot in de lach en had de stoel naar haar 

woning overgebracht.

Hoofdstuk 52

Nieuwe ontmoetingen

M. en ik woonden nu in een nieuwe flat en we voelden 

ons gelukkig. In die tijd hadden we veel met elkaar gesproken 

over de toekomst. Ik leerde toen ook haar zuster W. kennen maar 

knapte snel af op haar. Toen ik haar voor het eerst zag hoorde ik 

de opmerking van haar, “Het is een blanke, die moet je gebruiken 

en als hij op is moet je hem dumpen”. Waarschijnlijk dacht ze dat 

ik geen Engels verstond want ze praatte alleen maar Engels. Ik 

had M. al eens verteld dat ik wel Engels verstond maar niet dat 



108 - Het leven van een tehuisjoch -

Engels van hen. Toen ze me vroeg waarom, zei ik haar dat haar 

Engels niet het Engels was wat ik op school had geleerd. M. zei 

niets van hetgeen haar zuster tegen haar zei en zat alleen voor 

zich uit te kijken. Toen we thuis waren wilde ik met haar hierover 

praten maar ze zei dat ze slaap had en dat ze naar bed ging. Ik 

had haar gelaten en hoopte dat ik het verkeerd had verstaan. Na 

dit voorval zag ik dat M. begon te veranderen en deed en zei din-

gen die ze later ontkende te hebben gezegd of gedaan. De eerste 

woordenwisseling was begonnen. 

Zo was ze eens met haar werk naar een bowlingavond ge-

weest en had ik haar met de auto daarheen gebracht. We spraken 

af dat ik haar rond tien uur zou ophalen en tegen die tijd stond ik 

daar te wachten. Na een halfuur wachten was ik naar boven ge-

gaan en zag haar met haar collega’s gezellig praten en lachen. Ze 

kwam naar me toe en zei dat ik er niet bij hen mocht zitten want 

het was een besloten avond. Ik zei haar dat ik dat wist maar aan 

de bar op haar zou wachten. Na ongeveer een half uur kwam ze 

naar me toe met een jongen. Ik zag toen ze naar me toe liep, dat 

ze haar arm over hem heen had liggen en stelde hem aan mij voor 

met de woorden, “Nico dit is mijn nieuwe vriend”. Ik keek haar 

aan en het enige wat ik kon zeggen was; “O”. Die avond voelde 

ik me rot en een onbehaaglijk gevoel bekroop me. De ervaring 

van mijn eerste vrouw kwam naar boven en ik kreeg opnieuw het 

gevoel bedrogen te worden. Dit gevoel deed me pijn. Ik had een 

gevoel voor deze vrouw en wist dat dit de vrouw was waar ik al 

zo lang naar had gezocht. 
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Toen we thuis waren aangekomen had ik haar meteen 

gevraagd wat ze daarmee bedoelde en als antwoord kreeg ik te 

horen dat ze dat niet had gezegd. Toen stond ik echt voor een raad-

sel. Uit dit ontstond de eerste werkelijke woordenwisseling die 

niet zo van belang was voor mij. Ik zei dat ze het wel had gezegd 

maar M. bleef hoog en laag volhouden dat ze het niet had gezegd.

Met mijn eerste vrouw had ik zelden een woordenwisseling 

gehad. Voor mij was dus dit vreemd en ik kroop in mijn schulp en 

durfde niets meer terug te zeggen.

De dagen van niets of bijna niets zeggen tegen elkaar 

begonnen en ik merkte dat M. steeds vaker met haar gedachten 

ergens anders was. Ik vroeg haar wat het probleem was waar ze 

mee zat maar ze vertelde mij steeds opnieuw dat er geen probleem 

was. Ik kon niet tot haar doordringen. Steeds meer begon ik het 

gevoel te krijgen dat M. met een probleem zat maar er niet over 

kon of wilde praten. Waarom ik dit toen dacht is voor mij nu nog 

een raadsel. Wel vroeg ik haar er alsmaar naar haar eventueel 

probleem maar kreeg steeds een ontwijkend antwoord. 
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Hoofdstuk 53

Een kind

We gingen praten over een kind en we besloten dat ik 

naar de huisarts zou gaan om de sterilisatie die ik in mijn eerste 

huwelijk had ondergaan ongedaan te maken. De huisarts stuurde 

mij naar het ziekenhuis en na een paar gesprekken met de arts 

besloot men mij te opereren. 

Toen ik in het ziekenhuis op zaal lag kwam de dokter met 

assistenten, waar onder ook de dokter die aanwezig was bij de 

eerste keer dat ik gesteriliseerd werd. Deze dokter maakte toen de 

opmerking dat dit er weer een was die spijt had gekregen en nu 

terugkrabbelde. De operatie was snel achter de rug en na veertien 

dagen kon ik naar huis. Wel moest ik nog een maand lang het 

verband verschonen. Nadat de wond was genezen moest ik terug 

naar het ziekenhuis en de lange weg van onderzoek begon. 

Ik moest steeds bij het ziekenhuis sperma inleveren om te 

laten onderzoeken op houdbaarheid. Met elk onderzoek ging ik 

alleen ondanks dat ik M. vroeg met me mee te gaan. Maar daar 

wilde ze niets van weten. Ik bleef dus alleen gaan en hoopte elke 

keer opnieuw dat het gauw voorbij was. Op een dag vertelde de 

arts me dat er goede hoop voor ons was en moesten we het nu al-

leen doen. Ik voelde me opgelucht en ging meteen naar huis om 

het aan M. te vertellen. Thuis aangekomen was M. er niet en ik 
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belde haar zuster om te weten of ze daar was. Haar zuster vertelde 

me dat ze er niet was en legde de telefoon neer. Ik had toen zitten 

wachten tot dat ze thuis kwam. Ze kwam laat in de middag naar 

huis en vertelde me dat ze bij haar zuster was geweest en daar had 

zitten praten. Ik zei haar dat ik had gebeld maar dat haar zuster 

mij vertelde dat zij er niet was. Voor mij was er nu een raadsel 

ontstaan, was ze er wel of niet. De gedachten aan mijn eerste 

vrouw die mij, naar ik later hoorde mij had bedrogen met een 

ander, begon in mij op te komen. 

Eerst probeerde ik die gedachten van mij af te zetten maar 

het bleef aan me knagen. 

In die periode begonnen de problemen tussen M. en mij 

groter te worden en ik zocht naar de oplossing hiervan. Ik besloot 

raad te vragen bij haar zuster W. maar die kon me ook niet verder 

helpen zei ze en ik ging naar huis terug. Ik had W. alles verteld 

wat er gebeurde en hoopte echt dat haar zuster mij kon helpen. 

Het tegenovergestelde gebeurde. Hetgeen ik W. had verteld kwam 

M. te weten van haar en die avond hadden wij de grootste ruzie. 

Wat ik W. had verteld werd omgedraaid en ze had M. verteld dat 

ik achter haar rug om praatte. Hoe ik M. ook vertelde dat het niet 

zo was, ze bleef haar zuster geloven. 

