
 

 

 

 

 

 

Pijnlijke jeugdherinneringen 

 

We drukken ons voorzichtig uit als we zeggen dat sommige verhalen die we  horen tijdens de 

interviews of die we vinden tijdens het open bronnen onderzoek, ons diep raken. Zo ook  dit 

verhaal. We kwamen het tegen in pleegcontact nr. 3, jaargang 2012, het blad van de Nederlandse 

vereniging voor pleeggezinnen. Een indrukwekkend verhaal van een eigen kind dat seksueel 

misbruikt is door een pleegkind. Het verhaal speelt zich af in de periode 1972 – 1978. De boodschap 

in dit verhaal is duidelijk. Ook glashelder is de reactie van Gerard De Jong, de huidige directeur van 

de Rudolphstichting. Beide artikelen, uit 2012, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 

verhalen spreken voor zichzelf.  

 

We hebben contact gehad met de mevrouw van het verhaal en zij heeft toestemming voor plaatsing 

gegeven.  

Hierbij haar reactie: “Ik geef zeker toestemming om dit artikel op  de website van de 

Rudolphstichting te plaatsen op de site van hun 100 jarig jubileum. Ik denk dat mijn verhaal de 

werkers in de jeugdzorg kan helpen alert te blijven op de positie van een ieder, dus ook ‟eigen‟ 

kinderen  in het pleeggezin. Ik ben dankbaar voor uw voorstel. Openheid in communicatie, 

erkenning en discussie kan wonden helpen genezen.”  

 
 
Pijnlijke jeugdherinneringen 

“ Van 1972 tot 1978 heb ik samen met mijn 

ouders, twee broers en zus in Jeugddorp De 

Glind van de Rudolphstichting gewoond. Wij 

waren een pleeggezin. Naast vier ‟eigen‟ 

kinderen vingen mijn ouders vier 

pleegkinderen op. Eén van die pleegkinderen 

(in de puberleeftijd) heeft mij als klein meisje 

tijdens mijn peuterjaren seksueel misbruikt. 

Om te ‟overleven‟ heb ik het misbruik uit mijn 

geheugen gewist. Op volwassen leeftijd (31 

jaar), na een depressieve periode, zijn de 

beelden en bijhorende emoties in mijn 

bewuste teruggekomen. Een diepe wond draag 

ik nu, op 41-jarige leeftijd, nog altijd met mij 

mee. Ik ben al jaren in therapie om de vele 

diepgewortelde problemen stapje voor stapje 

een plek te geven en los te laten. Mijn 

therapeute moedigde me al vanaf 2005 aan de 

dader aan te spreken op zijn onaanvaardbare 

gedrag destijds. Opschrijven dat wat leeft in 

mij, dat wat is in mij, vraagt echter moed. 

Onbeschrijfelijk veel moed.  

 

Mijn diepste angst was dat als ik dat zou doen 

die pleegbroer mij hier, tot in het buitenland 

(waar ik nu woon), op zou komen zoeken om 

wraak te nemen. Ik heb er jaren over gedaan 

om zo te vertrouwen op mijzelf dat ik durfde 

te schrijven. Opeens was het duidelijk. Ik ging 

in mijzelf vertrouwen. 

In april 2012 heb ik de Rudolphstichting durven 

informeren over mijn verhaal. In enkele 

minuten schreef ik een brief. Ik had niet eens 

een kladbriefje nodig. Het moment was rijp. 

De angst verdween als een luchtbel. Het 

antwoord van deze stichting op mijn brief  

heeft me diep geraakt. Ze schreef o.a: „Geen 

enkel kind mag wat u beschrijft meemaken‟. 

Als klein meisje werd ik niet gehoord, niet 

serieus genomen, afgewezen en alleen gelaten 

met deze traumatische ervaring. Mijn ouders 

hebben toen wel mijn opvallend angstige 

gedrag ter sprake gebracht, maar hun 

professionele begeleiders en ook de juffrouw 

op de kleuterschool hebben nooit ingezien dat 

ik misbruikt werd. 



De mogelijkheid dat een pleegbroer dat zou 

doen kwam toen gewoon niet bij hen op, want 

seksueel misbruik was begin jaren 70 nog geen 

aandachtspunt in de jeugdhulpverlening. Ik 

voelde me daarom na het eerste antwoord van 

de Rudolphstichting intens opgelucht en 

bevrijd. Ik voelde mij erkend en serieus 

genomen door de stichting die samen met mijn 

ouders mij had moeten beschermen. Eindelijk, 

eindelijk ben ik gehoord door de stichting die 

destijds verantwoordelijk was voor mijn 

pleegbroer. Ik ben oneindig dankbaar voor hun 

reactie 

 

 

