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JEAN PIERRE REIJNEN

ANGEL
Ze werd haar gehele jeugd structureel verkracht, vernederd en geslagen. Toen ze uit de school klapte,
eiste haar vader dat ze zelfmoord zou plegen. In het boek ‘Het duivelskind’ doet de inmiddels 42-jarige
Angel van der Vecht haar verhaal.

HET DUIVELSKIND
Hoe is het voor jou om je eigen
boek te lezen?
Raar en moeilijk. Bij alle zinnen zie
ik de beelden van vroeger weer voor
me. Dat is heel pijnlijk. Ik kan het
verhaal ook niet in één keer uitlezen.
Maar toch ben ik blij dat het boek
er dankzij schrijfster Maria Genova
is gekomen. Mogelijk kan ik andere
slachtoffers op deze manier helpen.
Leg uit…
Ik hoop dat er door dit boek meer
openheid komt over misbruik in
huiselijke kring. De kranten staan vol
met artikelen over Robert M. en misstanden in de rooms-katholieke kerk.
Maar je leest amper iets over de ruim
100.000 kinderen die jaarlijks in hun
eigen huis worden misbruikt. Familie, vrienden en kennissen sluiten te
vaak de ogen als ze denken dat er iets
mis is. Ik hoop dat zij na het lezen
van ‘Het duivelskind’ eerder zullen
ingrijpen bij het vermoeden van misbruik. De verkrachtingen, klappen en
vernederingen laten immers wonden
achter die nooit helen.
Het boek is ook een regelrechte
aanval op Jeugdzorg.
Klopt. Keer op keer werd ik door de
hulpverlening weer teruggestuurd
naar mijn ouders. Onder de ogen van
een gezinsvoogd en een maatschappelijk werker gingen de meest wrede
vernederingen gewoon door. Het
is voor mij onbegrijpelijk dat een
instantie die je zou moeten helpen
zoiets doet.
Ondanks alles wat je ouders je hebben aangedaan, blijft echte woede
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CORFU
Appartement Irene***

KORTING

• Op basis van logies
• Prachtige omgeving
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
8 dagen va.
• Klantbeoordeling*: 7,3
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per persoon

ALGARVE
App. Forte do Vale****

TURKSE
RIVIÉRA
Hotel Club Forever****

• Op basis van logies
• Luxe appartementen
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• Op basis van All Inclusive
• Adults only
• Fraai uitzicht over de baai
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FUERTEVENTURA
Appartement Corralejo Beach****
Vraag naar de voorwaarden.

• Op basis van logies
• In het centrum van Corralejo
• Direct aan het strand
• Klantbeoordeling*: 7,4

8 dagen va.
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0900-8482 (0,15 p.m.) of ga
naar uw ANVR-reisbureau.

Houvast

“Als kind heb je houvast nodig.
De gedachte dat niemand bij
je geboorte van je hield, is
ondraaglijk. Tot aan de dag van
haar dood hoopte ik dat mijn
moeder ooit ‘sorry’ zou zeggen.”
Angel van der Vecht. Samen met Maria Genova
schreef ze het boek ‘Het duivelskind’.

bij je uit. Kun je dat verklaren?
Van jongs af aan moest ik er alles aan
doen om mijn emoties te verbergen.
Ik leerde mezelf aan om me zo stilletjes en onopvallend mogelijk te
gedragen. Telkens als dat niet lukte,
werd ik nog harder geslagen of misbruikt. Huilen is er bij mij op deze
manier letterlijk uitgeslagen. Het
heeft ertoe geleid dat het hebben van
emoties voor mij ontzettend moeilijk
is. Ik kan niet eens echt boos worden,
nergens om.
Wat is het ergste dat ze hebben
aangericht?
Dat ze mijn lijf hebben gestolen.
Mijn lichaam is voor mijn gevoel niet
meer van mezelf. En dat zal het ook
nooit meer worden.
Voor je vader heb je geen goed
woord over. Toch heb je jouw
moeder, die jou ook misbruikte,
tot aan haar dood vorige maand
beschermd…
Klopt. Als kind heb je houvast nodig.
Geld nodig