De problemen werden steeds groter. 
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Hoofdstuk 54

De metamorfose

Naarmate het jaar verstreek veranderde M. steeds meer 

en keerde zich steeds verder in zichzelf. Vaak was het alsof ik in 

huis was maar er toch niet was. Ik hoopte in die tijd dat het van 

tijdelijke aard zou zijn en wachtte rustig af. Steeds opnieuw ging 

ik met haar familie praten hoe dit kon en steeds opnieuw draaide 

de familie de zaak om en kregen M. en ik vaker woorden met 

elkaar. Tijdens zo’n woordenwisseling zei ik dat als het zo door 

moest gaan ik beter mijn koffer kon pakken en vertrekken. Nooit 

kreeg ik van haar te horen wat er precies gaande was. Dat deed ik 

om uit lokken dat we dan met zijn tweeën eens goed over konden 

praten en het probleem voor altijd uit de wereld te helpen. Ze bleef 

zich afsluiten en steeds beweerde ze dat ze geen probleem had en 

dat ik er een probleem van maakte. M. had niet door dat ik haar 

juist probeerde te waarschuwen voor haar zuster die probeerde 

haar tegen mij op te zetten. W. mocht mij nu eenmaal niet omdat 

ik blank was en het met M. goed ging. Wat ik hier van begreep 

was dat W. jaloers was op haar zuster. 
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Hoofdstuk 55

Trouwplannen

In 1984 begonnen we over trouwen te praten want alles 

ging tussen ons weer goed. Tenminste dat dacht ik. Ik had me erbij 

neergelegd dat M. nooit zou vertellen wat haar dwars zat en ik 

zou dit nooit te weten komen. Ik vertelde haar dat ik er over had 

nagedacht en ik er wel voor voelde om met haar te gaan trouwen. 

Van M. kreeg ik geen direct antwoord. In deze periode kwam het 

steeds vaker voor dat M. mij wederom begon af te wijzen in bed. 

In het begin stoorde ik mij er niet aan want ik dacht dat 

ze moe was en liever ging slapen. Maar naarmate dit vaker ging 

gebeuren begon ik te mopperen. Ik deed dit niet altijd direct 

maar via een omweg. M. vertelde mij toen tijdens een van deze 

gesprekken dat ze nu eenmaal niet zo sexy was ingesteld. In deze 

woorden lag bijna hetzelfde wat ik van mijn eerste vrouw hoorde. 

Hier begon ik over na te denken en hoe verder ik hier over na dacht 

hoe moeilijker het werd. 

In deze periode moest ik opnieuw naar het ziekenhuis om 

te laten onderzoeken hoe het gesteld was met mijn zaadproductie. 

Dit omdat M. nog steeds niet zwanger was en de dokter verder 

onderzoek noodzakelijk vond. Ik ging voor al deze onderzoeken 

alleen naar het ziekenhuis ondanks dat ik iedere keer M. vroeg 
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met mij mee te gaan. Ze bleef bij haar standpunt dat ze hier niets 

voor voelde. 

Op een avond nadat ik naar het ziekenhuis was geweest en 

ik met haar ging vrijen zei ze me opeens dat ze het raar vond dat 

ik altijd na het ziekenhuis met haar wilde vrijen. Ik vertelde haar 

dat ik me op die manier probeerde af te reageren omdat ik daar 

alleen was in een kamertje zonder hulp. Ondanks deze seintjes 

om hulp zag M. niet dat ik in problemen met mezelf kwam. Ze 

had het te druk met haar werk en TV kijken. 

Op een avond toen we lagen te vrijen, ging ze met haar 

hand naar mijn billen. Ze probeerde haar vinger naar binnen te 

werken. Ik schrok zo hevig dat mijn gevoel meteen dood was. Ik 

kon niets meer doen. Ze vroeg me wat er met mij aan de hand 

was. Huilend stapte ik uit mijn bed en was naar de woonkamer 

gegaan. Daar was ik in het donker blijven zitten. M. bleef in de 

slaapkamer en toen ik later kwam zag ik dat ze sliep. 

De andere avond vroeg ze me wat er met mij aan de hand 

was en waarom ik alles had gestopt. Ik vertelde M. wat er met mij 

vroeger was gebeurd en ze zei tegen me dat ik nu bij haar was. Ik 

zei dat, dat klopte maar dat de gedachten aan vroeger terug waren 

gekomen. Ze zei dat ik die moest vergeten want dat was al zo lang 

geleden. M. begreep niet dat ik dit niet kon vergeten en dat zij het 

verleden wakker had gemaakt. Mijn verleden kwam keihard terug 

en maakte mij bang en onzeker. 
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Hoofdstuk 56

Grote angsten

De angsten kwamen met grote regelmaat van de klok en 

hielden mij uit mijn slaap. Vaak zat ik tot diep in de nacht in de 

huiskamer zonder lichten aan. De duisternis was voor mij een 

prettig gevoel omdat ik zo wist dat niemand mij kon zien en zag 

dat ik huilde. Huilde om wat er was gebeurd en wat ik voelde. Het 

waren ook die dagen dat ik mijn ouders vervloekte omdat ze mij 

hadden gelaten en niet naar mij hadden omgekeken. 

De dagen gingen voorbij en M. probeerde wat vaker met 

mij te vrijen maar mijn gevoelens waren dood. Ik vertelde haar dat 

ik tijd nodig had om het te verwerken. Ik was impotent geworden 

en wilde hiervoor hulp zoeken.

De juiste hulp had ik niet kunnen vinden want ik durfde 

niet naar het RIAGG te gaan. Begrepen heeft M. dit nooit. 

Hoofdstuk 57

Een stap in de tijd

Ten tijde dat ik met dit hoofdstuk begin, wat eigenlijk mijn 

tweede boek zou worden, ben ik weer alleen en zie de donkere 



116 - Het leven van een tehuisjoch -

wolken steeds verder op mij afkomen. Het zijn wolken die ik niet 

meer begrijp en niet meer kan pakken. Mijn huwelijk dreigt op dit 

moment op de klippen te lopen door een grote fout mijnerzijds. 

Ik ben nu al een aantal jaren met M. en steeds opnieuw 

duiken er problemen op. De eerste problemen begonnen al toen 

ik pas bij haar was en die liepen door toedoen van haar zuster W. 

uit de hand. Hoe ik ook probeerde deze problemen op te lossen 

des te harder kwamen ze terug in ons leven. M. blijkt steeds meer 

in haar zelf te duiken en ik denk steeds opnieuw dat er met haar 

wat aan de hand is. Ondanks mijn vragen wat er nu precies aan de 

hand is heeft ze me nooit een duidelijk antwoord op mijn vragen 

gegeven. Ze kijkt meer naar de TV dan dat ze met mij praat. 

Ons leven gaat echter gewoon door ondanks alle proble-

men. Ik ben teleurgesteld in W., want de zaken die ik die ik met 

haar besprak komen op een andere manier terug. Deze Antilli-

aanse wereld is anders dan ik had gedacht. Het lijkt wel of ieder 

voor zichzelf leeft en geen rekening houdt met de ander. Voor mij 

als westerling is dit vaak moeilijk te begrijpen en ik probeer me 

steeds meer aan te passen aan hun mentaliteit. M. die dit ziet zegt 

dan steeds tegen mij dat ik dat niet moet doen en haar antwoord 

hierop is steeds dezelfde. 
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Hoofdstuk 58

Problemen werden groter en groter

De problemen bij mij begonnen nu ook duidelijk vormen 

aan te nemen. Elke detail van mijn jeugd kwam nu naar boven. 

Al waren het nog maar flarden, toch was het elke keer terug in 

die tijd. Het ergste was dat ik er met niemand over kon praten. 

