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’Ik zwijg niet
meer’
Het verhaal van Angel van
der Vecht inspireerde medeschrijfster Maria Genova haar verhaal te vertellen. „Ik had zelf niet de behoefte, het is ook niet zo
heftig. Ik lijd er niet onder.
Maar ik dacht: Als ik het
aandurf, durven anderen
het misschien ook.”
Haar tandarts kon zijn
handen niet van de borsten van Genova afhouden. Pas na zijn dood bleek
dat hij het bij meer kinderen deed. Later, als tiener,
viel een man haar op een
klaarlichte dag op straat
aan en betastte haar. Genova was verstijfd van
angst, maar haar jongere
zuster stompte hem zo
hard dat het ophield.
„Het is zo belangrijk is
om te blijven praten over
misstanden, bijvoorbeeld
over kindermisbruik en de
gevolgen ervan. Het gaat
om meer dan 100.000 Nederlandse kinderen per
jaar. Het totale aantal
slachtoffers van verkrachting en van geestelijk misbruik is vele malen hoger.
Maar vrijwel iedereen
houdt zijn of haar mond.
Met de hasttag #Ikzwijgnietmeer roepen we iedereen op om dat te doen,
om te laten zien hoe groot
het probleem is. Het is
goed dat slachtoffers zich
nu uitspreken: Dit pikken
we niet langer.”

De herinnering
is zo zwaar, dan
krijg ik een
soort
kortsluiting in
mijn hersenen.
Dan word ik
weer het meisje
van acht

,,Dat is de boodschap van dit boek: blijf niet hangen bij een slechte hulpverlener die niet bij je past’’, zeggen Maria Genova en Angel van der Vecht.
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Angel en Maria schrijven vervolg op boek over kindermisbruik

’Van overlever een genieter geworden’
Het heeft lang
geduurd voordat
ik kon toegeven
dat mijn moeder
een dader was

„Ik ben van een overlever een genieter geworden. Ik
heb nu het gevoel dat ik echt leef. Met mijn nieuwe
boek wil ik hoop geven, inspiratie voor lotgenoten,
hulpverleners en naasten van lotgenoten. Er is leven
na misbruik in je jeugd.”

Eric Kok

eric.kok@mediahuis.nl

Heemskerk
Angel van der
Vecht, pseudoniem van Angélique
van Deursen, schreef ’Ik was het
Duivelskind’, samen met Maria
Genova uit Heemskerk. De Brabantse Van der Vecht (50) werd tot
haar 25e misbruikt en mishandeld.
De twee vrouwen vertelden dat
acht jaar geleden in ’Het duivelskind’.
In flashbacks roept Van der Vecht
dat verhaal op, voor wie dat niet
gelezen hebben. „Het zijn geen
herhalingen, het zijn nieuwe her-

inneringen.” Van de verkrachtingen, van de mishandelingen, van
het misbruik door haar moeder.
Genova: „Angel heeft die flashbacks in het echt ook. Ze herbeleeft
het misbruik en de mishandeling
alsof het echt is.”
„De herinnering is zo zwaar”,
zegt Van der Vecht, „dan krijg ik
een soort kortsluiting in mijn
hersenen. Dan word ik weer het
meisje van acht. Ik kan er niet zelf
uit komen, daar heb ik de hulp van
een ander voor nodig.”

Moeder
Van der Vecht is anders over haar
moeder gaan denken. „Ik was
alleen thuis. Mijn vader en moeder

waren mijn hele wereld. Ik klampte me aan mijn moeder vast. Ze
had twee kanten. Aan de ene kant
was ze de gezellige moeder met de
koekjes bij de thee. Aan de andere
kant was ze dader, misbruiker. Ze
briefde alles door wat ik fout deed,
en wist welke verschrikkelijke
straffen ik dan kreeg. Later deed ze
er ook zelf aan mee.”
„Het heeft lang geduurd voordat
ik kon toegeven dat mijn moeder
een dader was. Mijn ouders zijn
overleden, nu is er niemand aan
wie ik me vast kan klampen. Ik heb
altijd gehoopt dat ik mijn moeder
nog eens kon vragen waarom ze
het deed. Was het angst voor mijn
vader of iets anders? Ik weet het
niet. Ik kan niet in haar hoofd
kijken.”
„Het is belangrijk om te vertellen dat mijn moeder ook een dader
was. Vrouwen associeer je automatisch met moedergevoelens. Ik ben
niet de enige die slachtoffer is van
een vrouw. Dat is vaak moeilijk