De gedachte dat niemand bij je
geboorte van je hield, is ondraaglijk.
Het is allemaal heel dubbel. Enerzijds
liet ze eerst mijn vader altijd zijn
gang gaan en begon ze me vanaf mijn
veertiende ook seksueel te misbruiken. Anderzijds was mijn moeder
de vrouw die na school thuis op me
wachtte met thee en koekjes. Bovendien was ze in tegenstelling tot mijn
vader nooit agressief. Tot aan de dag
van haar dood hoopte ik dat ze ooit
‘sorry’ zou zeggen.
Je hebt ernstig psychische stoornissen. Een paar jaar geleden probeerde je zelfmoord te plegen. Ben je
blij dat je nog leeft?
Ja. Lange tijd wilde ik echt niet
meer verder. Maar toen ik na mijn
zelfmoordpoging zag hoeveel pijn
mijn man en beste vriendin hadden,
besefte ik voor het eerst pas echt dat
er mensen zijn die van me houden.
Mijn man Erik is mijn rots in de
branding, mijn alles. Hij heeft me
geleerd wat liefde is. Bovendien heb
ik leren genieten van kleine dingen,
zoals lekker samen op de bank zitten,
tuinieren en het maken van 3D-poppen. Ik hoop zo veel mogelijk mooie
herinneringen te verzamelen om alle
negatieve te compenseren. Als de
verhouding ooit fiftyfifty wordt, zou
ik eigenlijk al heel gelukkig zijn.
‘Het duivelskind’ is uitgegeven bij Just Publishers en kost
14,95 euro.
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Chaos

Dodelijke tbc over
de hele wereld

Nieuwe sneeuwval
tart Duitsland

Dodelijke stammen van tuberculose die resistent zijn tegen verschillende medicijnen, verspreiden zich over de wereld. Om dit
gevaar te bestrijden is jaarlijks 1,6
miljard dollar (1,2 miljard euro)
extra nodig.
Dat stellen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het
Global Fund tegen aids, tbc en
malaria in een gezamenlijke verklaring. Ze roepen donorlanden
op meer fondsen ter beschikking
te stellen. Van alle infectieziekten
sterven er alleen aan het aidsvirus
meer mensen dan aan tbc. ANP

Sneeuw tart opnieuw de Bondsrepubliek. Het leidde maandagmorgen tot chaotische toestanden in
het verkeer in het noorden van
het land. Veel vrachtwagenchauffeurs werden verrast door de
terugkeer van de sneeuwmassa
en hun auto’s slipten en blokkeerden wegen. Op bijna alle
autosnelwegen in het noorden
van het land ontstonden files.Ten
zuiden van Rostock in de deelstaat
Mecklenburg-Voor-Pommeren
vielen meerdere gewonden bij een
ernstig verkeersongeval als gevolg
van de hevige sneeuwval. ANP

Shishapen. PvdA wil nepsigaret
op basisschool tegengaan met
verbod of leeftijdsgrens
PvdA-kamerlid Myrthe Hilkens wil
dat staatssecretaris Martin van Rijn
(Volksgezondheid) actie onderneemt
tegen de zogenoemde Shishapennen.
De nepsigareten die sinds een aantal
maanden in ons land te koop zijn bevatten geen nicotine en mogen dus
verkocht worden aan kinderen onder de 16 jaar. Bij tabakswinkels met
name in de omgeving van Arnhem en
Rotterdam vragen basisschoolleerlingen massaal naar de nepsigaret, een
plastic pen die bij een trekje waterdamp met een smaakje produceert.
Ook licht het uiteinde van de pen op,
waardoor het net een sigaret lijkt. De
brancheorganisatie voor tabakszaken
NSO en Primera adviseren tabakswinkels de pennen alleen te verkopen
boven de 16 jaar, maar wettelijk is dit

Kamervragen

“Deze sigaretten zijn een slecht
signaal voor kinderen. Ze normaliseren roken.”
Myrthe Hilkens PvdA-Kamerlid heeft Kamervragen
gesteld over de nepsigaretten die populair zijn bij
basisschoolleerlingen.

niet verplicht. Daar wil Hilkens verandering in brengen. Ze vraagt de staatssecretaris een leeftijdsgrens voor de
Shishapen in te voeren of de nepsigaret zelfs te verbieden. “Deze sigaretten
zijn een slecht signaal voor kinderen,
vooral omdat deze het roken van sigaretten normaliseren. Het roken van
echte tabak is zo een stap dichterbij