Ik begon dagboeken bij te houden wat er allemaal gebeurde met 

mij en in mijn gezin. De ruzies namen de overhand en vaak dacht 

ik bij mezelf om een einde te maken aan deze relatie. Maar iets 

onbekends voor mij hield me steeds weer tegen. Ik voelde de 

liefde die ik voor deze vrouw had. Het was voor mij een vreemd 

gevoel en in het begin stond ik er onwennig tegen aan te kijken. 

De meeste ruzies die ontstonden kwamen omdat ik M. niet goed 

begreep en vaker naar haar familie ging om hulp te zoeken. In 

het begin besprak ik het meeste met W. maar doordat ik er achter 

kwam dat ze hetgeen ik haar vertelde omdraaide stopte ik met hulp 

te zoeken bij haar. Toen moest ik andere wegen zien te vinden 

en het zoeken naar de persoon die ik wel kon vertrouwen begon. 

Ik ontwikkelde een strategie die in hield dat aan ieder 

die ik dacht te kunnen vertrouwen aan iets te vertellen. Wat ik 

die persoon vertelde schreef ik op met de naam van die persoon. 

Zo had ik acht personen. Ieder van hen had een ander verhaal en 

niemand wist het van elkaar. Het wachten begon en rap diende de 

eerste zich aan met een verhaal aan M. die totaal anders was dan 
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dat ik had verteld. M. vroeg mij om opheldering en ik vertelde 

dat hetgeen zij hoorde niet hetgeen was wat ik had verteld. Ze 

vertelde mij dat de persoon die het haar had verteld altijd eerlijk 

was tegen haar en zij dus deze persoon wel moest geloven. Als 

ik haar vroeg wie de persoon in kwestie was kreeg ik steeds als 

antwoord: “Een vogeltje”. Op deze wijze wilde ze de persoon 

onbekend houden voor mij. Maar wat ze niet wist was dat ik de 

naam van die persoon al wist. 

Op deze wijze kwamen van de acht personen zes met 

een ander verhaal en vielen bij mij dus snel door de mand. Twee 

waren er over gebleven. Met een van deze twee praatte ik op dat 

moment regelmatig en ontstond er een relatie die als broer zus 

relatie moest worden gezien. Het vertrouwen wat ik in haar had 

was heel groot. Ook zij wist van de ruzies en vaak was ik bij haar 

gaan uithuilen en gezegd dat ik M. niet meer begreep. 

M. sloot zich steeds verder op in haar eigen wereld en ik 

kon geen vat meer op haar krijgen. Wat ik niet begreep van die 

periode was dat ik zelf met een groot probleem aan het kampen 

was en ik dit niet aan M. kon vertellen. Wel wist ze van de ver-

krachting van mij af maar ik kon haar nog steeds niet vertellen 

wat er bij mijn moeder was gebeurd. Haar dochter, die ook zag 

dat er regelmatig ruzie was, ging steeds vaker naar haar kamer 

en bleef daar. Wat mij eigenlijk verbaasde was dat de meeste 

ruzies van ons ter sprake kwamen als we in bed lagen en M. met 

haar rug naar mij toe vroeg of het klopte wat ze die dag of zelfs 
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dagen daarvoor had gehoord. Vaak reageerde ik door te zeggen 

dat het gedeeltelijk klopte maar dat het anders was. Door juist de 

waarheid te vertellen geloofde zij me nog minder en dat stuitte 

mij tegen de borst. Door dan verder te praten ontstond er steeds 

opnieuw een hevige woordenwisseling en draaide ze zich altijd 

kwaad om. Meestal legde ik dan mijn arm om haar heen en zei 

haar om mij toch eens te geloven en niet telkens op de woorden 

van haar familie af te gaan. 

Ik vertelde haar zelfs een keer dat ik door had dat haar 

familie mij niet mocht. Toen ik dit zei werd ze kwaad en zei dat 

ik dit verkeerd zag. Ik zei haar toen dat ik vermoedde dat haar 

familie jaloers was op haar omdat het haar nu goed ging. Dit 

ontkende ze. De ruzies legden we meestal bij door met elkaar te 

vrijen en vaak zeiden we dan waarom het zo moeilijk was en we 

steeds weer ruzie hadden. Vaak zei ik haar dat we samen een lijn 

moesten vormen zodat de ruzies tot het verleden zouden behoren. 

Iedere keer beloofde ze dit. Vaak hield ze dit een paar weken vol 

tot ze weer de oude M. was en terug ging in het oude patroon. 

Hoofdstuk 59

Kinderopvang

Door al deze ruzies begon ik me verder af te sluiten en 

bleef met de brokken zitten. Brokken van mijn verleden en van de 
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ruzies. Vaak vroeg ik me af wie ik nu eindelijk kon vertrouwen. 

In de eerste periode dat ik met M. was kwamen de kinderen van 

haar zuster W. in het weekeinde bij ons en pasten wij op. Dit ging 

een half jaar goed en de vader van de kinderen kwam hen bij ons 

opzoeken. Van M. had ik al gehoord dat W. was gescheiden. Toen 

ik haar een keer vroeg naar het waarom kreeg ik te horen dat R., de 

ex man van W., haar zuster sloeg en ze daarom de scheiding had 

aangevraagd. Ik geloofde dit. Later hoorde ik een ander verhaal 

over deze scheiding. 

Nadat R. een paar keer was geweest zag ik in dat we geen 

enkel weekeinde voor ons zelf had en besloot om R. te zeggen dat 

dit niet langer zo door kon gaan. Toen R. op een zondag kwam 

had ik hem binnengelaten en gewacht tot hij weer weg zou gaan. 

Terwijl ik met hem mee liep naar de uitgang van de flat had ik hem 

gezegd dat hij een andere oplossing moest zien te vinden om zijn 

kinderen te zien. Hij vroeg me waarom en ik vertelde hem dat ik 

met M. ook wel eens een weekeinde voor ons zelf wilde hebben. 

R. begreep dit en zou met W. over een ander regeling gaan praten. 

W. had me dit nooit in dank afgenomen ze was er zelfs kwaad om 

en had dit aan M. verteld die het al van mij wist. 

Het weekeinde daarop waren de kinderen weer bij ons en 

moest M. werken. Ik zat dus alleen met de kinderen van W. en 

ook de baby van F. uit Den Haag. Ik zat dus met vijf kinderen 

opgescheept en wist me geen raad. Steeds opnieuw kwamen ze 

vragen om drinken en snoep. Ik gaf het hen en op een gegeven 
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ogenblik kwam Allen het zoontje van W. voor een koekje. Ik zei 

hem dat ze al genoeg hadden gehad en er niets meer was. Hij was 

weggegaan en had het aan de anderen verteld. Zij kwamen dus 

niet meer vragen. 

Toen M. van haar werk thuis kwam vroegen ze het aan 

haar en kregen, ondanks mijn protest, toch van haar. M. begreep 

niet dat ik er kwaad om was. Voor mij was de zaak voorbij en ik 

dacht er niet meer aan. Dat dit niet voorbij was bleek later. Op een 

gegeven moment was M. weer naar haar werk en bleef ik thuis 

met mijn dochter en de dochter van R., een ander zuster van M. 

die ook in Den Haag woonde. Dat zij er was vond ik niet erg want 

zij was een gemakkelijk kind die nooit problemen maakte. Die 

dag moesten beiden op tijd naar bed en sliepen in dezelfde kamer 

naast die van M. en mij. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen van 

mij om te gaan slapen bleven ze doorgaan met praten en kibbelen. 

