
 
EEN VERHAAL MET EEN BOODSCHAP 
 
 
"Ik denk dat ik in de mooiste tijd in De Glind gewoond heb." Een 
uitspraak van Ria Davelaar-Planken. We hebben haar leren kennen in de 
voorbereidingsgroep die zich bezig houdt met de verkenning van het 
opzetten van een netwerk voor oud dorpsbewoners. Tijdens onze 
contacten met haar bleek dat Ria graag haar verhaal wilde vertellen. Ze 
is in 1973 geboren en ze woonde van 1987 tot 1992 in De Glind. Ze 
vertelt zelf hoe het er was om er te wonen. Maar daar bleef het niet bij. 
Het was een bewogen gesprek over een bewogen leven. We hebben er 
een drieluik van gemaakt.  
 
 
Mijn kindertijd 
 
"Ik moet ze niet meer", zo begint Ria haar verhaal over haar kindertijd voordat ze op het jeugddorp 
terecht kwam. Ze zegt: "Ik wil mijn verhaal vertellen, want ik wil dat het gehoord wordt en als ik er 
iemand mee kan helpen, dan heel graag. Kinderen moeten van hun kindertijd kunnen genieten. Ik heb dat 
niet gekund. Acht maanden oud was ik toen mijn ouders gingen scheiden. Mijn ouders moesten trouwen 
omdat ik onderweg was. Mijn vader 'verdween' gewoon. Tot aan mijn vierde jaar heb ik bij mijn moeder, 
oma en tantes gewoond. Mijn moeder hertrouwde en er werden in korte tijd twee halfzusjes geboren. 
Toen ik vier jaar was, belde mijn moeder mijn vader op en zei: 'Ik moet ze niet meer, haal jij haar maar 
op.' Mijn vader haalde me op en we gingen hals over kop op het vliegtuig naar Ierland. Ik protesteerde 
hevig en wilde tijdens de vlucht niet op mijn plaats blijven zitten, want ik werd meegenomen door een 
vreemde meneer. Ik had mijn vader nooit meer gezien sinds ik een baby was. 
 
Mijn tijd in Ierland 
We gingen naar een kleine flat, daar zag ik een vrouw met een dikke buik. Kort daarna werd mijn 
stiefbroertje geboren en de zes en een half jaar die volgden, waren een hel. Na een jaar was mijn vader 
weer verdwenen en liet mij achter bij een voor mij vreemde familie, maar ik was gek op mijn 
stiefbroertje. Eigenlijk heb ik hem opgevoed, want zijn moeder was steeds de hort op. Een neef van mijn 
stiefmoeder misbruikte mij sinds mijn vijfde jaar en het voelde als mijn eigen schuld, want ik moest hem 
altijd ophalen van mijn stiefmoeder als hij op ons moest passen. Heel veel later bleek dat ze wel iets 
doorhad in die tijd, maar ze heeft er niks mee gedaan. Op een gegeven moment brak er brand uit naast 
ons huis en dat was tijdelijk niet bewoonbaar. We konden bij de buren terecht. Mijn stiefmoeder sliep bij 
mijn broertje in bed en ik bij haar vriend. Ik zocht bescherming bij hem, maar hij maakte er misbruik van. 
Mijn broertje had vaak astma aanvallen en hij moest geregeld naar het ziekenhuis. Zelf ontwikkelde ik 
buikklachten. Ik had gelukkig een goede vriendin en dat gezin merkte wel iets aan mij, maar kon niet veel 
doen om mij te helpen. Op de katholieke school waar ik naar toe ging, was ik 'Popie Jopie' en thuis werd ik 
agressief. Ten opzichte van mijn broertje was ik erg beschermend. We waren twee handen op één buik. Ik 
was zijn moedertje. In die jaren zat ik veel in de kerk, een katholieke kerk is altijd open en daar voelde ik 
me veilig. Toch heb ik daar nooit het seksuele misbruik opgebiecht. Ook niet bij de pleeggezinnen en het 
jeugddorp waar ik later ben geweest. Door mijn stiefmoeder werd ik veel geslagen. De pater is bij ons 
thuis geweest toen ik uit onmacht mijn kamer kort en klein geslagen had. Ik was negen jaar en ik was er 
wel klaar mee.  Ik ben uit huis geplaatst en kwam in een kinderhuis terecht. Daar ben ik drie maanden 
geweest en ik had het er reuze naar mijn zin. Daarna ben ik teruggeplaatst naar een oom en tante van 
mijn stiefmoeder. Dat waren lieve mensen, maar ik gooide per ongeluk een bal door een raam, het raam 
was stuk en ik klapte dicht. En daar ging ik weer …..naar een tehuis. Er is contact gezocht met Nederland 
en mijn Nederlandse voogdes kwam naar Ierland en zij zei dat mijn moeder mij terug wilde, maar ik 
voelde me inmiddels wel thuis in Ierland. Ik heb daar ook fijne tijden gekend met opa en oma en 
vrienden. Ik heb er communie gedaan en kreeg een hele mooie jurk aan. Ik had een klein tasje en daar 
werd geld in gedaan door familieleden en vrienden.  
 