voorstelbaar en moeilijk bespreekbaar.”
25 jaar geleden begon voor de
Helmondse de weg omhoog. „Mijn
vader was altijd goed in het verbergen van de mishandeling. Een keer
was hij zo boos dat hij me met een
stanleymes in mijn gezicht en mijn
arm sneed. De dag erop moest ik
weer werken in de supermarkt.
Toen kon je de wonden zien. Mijn
werkgeefster schakelde de wijkagent in. Ik brak op het politiebureau, daar heb ik mijn verhaal
verteld.”
Het was het begin van een lange
zoektocht naar goede hulp. Genova: „Er staan de gekste dingen in
het boek, van hulpverleners die alle
regels overtreden of die niet wilden praten over het misbruik en de
mishandeling, de boel niet overhoop wilden halen. Angel moest
eerst stabiel worden.”
„Zo leefde ik twintig jaar van
crisis naar crisis”, zegt Van der
Vecht. „De wijkagent en opbouw-

werker hebben mij later veel geholpen. Ze keken als eersten niet naar
wat ik niet kon, maar naar wat ik
wel kon. Door hen ging ik een uur
in de week een Turkse vrouw helpen met Nederlandse les. Ik voelde
me niet meer nutteloos.”
„Belangrijk is ook dat een kennis
me stimuleerde een andere hulpverlener te nemen, een andere
huisarts en een andere tandarts.
Mensen die bij mij passen, bij wie
ik mijn verhaal kwijt kan. Ik heb
nog wel medicatie, maar ik ben van
een overlever een genieter geworden. Ik heb het gevoel dat ik echt
leef.”

Uitbehandeld
Genova: „Dat is de boodschap van
dit boek: blijf niet hangen bij een
slechte hulpverlener die niet bij je
past. Er zijn veel goede hulpverleners, maar ook genoeg die niet
geïnteresseerd zijn. Ik laat in interviews met deskundigen zien wat
de mogelijkheden zijn, er zijn

goede therapieën.”
Van der Vecht: .„Ik hoor via
sociale media dat veel mensen net
als ik horen: Dit is je leven, beter
wordt het niet, je bent uitbehandeld. Terwijl de hulpverlener in
feite zegt: Ik kan niets voor je
doen.”
„Ik ben er zeker niet overheen.
Karin Bloemen schrijft dat ook in
het voorwoord in het boek: je raakt
er nooit overheen. Maar ik kan er
nu goed mee omgaan, het beheerst
mijn leven niet meer.”
Genova: „Je durft nu veel meer
dan acht jaar geleden. Vroeger was
je zo’n zwaar beschadigde vrouw.
Je durfde niet op de foto, je keek
niet eens in de spiegel. Nu durf je
taboes te doorbreken. Je durft te
vertellen hoe je in de schulden
raakte en er weer uitkwam. Je durft
ook te vertellen hoe het zit met de
seks.”
Van der Vecht: „Daar komen
tijdens mijn lezingen veel vragen
over. Mijn man en ik hebben geen
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geslachtsgemeenschap. Dat doet te
veel pijn. Het is een van de gevolgen van langdurig seksueel misbruik. We hebben andere manieren
om intiem te zijn. Je kan vrijen

zonder geslachtsgemeenschap. Ik
kan wel liefhebben, ik kan het ook
voelen.”
www.angelssite.nl
www.mariagenova.nl

Ik kan er nu
goed mee
omgaan, het
beheerst mijn
leven niet meer