Op een gegeven moment was ik de kamer ingegaan en had 

J. een tik gegeven en mijn stiefdochter een paar tikken op haar bil-

len. Het was meteen rustig en na een half uur sliepen beiden. Toen 

M. thuis kwam was ze gaan eten en vrij wel direct gaan slapen. 

Voordat ze ging slapen vroeg ze aan mij of het met de kinderen 

goed was gegaan en ik vertelde haar dat er geen problemen waren 

geweest. Van het standje en de tik van mij had ik niks gezegd want 

ik vond dat op dat moment niet belangrijk. 
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De dagen gingen voorbij zonder dat ik problemen kreeg 

met beide kinderen en ik had er schik in dat ze goed met elkaar 

overweg konden. Ook als ze naar bed moesten ging dit zonder 

problemen. J. was aan het einde van de week naar huis gegaan en 

ik had eindelijk rust. De week met deze kinderen was voor mij 

toch zwaar geweest. De andere avond toen M. en ik al op bed 

lagen belde R. ineens op en M. de telefoon aan mij gaf. Ze zei 

dat het R. was en dat die mij iets te zeggen had. Toen ik R. aan de 

lijn had begon ze ineens op mij te schelden en vroeg of ik J. had 

geslagen. Ik zei dat ik dat niet had gedaan maar kon niet uitpraten 

want R. viel mij meteen in de rede en zei dat ze in het dagboek 

van J. had gelezen dat ik haar had geslagen voor niets. Volgens 

haar dagboek had ze niets gedaan en sloeg ik zo maar. Verdedigen 

kon ik mij niet op dat moment want telkens als ik verder wilde 

praten schreeuwde R. er tussendoor en ik liet haar eerst maar eens 

uitrazen. Ze zei dat ze het niet toestond dat een vreemde haar kind 

sloeg. Dus ik antwoordde snel dat ik bepaald geen vreemde was. 

R. legde kwaad de telefoon neer en ik wilde gaan slapen toen M. 

ineens aan mij vroeg hoe het nu in elkaar zat. Ik vertelde M. pre-

cies hoe het was gegaan en zei haar dat ik dus een vreemde was. 

M. zei dat ik geen vreemde was maar dat ik geen kinderen van 

haar zuster mocht slaan. Ik zei tegen M. dat ik niet had geslagen 

maar J. een tik had gegeven en mijn stiefdochter vijf klappen op 

haar billen had gehad. M. had hier niet op geantwoord. Ik zei haar 

toen dat als J. weer zou komen ze kon doen wat ze wilde, al brak 

ze het huis af. Dat probleem moest M. dan maar zelf oplossen. 

M. zei toen dat ik niet kwaad hoefde te worden en ging slapen. 
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Het voorval was ik snel vergeten alleen de woorden van 

R. bleven in mijn gedachten. Voor haar was ik dus een vreemde. 

Toen J. later weer naar ons toe kwam keek ze me aan en stond 

te lachen. Toen ik haar vroeg waarom ze stond te lachen zei ze 

dat ze dat zo maar deed. Ik vond het vreemd maar was er niet op 

ingegaan. Ze was twee weken bij ons gebleven en in die tijd kreeg 

mijn stiefdochter van mij een standje en vroeg aan mij waarom zij 

wel en J. niet. Ik zei toen dat ik niet opnieuw problemen wilde en 

niet weer in haar dagboek wilde voorkomen als een soort boeman. 

J. keek me aan en ik zei meteen dat ze wel wist wat ik hiermee 

bedoelde. Ze gaf hierop geen antwoord en draaide zich om en 

deed of ze ging slapen. Na die twee weken kwam R. om J. op te 

halen en begon met mij meteen over de bewuste tik. Ik zei tegen 

R. of het mogelijk was om mij nu eens uit te laten praten zodat 

ik haar kon vertellen wat er precies was gebeurd. R. zei niets dus 

ik begon haar te vertellen hoe de vork in de steel zat. Ze keek me 

aan en zei toen dat ze daar niets van wist. Ik zei tegen R. dat ik 

dat wel kon begrijpen dat J. dat verzwegen had. 

Later had ik gehoord dat R. boos op J. was geworden 

omdat zij mij voor niets de schuld had gegeven. Voor R. was hier 

de kous af. Voor mij niet, want ergens verwachtte ik toch wel een 

excuus van haar. 
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Hoofdstuk 60

Trouwen?

De maanden gingen voorbij en ik vroeg aan M. of ze met 

me wilde trouwen. Ze keek me aan en zei dat ze daar nog even 

over na moest denken. Met dat antwoord ging ik akkoord en 

wachtte geduldig af. Na twee maanden had ik van haar nog geen 

antwoord dus ik vroeg haar nog eens. Dat was op het metro station 

in Venser Polder. Ze antwoordde dat ze nog moest na denken en 

als reden gaf ze dat ze geen fout wilde maken. Ik zei haar dat ik 

dan nog zou wachten. Na een maand gaf ze me het antwoord. Ze 

wilde met me trouwen. Met dit antwoord voelde ik me gelukkig 

en was blij dat we bij elkaar zouden blijven. 

Hoofdstuk 61

Alleen wonen

We leven nu rond 1985 en op verzoek van M. had ik een 

woning voor me zelf genomen. Ze vond dit beter omdat ze nog 

steeds een uitkering had en bang was dat ze problemen zou krij-

gen. Voor mij was dit begrijpelijk en dus ging ik op zoek naar 

een woning die ik vrij snel had gevonden op Geldershoofd. Het 

was een tweekamer woning en ik begon met mijn inrichting. Veel 

hoefde ik niet te hebben want het meeste had ik al en ik bleef voor 
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het merendeel toch thuis slapen. Daar stonden nu eenmaal mijn 

spullen dat ik uit de Elmerstraat had meegenomen. 

In die tijd was ik begonnen om een zaak voor me zelf op 

te bouwen in kantoorartikelen. De woning die ik had werd om-

gedoopt als kantoor en ik kocht een stevig bureau en begon mijn 

zaak met tien gulden op zak. In het begin was het moeilijk maar 

de tijd die ik als vertegenwoordiger had gewerkt kwamen nu goed 

van pas en ik toog de weg op, op zoek naar klanten. 

Na een maand had ik een groot klantenbestand opgebouwd 

en de orders bleven gestaag binnen stromen. Na twee maanden 

had ik van mijn tien gulden een saldo van drieduizend gulden 

opgebouwd. Ik hoopte van de kamer van koophandel een begin-

ners subsidie te krijgen. Het wachten was op een handtekening 

van een van de medewerkers aldaar. Dus ik ging wachten en 

bleef doorwerken. Vaak werkte ik tot diep in de nacht om mijn 

boekhouding bij te houden en goed te laten lopen. Soms kwam ik 

pas tegen twee uur in de nacht thuis en ging dan meteen slapen. 

Hoofdstuk 62

Trouwen

Het was in deze tijd waar we ondertussen hadden besloten 

dat we zouden gaan trouwen. Dus was een tweede drukte die ik 
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erbij had. We waren rond december in ondertrouw gegaan terwijl 

W. in Aruba was. Van een vriendin van M. hoorde ik dat M. deze 

datum opzettelijk nam. Ze wilde niet dat W. zich ging bemoeien 

met haar zaken. Met A., de vriendin van M. en ook van W., had 

ik toen in die tijd vele gesprekken gehad en het leek mij dat ze 

te vertrouwen was. Ik voelde dat ze begreep wat ik met M. door 

maakte en dat zij echt probeerde te helpen. 