En nu? Is het feit dat misbruik bestaat tussen 

pleegkinderen en „eigen‟ kinderen 

geaccepteerd, of heerst er nog altijd een 

taboe op? Naar aanleiding van mijn brief heeft 

de Rudolphstichting een onafhankelijk 

onderzoek laten uitvoeren door Jan Zandijk, 

waar ik hen zeer dankbaar voor ben. Tot mijn 

grote verbazing was een van de uitkomsten, 

dat in Nederland geen soortgelijke situaties 

bekend zijn, laat staan dat er 

lotgenotengroepen zijn. Ik moedig lotgenoten 

met soortgelijke herinneringen als de mijne 

aan hun verhaal openbaar te maken. Dit kan 

moeilijk en emotioneel pijnlijk zijn. Het vergt 

liefde en compassie, moed en de innerlijke 

veerkracht door te gaan. Mij helpt het enorm. 

Het is of ik uiteindelijk deze pijnlijke periode 

uit mijn leven erken en aanvaard. Voor de 

zoveelste keer haal ik de deksel van de 

doofpot, maar nu mogen de emoties er in volle 

beleving zijn. Ik voel een aangenaam gevoel 

van vertrouwen in mezelf, in mijn emoties, in 

mijn verhaal. Ik ben trots en dankbaar. Ik heb 

een opgelucht, bevrijd gevoel dat me tot diep 

in mijn hart raakt. Ik moedig de diverse 

organisaties in de hulpverlening aan deze 

verhalen dan serieus te nemen en te 

erkennen. 

Erkenning is voor mij het grootste cadeau 

geweest dat ik, als slachtoffer van seksueel 

misbruik, heb mogen voelen en ontvangen. 

Tevens moedig ik de jeugdzorg aan aandacht 

te schenken aan de positie van „eigen‟ 

kinderen in het pleeggezin. 

 

 

 

Ik moedig pleegouders van toen aan om de 

relatie met hun volwassen kind serieus te  

nemen en gesprekken over het gebeurde niet 

uit de weg te gaan. Gedane zaken nemen geen 

keer. Het is goed als een verstoorde relatie 

weer heel wordt, eventueel met professionele 

hulp. Acceptatie van dit trauma vergt voor 

zowel (pleeg)ouders als (volwassen) 

slachtoffer tijd, zelfreflectie, vertrouwen en 

liefde. Ik moedig pleegouders van nu aan alert 

te zijn op de onderlinge relaties tussen 

pleegkinderen en „eigen‟ kinderen. 

 

Mijn intentie van dit artikel is niet een 

schuldige te vinden. Niet het desbetreffende 

pleegkind, niet mijn ouders, niet de 

Rudolphstichting. Ik ben in de fase van een 

volledige acceptatie dat dit misbruik begin 

jaren „70 heeft plaats gevonden. Mijn intentie 

is dat slachtoffers van toen en nu net als ik 

gaan praten over wat hen overkwam. De 

kennis en het bewustzijn van nu waren er 

destijds niet. Nu verandert ons bewustzijn. 

Liefde en licht zijn altijd het sterkst. 

 

Pleegcontact nr. 3, jaargang 2012 

 

 

 

 

Eigen kinderen 

de onbelichte zijde van een pleeggezin 

en gezinshuis 

Geschreven door Gerard de Jong, directeur, 

2012 

  

“De bijdrage van eigen kinderen aan het 

„gewone leven‟ in een pleeggezin of gezinshuis 

is ontzettend groot. In hun alledaagse 

aanwezigheid laten ze ongekunsteld zien hoe 

samen leven in een gezin wordt ingevuld. Zijn 

we ons als jeugdzorgorganisaties, pleegouders 

en gezinshuisouders hiervan voldoende 

bewust? Geven we hun positie voldoende 

erkenning? En hebben we ook oog voor de 

risico‟s die dat met zich meebrengt? 

 

De aanleiding om dit artikel te schrijven, is 

een schokkende brief die de Rudolphstichting 

in april 2012 ontving van een mevrouw die in 

haar kindertijd in De Glind woonde. 



Haar ouders waren in de jaren 70 

gezinshuisouder in het jeugddorp. Eén van de 

jongens die in het gezin van haar ouders was 

geplaatst, heeft mevrouw in haar peuter- en 

kleutertijd seksueel misbruikt. Geen enkel 

kind zou dit mogen meemaken! Daarom wil de 

Rudolphstichting, via dit artikel, de aandacht 

van professionals in de jeugdzorg (pleeg- en 

gezinshuisouders, voogden en andere 

hulpverleners) vragen voor de positie van de 

eigen kinderen. 

  
 

Open deur? 

De Rudolphstichting heeft door een 

onafhankelijk persoon onderzoek laten doen 

naar deze situatie. Hieruit blijkt dat er geen 

situaties bekend zijn, vergelijkbaar met die 

van deze mevrouw. 