Zij zelf had ook eens met M. zitten praten wat ook zonder 

succes was. M. was en bleef vastbesloten. Ik bleef met dezelfde 

problemen zitten. De grote vraag was en bleef; “Hoe kon ik haar 

helpen en begrijpen?” 

Op het stadhuis waar we in ondertrouw gingen hadden we 

mijn stiefdochter mee genomen en had ik al met haar gesproken 

en gevraagd of ze mijn naam wilde dragen. Ze vond dit goed. 

Die dag had ik haar op mijn naam gezet en wettig als mijn kind 

aanvaard. Doordat M. op Aruba was geboren moest ze eerst een 

nieuw uittreksel hebben van Aruba. Dus we moesten wachten 

voor de ondertrouw. 

Het leukste van die dag vond ik dat Janela, mijn kersverse 

dochter, tegen haar moeder zei dat ze nu eerder Herders heette dan 

haar moeder. Ik voelde me trots en blij. Later toen de papieren uit 

Aruba waren gekomen waren we terug gegaan naar het stadhuis 

en hadden de datum van ons huwelijk vastgesteld op 24 juli 1986. 
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Hoofdstuk 63

Voorbereidingen

Omdat M. en ik toch graag nog een kind erbij wilden heb-

ben waren we doorgegaan met het ziekenhuis. Ik ging nog regel-

matig naar het ziekenhuis voor het sperma onderzoek. Tot nu toe 

waren alle pogingen van ons vruchteloos gebleven en raakte M. 

maar niet zwanger. Het was voor mij eigenlijk ook het ogenblik 

dat mijn verleden een grotere rol bij mij ging spelen en ik meer 

problemen kreeg met mij zelf. 

Door deze problemen zag ik alles op dat moment zwart en 

kon ik meestal niet meer redelijk denken. Vaak dacht ik er aan om 

een einde te maken aan onze relatie maar toch steeds weer kwam 

het weer goed. De dag naderde voor ons huwelijk. Er waren nu 

zoveel dingen te doen en soms liep ik mezelf voorbij omdat ik 

alles tot in de puntjes wilde regelen. Ik wilde dat dit trouwfeest 

een goed en groot feest werd. Ik voelde me met de dag gelukkiger 

worden en we spraken over veel dingen die met het trouwen te 

maken hadden. We hadden ook de vader en de stiefmoeder van 

M. uitgenodigd om bij het trouwen te zijn. We hadden gehoord 

dat ze zouden komen. 

In die tijd had ik ook weer contact met mijn vader gekregen 

en ging ik daar regelmatig naar toe. Mijn vader kwam zelden naar 

Amsterdam want hij was na zijn werk te moe om naar de Bijlmer 
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te komen. Tenminste dat was steeds zijn excuus. Ik vroeg mijn 

vader om naar mijn trouwen te komen en kreeg als antwoord dat 

hij dan vrij moest vragen van zijn werk en dan weer omdat we 

twee dagen daarna in de kerk zouden trouwen. Dat was de wens 

van M. en die wens wilde ik vervullen. Ik had mijn vader drie keer 

gevraagd maar kreeg steeds weer hetzelfde antwoord. Ik was toen 

maar gestopt met vragen want ik kreeg steeds meer het gevoel dat 

hij mijn keus niet goed vond en liever weg bleef. 

Hoofdstuk 64

De trouwdag

De dag van ons huwelijk brak aan. We gingen de ouders 

van M. ophalen van Schiphol. Het was voor het eerst dat ik de 

vader van M. ontmoette en ik voelde me behoorlijk nerveus over 

deze ontmoeting. Alles verliep goed en we maakten kennis met 

elkaar en waren naar onze woning gereden. 

De vader van M. maakte op mij een goede indruk en we 

konden het al gauw goed met elkaar vinden. In de dagen voor ons 

huwelijk hadden hij en ik lang en veel met elkaar gesproken over 

allerlei zaken. Hij vroeg me hoe het met mijn bedrijf ging en ik 

vertelde hem dat alles naar wens verliep en dat ik het druk had. 

In diezelfde periode was ook Sandra met haar zoontje uit Aruba 

overgekomen. Sandra is een vriendin van M. en het was onze 
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wens dat haar zoontje de ring zou dragen in de kerk. Deze wens 

werd vervuld en daar ben ik haar nog steeds blij en dankbaar voor. 

Ons huis was nu vol met mensen voor M. De enige die 

nog niets van zich had laten horen was mijn eigen vader. Dat was 

iets wat ik niet begreep en ik liet het gewoon zo. De avond voor 

ons trouwen moest ik de deur uit. M. wilde uit huis trouwen en ze 

wilde niet dat ik in huis was als ik haar zou ophalen. Ik sliep de 

nacht voor ons huwelijk bij onze buren. Ook had ik mij daar die 

ochtend omgekleed. Ik vond zelf dat ik niet nerveus was alleen 

we moesten lachen omdat ik mijn broek ineens niet kon vinden. 

Ik was dus toch nerveus maar ik wilde het niet toegeven. 

Ik ging nu M. ophalen in haar woning en Cor de fotograaf 

was al bij mij en gaf mij aanwijzingen hoe de fotoreportage zou 

gaan lopen. Ik vertrok naar de woning van M. en belde aan. De 

deur werd open gedaan door een vriendin van M. en die ging 

haar halen. Toen ze in de deuropening stond zag ik pas hoe mooi 

ze eigenlijk was en vol trots gaf ik haar het bruidsboeket. Deze 

dag was voor mij een onvergetelijke dag. M. was nu mijn wettige 

vrouw en trots dat ik was. Een vrouw waar ik veel gevoelens voor 

had ondanks de problemen die er in het verleden waren geweest. 

Die nacht was ik weer gewoon thuis en we sliepen als 

man en vrouw. Mijn vader had ik die dag niet gezien en ook niets 

van gehoord. Het deed me wel pijn maar ik kon geen gevoelens 

meer voor hem tonen. Door niet op mijn huwelijk te komen had 
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hij laten blijken dat hij nauwelijks iets om zijn kinderen gaf. Als 

hij werkelijk iets om ons gaf kon hij toch zeker naar het stadhuis 

komen om zijn kind te zien trouwen. 

De 26ste juli zouden we in de kerk trouwen op wens van M. 

Alles was al geregeld. Ik had voor die dag een ander bruidsboeket 

besteld en deze kwam mooi op tijd aan. We gingen naar de kerk. 

Voordat we wegreden hoorde ik F. ineens zeggen dat de boekjes 

er nog niet waren. Ik zei tegen F. dat W. die zou meenemen. Het 

bleek dus dat ze er niet waren en ik sprong uit de auto en rende 

naar boven. Er waren nog een paar mensen in huis en met z’n allen 

hadden we toen gezocht. Ik vond ze uiteindelijk in de bar achter 

de glazen. Woest was ik want ik wist dat W. ze zou meenemen en 

ik zag dat ze die in haar handen had. Het vermoeden dat er iets 

mis zou gaan bleek dus bijna te zijn uitgekomen. 

Toen ik weer bij de auto kwam met de boekjes stond F. 

tegen mij te schreeuwen dat niet ik maar een ander naar boven 

had moeten gaan. Ik gaf hierop niet eens een antwoord. In de kerk 

gaf ik de boekjes aan W. die mij vreemd stond aan te kijken maar 

niets zei. Mijn gevoel was dat ze begreep wat ik bedoelde maar 

het tijdig had opgevangen en ontdekt. 

Toen wij nog thuis waren, waren mijn ex zwager en zijn 

vrouw gekomen en die zouden de plaats van mijn vader en stief-

moeder innemen. Ik rekende niet meer op hen en ik vond dat zij die 
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plaats hadden verdiend. Terwijl ik op M. stond te wachten voelde 

ik een hand op mijn schouder en hoorde iemand zeggen: “Ons had 

je zeker niet meer verwacht?” Ik keek om en zag mijn vader staan. 

Ik zei hem dat ik het inderdaad niet meer had verwacht. Mijn ex 

zwager die het zag stond snel op en stond zijn plaats af aan mijn 

vader en diens vrouw. Ook mijn jongste broer was van de partij. 

Hem kon ik niets kwalijk nemen. De dienst liep goed maar we 

werden beiden moe van deze lange dienst. We wilden naar huis 

en naar het feest dat die avond gegeven zou worden. 

Na de dienst vroeg de fotograaf voor de familiefoto en ik 

zag dat de ouders van M. al klaar stonden. Ik keek om me heen 

maar zag mijn vader nergens meer. Zelfs mijn broer was weg. 

Ik keek nog eens goed en vroeg een vriendin van M. of zij mijn 

vader had gezien. Ze antwoordde dat ze hem niet had gezien en 

dan hoorde ik ineens dat mijn vader na de dienst plotseling was 

vertrokken zonder iets te zeggen. Witheet was ik op dat moment 

maar het maakte mij niets meer uit. 

Na de foto’s zijn we naar huis gegaan waar ons een feest-

maal wachtte en daarna het feest. De avond vloog om en we had-

den een geweldig feest gehad dat tot de andere ochtend duurde. 

Tevreden was iedereen weggegaan en wij waren gaan slapen met 

een zeer tevreden gevoel. 
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Hoofdstuk 65

Failliet

De dagen na ons huwelijk hadden we rustig doorgebracht 

en de rommel gezamenlijk opgeruimd. De dag kwam dat de ouders 

van M. weer gingen vertrekken evenals Sandra met haar zoontje. 

Het werd toen stil in huis en ik ging weer, net als M., aan het werk. 

In mijn kantoor aangekomen zag ik een stapel post en maakte dat 

open. De trouwerij had te veel gekost en ik zag dat het meeste 

geld uit mijn bedrijf was gekomen. Ik merkte tot mijn schrik dat 

ik zo goed als failliet was. Diezelfde eerste werkdag nam ik het 

besluit mijn bedrijf te sluiten en deed de deur achter mij dicht. 

Een bedrijf was er niet meer en toch voelde ik geen spijt. Ik kon 

nu weer tijd aan mijn gezin en kind besteden, hetgeen voor ons 

trouwen en de oprichting van het bedrijf niet het geval was. Toen 

M. die avond thuis kwam vertelde ik haar dat het bedrijf leeg was 

en ik met schulden achter bleef. Een antwoord van haar kreeg ik 

niet alleen dit: “Het is jammer”. Dat was alles wat uit haar mond 

kwam. 
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Hoofdstuk 66

Op zoek naar werk

Ik ging toen weer op zoek naar een baas en ontdekte dat 

de periode dat ik in de WAO had doorgebracht een stempel op 

mij had gedrukt en ik dus via uitzendbureaus aan het werk moest 

zien te komen. Dat lukte en al snel had ik een baan te pakken en 

kon ik de andere dag daar beginnen. Welk werk dit was, is mij nu 

niet meer duidelijk. 

Dit was de periode dat ik uit de tas van M. iets moest heb-

ben en het wilde pakken. Normaal kwam ik nooit in haar tas want 

ik had er een hekel aan om in de tas van een ander te zitten, zelfs 

die van mijn eigen vrouw. Terwijl ik in haar tas zocht zag ik een 

brief die aan M. was gericht en legde deze op bed. Terwijl ik dat 

deed viel de brief open en zag ik dat de brief van W. afkomstig 

was en aan M. gegeven op de dag van ons huwelijk. Ik zag mijn 

naam een aantal keren voorkomen in de brief en ging hem lezen. 

Wat ik las sloeg mij met verbijstering. W. gaf in deze brief openlijk 

toe dat ze mij niet mocht. Maar zei dat ik de keuze was van M. 

dus ze kon niets meer doen. In de brief kwam meteen naar voren 

het voorval met de koekjes en snoep van haar zoontje. Ze vond 

dat voorval met de koekjes niet leuk van me en dat ik gewoon had 

gezegd dat ze niets kreeg. Ook vertelde ze in deze brief dat als het 

aan haar had gelegen zij mij op Aruba zwart had kunnen maken 

maar dat ze dat niet gedaan had ter wille van M. Ik stond verbaasd 
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met deze brief in mijn handen en besloot van deze brief een kopie 

te maken. Waarom ik dat deed was voor mij nog toen onduidelijk. 

Dezelfde dag had ik M. over deze brief gesproken en ze 

vertelde me dat ze al met haar zuster hierover had gesproken en mij 

had verdedigd. Ik vertelde haar dat ik mezelf moest verdedigen en 

niet zij. Dit was iets wat zij niet kon en mocht doen. Ook vertelde 

ik haar dat ik op de dag van ons huwelijk met W. onder vier ogen 

had gesproken en haar gevraagd had de strijdbijl te begraven. M. 

stond mij aan te kijken en pakte de brief. Ze verscheurde hem en 

gooide die in de vuilnisbak. Misschien dat M. dacht dat, door de 

brief te verscheuren en het weg te gooien, deze brief tot verleden 

tijd zou behoren. Wat zij niet wist was dat ik van deze brief in 

ieder geval een kopie had en deze veilig had opgeborgen. Waar, 

wist toentertijd niemand. 

Hoofdstuk 67

De drang naar een kind

De dagen gingen rustig verder en er werd niet meer ge-

sproken over de brief van W. Ook ik liet het voor wat het was. 

De tijd was nu aangebroken dat ik opnieuw naar het ziekenhuis 

moest voor spermaonderzoek. Ik moest op advies van mijn huis-

arts naar “het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis”. Daar aangekomen 

vertelde ik de arts hoe alles was verlopen en ik kreeg van hem 
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een uitnodiging om samen met M. naar hem te komen. De week 

daarop waren we beiden naar het ziekenhuis gegaan en hadden 

alles besproken met de arts. De week daarop moest ik voor verder 

onderzoek naar dit ziekenhuis. Ik wist dat er een tijd van spanning 

ging aanbreken voor ons beiden. Onze dochter die we al snel op de 

hoogte hadden gesteld was blij te horen dat alles nu in werk was 

gesteld om er nog een kind bij te hebben en we betrokken haar in 

het onderzoek. Alles hadden we haar verteld want ze wilde weten 

hoe het in zijn werk ging. 