 

 

De personen c.q. organisaties die daarover zijn 

bevraagd, constateerden dit tot hun eigen 

verrassing. Daarom juichen zij toe dat hier 

aandacht aan geschonken wordt. Het lijkt een 

open deur om meer aandacht te vragen voor 

de positie van eigen kinderen. Echter, de brief 

van deze mevrouw bevestigt dat het een groep 

is die in het verleden -en ook nu nog- te vaak 

vergeten wordt. Dat constateren we binnen de 

Rudolphstichting, en we zien dat ook  

bij andere organisaties gebeuren. Daardoor is 

het vragen van aandacht voor deze groep 

kinderen binnen een pleeggezin of gezinshuis, 

minder een open deur dan het in eerste 

instantie lijkt. 

 

 

Invisible carers 

Naar schatting wonen in meer dan de helft van 

de pleeggezinnen ook eigen kinderen, dezelfde 

cijfers gelden voor gezinshuizen. De komst van 

een pleegbroer of –zus (of meerdere 

pleegbroers en -zussen), betekent vaak een 

grote verandering in het gezin. „Af en toe ben 

ik het flink zat, omdat je altijd kinderen hebt 

waar je rekening mee moet houden, omdat ze 

anders zijn of omdat je niet zomaar alles kan 

zeggen tegen hun‟, zegt een kind wiens ouders 

een gezinshuis in De Glind hadden. Dagblad 

Trouw citeert in artikel over pleegzorg 

hoogleraar Hans Grietens: „Ze blijven vaak 

onzichtbaar. 'Invisible carers' worden ze in 

Engeland ook wel genoemd. Ze dragen toch 

een deel van de zorg mee‟. Dat eigen kinderen 

een belangrijk aandeel leveren, wordt 

bevestigd in een onderzoek naar gezinshuizen 

in Nederland. Gezinshuisouders plaatsen hun 

eigen kind op de derde plaats in de top 5 van 

belangrijke steunfiguren voor het opgenomen 

kind. 

 

Een thuis voor elk kind 

De Rudolphstichting vindt dat 

uithuisgeplaatste kinderen in een gezinsvorm 

moeten kunnen opgroeien. Omdat we geloven 

dat het gewone van een gezin, iets groots kan 

betekenen in een gebroken kinderleven. Een 

liefdevolle en veilige gezinssituatie willen we 

voor álle kinderen, ook voor de eigen kinderen 

van pleeg- of gezinshuisouders. 

  

Wij denken dat de pleegouders of de 

gezinshuisouders de eerste 

verantwoordelijkheid hebben om de positie 

van hun eigen kinderen in het oog te hebben 

en te houden. Zij kennen hun eigen kind 

immers het beste. Als jeugdzorgorganisaties en 

als professionals die in pleeggezinnen of 

gezinshuizen werken, hebben wij de 

verantwoordelijkheid om de opvoeders hierin 

te ondersteunen. “Ze blijven natuurlijk wel 

iets meer aandacht geven aan de 

pleegkinderen. Soms wil je wat zeggen en dan 

komt er zo‟n kind tussen en dat is wel irritant. 

Maar voor de rest, ik heb hele goede ouders,” 

aldus een kind dat meewerkte aan hetzelfde 

interview als waaruit hierboven is geciteerd. 

  

Hoe verder? 

Eigen kinderen zijn ook kinderen in al hun 

kracht en kwetsbaarheid. Laten we hun kracht 

en rol in het gezin zichtbaar maken, door o.a. 

onderzoek en workshops/trainingen voor 

pleeg- en gezinshuisouders en andere 

professionals in de zorg voor jeugd te 

ontwikkelen. 

  

Handvatten om hier verder over na te denken 

of te praten, worden ons aangereikt in 

bijvoorbeeld het onderzoek „Wennen in je 

pleeggezin‟ van Stichting Alexander in 

samenwerking met de Universiteit van 

Amsterdam. 



 

 

Zowel pleegkinderen als eigen kinderen in de 

leeftijd van 6 – 22 jaar zijn geïnterviewd. De 

resultaten van het onderzoek en de praktische 

instrumenten die op basis daarvan worden 

ontwikkeld, zijn in het najaar van 2012 

gepresenteerd. Verder biedt Gezinshuis.com, 

franchiseorganisatie voor gezinshuizen, een 

ochtend aan over „Eigen kinderen in je 

gezinshuis‟. En zo zijn er meer handvatten om 

te signaleren en met elkaar in gesprek te 

blijven. 

  

Het leven in een pleeggezin of gezinshuis 

vraagt om alertheid voor het welbevinden van 

álle kinderen. Alertheid van alle betrokkenen; 

van pleeg- en gezinshuisouders, begeleiders en 

jeugdzorgorganisaties. De ervaring van deze 

mevrouw spreekt voor zich.  

 

Gerard de Jong 

 

  

 