De eerste keer dat ik ging had ik M. gevraagd of ze mee 

wilde gaan en als antwoord kreeg ik te horen dat ze er niets voor 

voelde. Ik moest dus weer alleen gaan voor de onderzoeken. In 

het ziekenhuis kreeg ik een potje van de zuster en ik vroeg welke 

kamer ik mocht nemen. Ze zei me dat die er niet was en ik op het 

toilet moest gaan. Dat had ik gedaan en ik stond die keer weer 

snel buiten met mijn potje. 

De week daarna moest ik weer terug komen en een nieuw 

potje vullen. Weer op het toilet. Dit keer duurde het langer omdat 

er steeds aan de deur werd gerammeld door mensen die ook naar 

het toilet moesten. Ik had het toen die avond aan M. verteld en ze 

lag me maar raar aan te kijken. Ik vertelde haar dat dit voor mij 

alleen moeilijk was en vroeg haar opnieuw om met me mee te 

gaan. Weer alsmaar hetzelfde antwoord. 
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Die avond wilde ik opnieuw met haar naar bed en ze liet 

me gewoon toe ondanks ze moe was. Toen we gingen slapen 

vroeg ze me opeens waarom ik met haar wilde vrijen als ik naar 

het ziekenhuis was geweest. Ik vertelde haar opnieuw dat ik me 

zo afreageerde op wat ik moest doen in het toilet en ik op deze 

wijze voor me zelf het gevoel had dat we beiden betrokken waren 

bij dit alles. Dit kon M. niet begrijpen.

 

Na zes keer in het ziekenhuis te zijn geweest, kreeg ik te 

horen dat ze daar niets voor me konden doen. Ik werd daarom 

doorgestuurd naar het VU-ziekenhuis. De week daarop ging ik naar 

het VU-ziekenhuis en kreeg een eerste gesprek met dokter B. Hij 

had alle gegevens die hij nodig had al van “het Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis” gekregen en praat de hele procedure met mij door. Aan 

het einde van het gesprek vroeg hij me om de volgende keer met 

mijn vrouw te komen zodat ook hij ook met haar kon praten en 

ook bij haar alles te onderzoeken. Dit had ik die avond aan M. 

verteld en ze zei dat ze de week daarop met me mee zou gaan. 

Hoofdstuk 68

Mijn AOW verleden

In deze tijd zat ik zonder werk en was druk op zoek naar 

een vaste baan. Op elke advertentie reageerde ik en kreeg steeds 

hetzelfde antwoord. Niet geschikt of te oud. 
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Een werkgever durfde mij openlijk te zeggen dat hij het 

risico om mij in dienst te nemen niet aan durfde vanwege mijn 

AOW verleden. Ik vertelde hem dat ik dat wel begreep maar dat 

ik wel een kans verdiende om mezelf te bewijzen. Die kans kon 

hij mij niet geven, vertelde hij me. 

Op het laatst had ik zelf een advertentie geplaatst en zowaar 

kreeg ik daags na de advertentie een reactie van een werkgever. 

Hij vroeg me hoeveel sollicitaties ik al had gedaan en ik vertelde 

hem eerlijk dat ik al op 1500 advertenties had gereageerd. Zijn 

eerste antwoord was meteen dat hij me dan niet kon gebruiken. 

Ik vertelde hem meteen de reden van de afwijzingen en hij vroeg 

of ik het dan wel aan kan. Ik vertelde hem dat ik het kan en wil 

bewijzen. 

Ik kreeg de kans en ging de andere dag voor een gesprek 

naar hem toe. Toen M. thuis kwam van haar werk had ik haar 

verteld dat ik de andere dag naar een bedrijf zou gaan voor een 

sollicitatiegesprek. Ze was blij dit te horen en vroeg me om niet 

te veel te vertellen over mijn jeugd. Dat had ik haar beloofd en 

praatte niets of nauwelijks over. De dag brak aan en M. wenste 

me succes en ging naar haar werk. Ik was nerveus en hoopte echt 

op deze baan. 

Zoals gewoonlijk was ik er te vroeg maar de baas kon me 

meteen ontvangen. Hij stelde zich voor als de boekhouder van het 
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bedrijf alsmede de man die verantwoordelijk was voor het perso-

neel. We hadden een lang gesprek gehad en uiteindelijk mocht ik 

gaan beginnen in dit bedrijf. Ik voelde me gelukkig en wachtte vol 

spanning op de thuiskomst van M. om haar het goede nieuws te 

vertellen. M. was blij voor mij als ze hoorde dat ik de andere dag 

al kon gaan beginnen bij een nieuwe baas. Ik vertelde haar hoe 

het gesprek was geweest en dat ik mijn baas had verteld dat we 

bezig waren voor een kind, maar dat dit via het ziekenhuis ging 

en ik daar geregeld naar toe moest. Ze vroeg me waarom ik dat 

had verteld en ik vertelde haar dat het beter was dat ik openkaart 

speelde en hij mij direct kon zeggen of ik daarvoor weg mocht 

gaan van mijn werk. Dat kon ze wel begrijpen. Eindelijk had ik 

een nieuwe baas en verdiende een goed salaris. 

Hoofdstuk 69

Mijn nieuwe baan

Ik was begonnen bij de firma Apaco Papier BV en werkte 

als magazijnmedewerker. In het bedrijf werkten maar twee andere 

mensen in het magazijn en één op de vrachtwagen. De jongste 

bediende voor mij stond het merendeel bij de snijmachine en sneed 

het papier dat door de klant werd besteld in het juiste formaat. Ik 

werd goed opgevangen en tussen de heftruck chauffeur en mij ont-

stond al snel een vriendschap. De chef van het magazijn was wel 

leuk maar was vaak uit zijn humeur en dat was vooral te merken 
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als het druk was. De boekhouder die ook verantwoordelijk was 

voor het personeel bleek na een aantal weken zijn masker te laten 

vallen en bleek niet de man te zijn die ik dacht. Vaak plaatste hij 

discriminerende opmerkingen aan mijn adres. Dit kwam vooral 

toen hij hoorde dat mijn vrouw van Aruba kwam en zwart was. 

De man stond mij snel tegen en ik ging hem liever uit de weg als 

hij in het magazijn kwam. 

Van mijn collega’s hoorde ik inmiddels wie hij precies was 

en ik merkte dat niemand in het bedrijf hem werkelijk mocht. Hij 

was een macho type. Alleen hij wist alles beter en deed alles goed. 

Hij was een man die alsmaar dacht dat zonder hem het bedrijf niet 

kon draaien. In mijn ogen was hij een ware kwal. 

Ook werd tegen mij de opmerking door hem gemaakt dat 

het niet goed was om via het ziekenhuis een baby te verwekken 

en dat er eens een echte man aan te pas moest komen. Volgens 

hem was hij een echte man. Wel, als hij een echte man was, moest 

hij ook weten wat voor een type hij zelf was. De dagen en weken 

gingen voorbij en steeds vaker als hij hoorde dat ik naar het zie-

kenhuis moest begon hij te jennen. Ik trok me van hem niets aan 

want ik wist waarom ik deze ziekenhuisbezoeken moest afleggen. 

Ik hou van mijn gezin en deed dit allemaal voor hen.
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Hoofdstuk 70

Ander werk

Op een dag, ongeveer een halfjaar nadat ik was aangesteld, 

moest ik op kantoor komen. Ik kreeg te horen dat ik ontslagen 

was. De reden hiervoor was dat een jongen die er ook werkte te-

rug kwam uit militaire dienst en recht had om zijn baan terug te 

krijgen. Ik schrok en zag een goede baan aan mijn neus voorbij 

gaan. Niets kon ik hiertegen ondernemen en hoorde dat ik tijd 

kreeg om een nieuwe baan te gaan zoeken. Dus wederom solli-

citeren bij nieuwe werkgevers. Het zoeken naar een andere baas 

duurde niet lang want ik zag in de krant een bedrijf staan die een 

magazijnmeester zocht. Ik reageerde op de advertentie en werd 

uitgenodigd om in Volendam te komen voor een gesprek. Daags 

daarna kwam ik in Volendam en zag dat er nog een gegadigde was 

voor die baan. Ik had weinig hoop en praatte zo goed mogelijk. 

De andere dag moest ik terugbellen en hoorde dat ik in Amster-

dam naar het hoofdkantoor moest gaan voor een gesprek met de 

directeur van het bedrijf. Het wekte bij mij de veronderstelling 

van een groot bedrijf dat ook nog een kantoor in Duitsland had 

wat me later verteld werd. 

De directeur was een Duits sprekende man en al snel ging 

ik ook over in het Duits. We praatten over mijn opleiding en mijn 

achtergrond. Ik vertelde de man eerlijk dat ik ongeveer tien jaren in 

de WAO had gezeten en mijn best deed om aan de slag te komen. 
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De vooruitzichten waren niet goed voor mij en ik merkte dat het 

gesprek snel zou aflopen. 

Opeens vroeg de directeur mij hoe ik het magazijn zou 

gaan opzetten en of ik al een idee had hoe het aan te pakken. Het 

magazijn had ik al gezien. Ik zag welke veranderingen er moesten 

worden aangebracht om het goed te laten functioneren. Ik vertelde 

hem hoe ik het dacht te doen en de man luisterde aandachtig naar 

mij. Na een half uur had ik een baan in mijn zak en kon ik gaan 

beginnen. Er was één voorwaarde gesteld. Ik mocht tot eind fe-

bruari bewijzen of ik het kon. Had ik het magazijn goed opgezet 

zou ik in vaste dienst komen. Maar ik moest het tot die tijd zonder 

salaris doen. Ik begreep de regeling en ging akkoord met wat de 

man voorstelde. Ik had die periode een WW uitkering en dacht het 

op die manier op te lossen en te bewijzen dat ik het kon.

De maandag daarop ging ik naar Volendam en begon bij dit 

bedrijf. Het magazijn was een regelrechte puinhoop en het kostte 

me vele dagen om de zaak goed op te stellen en te inventariseren. 

In de maand december kocht ik een kleine computer en al snel 

ging de hele voorraad hierin en zo kon ik duidelijk zien wat er in 

het bedrijf aanwezig was. Dat dit mij niet in dank werd afgenomen 

wist ik op dat moment nog niet. 

Het ging goed met mij in het bedrijf en in maart kreeg ik te 

horen dat ik een vaste aanstelling kreeg en stopte mijn uitkering. 

Na twee weken hoorde ik dat het bedrijf op de rand van faillis-
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sement stond en al gauw ging het bergafwaarts met het bedrijf. 

Einde april was het voorbij en ging de deur echt dicht en zat ik 

weer zonder werk. 

Hoofdstuk 71

Opnieuw geen werk

Opnieuw begon de tocht naar het arbeidsbureau en het 

zoeken naar werk. Ik begon weer met uitzendbureaus om in ieder 

geval voor mijn gezin geld in te brengen. Veel was het niet maar 

het was genoeg om de kosten op te vangen en toch door te kunnen 

leven met mijn gezin. 

Ook de bezoeken aan het ziekenhuis gingen door en moes-

ten we allebei komen. Het onderzoek naar de houdbaarheid van 

mijn sperma verliep goed en men besloot kunstmatige inseminatie 

toe te passen. In de ochtend moest ik naar het ziekenhuis en in de 

middag met M. Bij kunstmatige inseminatie hadden wij de meeste 

kans en hoopten we beiden dat het pakt en blijft zitten. Dit ging 

maanden zo door en M. begon de hoop te verliezen. Ze vertelde 

mij dat ze niet meer kon maar ik wist haar toch om te praten om 

door te blijven gaan. Ze wilde het dan nog één keer proberen. 

Weer mislukte het en toen gaf ik ook de moed op. M. merkte dat 

en spoorde mij aan om het dan nog één keer te proberen. 
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We spraken met elkaar af dat als het nu niet zou lukken 

we zouden wachten tot na de vakantie. We zouden in februari 

1989 voor zes weken naar Aruba gaan en genieten van een wel-

verdiende vakantie. Voor M. was het voor het eerst na tien jaren 

dat ze terug zou gaan naar het eiland waar ze was geboren. Veel 

van haar vrienden woonden daar en die wilde ze graag opzoeken. 

De afspraak stond en vol goede moed gingen we op de 

afgesproken datum weer naar het ziekenhuis. Na de kunstmatige 

inseminatie in november 1988 gingen we weer naar huis en moes-

ten afwachten. Telkens moest M. terugkomen in het ziekenhuis om 

toen eindelijk te horen dat het raak was. M. was in verwachting.

Op 10 juli 1989 werd onze zoon geboren. 
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Epiloog

Nu op het einde van mijn verhaal, tot dusver dat ik het 

eindelijk op papier heb kunnen zetten, vecht ik wederom een bit-

tere strijd. Mijn huwelijk dreigt wederom ten onder te gaan door 

alle problemen die we later erbij kregen en waar ik ten prooi aan 

viel. Ook mijn hele jeugd was in die periode na de geboorte van 

mijn zoon los gekomen en begon opnieuw op me in te werken. 

Het begon eigenlijk eerder. Het was eigenlijk in die peri-

ode dat M. met haar hand aan mijn bilpartij kwam waardoor mijn 

verkrachting weer naar boven kwam. De geboorte van mijn zoon 

bracht uiteindelijk de wiegendood van mijn zusje Thea weer bij 

mij los en mijn gevecht begon.

Toen moest ik beide zaken zien te verwerken en ik kon 

niet de juiste hulp vinden. Twee keer had ik voor het RIAGG voor 

de deur gestaan en beide keren was ik weggelopen met tranen in 

mijn ogen. Ik kon er toen nog niet over praten. Het was voor mij 

te pijnlijk.

Ik reageerde het af op de verkeerde persoon en toen ik mijn 

fout in zag was het te laat. Twee keer had ik in die periode een 

poging gedaan om uit het leven te stappen maar telkens hoorde 

ik de zachte roep van mijn zoontje; “Pappa, pappa”.
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Nu ik alleen zit op mijn kamer, op korte afstand van mijn 

gezin, heb ik dit verhaal kunnen schrijven. Bij het schrijven van 

deze geschiedenis zijn door mij vele tranen gelaten en zag ik mijn 

leven voorbij komen. Nu rest mij nog de verwerking en ik weet 

dat dit ook een gevecht gaat worden. De verwerking komt pas dan 

als ik in mijn gezin terug kan keren en hen allen in mijn armen 

kan nemen en zeggen: 

“Het spijt me, willen jullie mij vergeven en samen een 

nieuw leven opbouwen?”
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Alle feiten die zijn beschreven in dit boek berusten op waar-

heid. Data heb ik laten natrekken uit het register van de burgerlijke 

stand te Amsterdam. Namen van personen worden alleen met de 

voorletter beschreven om zodoende hun privacy te waarborgen. 

     N. Herders