Terug in Nederland 
Door mijn voogdes werd ik naar een tehuis in Rotterdam gebracht, want mijn moeder wilde me toch niet. 
Ze kwam me wel opzoeken in dat tehuis, maar ze werd boos. Ze zei dat ik het vertikte om Nederlands te 
spreken. Ik was het natuurlijk verleerd in die zes en een half jaar. Ik heb het in dat tehuis wel leuk gehad. 
Ik leerde weer snel Nederlands en ik gaf zelf Engelse les. Ik kreeg aandacht van jongens en ik was in. Ze 
wilden allemaal verkering met mij. Ik was het niet gewend om met jongens om te gaan, want in Ierland 
waren aparte jongens- en meisjesscholen. Ik ging daar alleen om met mannen van de familie. Ik heb er 



twee jaar gewoond en ik heb in de katholieke kerk het vormsel gedaan, want daar voelde ik me nog altijd 
veilig.  
 
Op mijn twaalfde of dertiende werd ik in een pleeggezin in Nieuwerkerk aan de IJssel geplaatst. Het was 
een gezin met vader, moeder, de kinderen Elske en Wietske, twee pleegjongens en een -meisje. Daar 
kwam ik nog bij. Ik paste niet in dat gezin en had daar veel ruzie. Al snel stopten die mensen met 
pleeggezin zijn, want de pleegmoeder kreeg reuma. Ik had intussen weer contact met mijn vader en mijn 
moeder. Het contact met mijn moeder verliep stroef , maar mijn vader wilde dat ik bij hem kwam wonen. 
Ik was intussen het vertrouwen in volwassenen compleet kwijt en in mijn vader had ik zeker geen 
vertrouwen. Hij woonde in die tijd in Den Haag en hij had een nieuwe vriendin en een dochter. Mijn vader 
was vaak ziek, hij was ook astmatisch. Ik ging er weleens een dag heen, maar hij wilde nooit over het 
verleden praten. Als ik daarnaar vroeg, ving ik altijd bot en ik had zoveel vragen. Overigens wilde Pro 
Juventute (mijn voogdij instelling) ook niet dat ik bij mijn vader ging wonen. Na anderhalf jaar moest ik 
bij het pleeggezin weg en zo heb ik negen maanden in een opvanggezin gewoond. Dat waren hele lieve 
mensen die in dezelfde buurt woonden en zo kon ik mijn lagere schooltijd op mijn eigen school afmaken. 
Daarna ging ik in Gouda naar het voortgezet onderwijs. Ik kreeg gauw contact met mensen en zat daar op 
mijn plek. Het was al enige tijd bekend dat ik naar De Glind zou gaan, maar er was eerst geen plaats." 
 
 
Mijn verblijf in jeugddorp De Glind 
 
"Ik was 14 jaar en kwam terecht op Klimop. Wat een verademing was het daar, want je had elke dag een 
andere groepsleider. Als je ruzie met één van hen had, dan bleef je gewoon op je kamer en later werd er 
niet meer over gesproken. Ik trok me terug in mezelf en werd weer een kind. Ik zat veel op mijn kamertje 
met mijn knuffels en had daar mijn eigen wereldje. Het was heel netjes in mijn wereldje. Van binnen was 
ik kinderlijk en van buiten puberig. Ik kreeg veel aandacht van jongens en had al gauw verkering. Ik 
hoorde ergens bij en zonder wat te zeggen begrepen we elkaar. Uitbarstingen werden door de 
groepsleiding ook wel gesnapt. Het was een gemengde groep, dat was voor het eerst en een probeersel. 
Onderlinge ruzies gingen vooral over jongens. Een paradijs was het: er waren prachtige feesten, zoals het 
kerstfeest en het sinterklaasfeest en de Koninginnedagfeesten niet te vergeten. Ik kon sporten wat ik wou, 
paardrijden, turnen en zwemmen in de zomer. Ik heb alle zwemdiploma's gehaald. Ik was wel lastig, want 
ik schopte overal tegenaan. Ik ging opstandig gedrag vertonen en dat had te maken met wat mij in mijn 
jeugd is overkomen. De eerste twee jaar heb ik voortgezet onderwijs op de Donnerschool gevolgd, daarna 
ging ik naar Barneveld naar school en daar klonk het nog steeds: 'Oh, ze komen van De Glind, dus ze zullen 
wel niet goed wijs zijn.'. Ondanks het rookverbod,  rookten we stiekem in het fietsenhok en de wolken 
rook stegen boven het fietsenhok uit. Rond 1989 heb ik meegewerkt aan een film. In die film heette ik 
Esther en ik moest boos doen. Daar heb ik goede herinneringen aan. Als aandenken aan mijn rol in de film 
kreeg ik een armbandje met de naam Esther erop. 
 
Nadat ik anderhalf jaar in Klimop had gewoond wilden we toch weer een pleeggezin proberen. Men gunde 
mij nog een gezin. Ik kwam terecht bij de familie Van der Wal. Het waren ontzettend lieve mensen. Er 
waren drie eigen kinderen en in totaal waren we met twaalf of dertien kinderen. Het klikte wel in het 
gezin, maar het benauwde me. Ze namen echt wel de tijd voor me en ik ben er van overtuigd dat ik het 
daar zelf verpest heb. Op een keer moesten we afwassen, er ging wat mis, het was mooi weer en het 
draaide er op uit dat ik samen met een vriendin ging pikpoten. Op de fiets helemaal naar Lunteren. We 
vroegen ons wel af; waar gaan we heen? We kwamen terecht bij de ouders van een vriendje dat ik had. 
Hij woonde in Lunteren. De ouders hebben De Glind ingeschakeld en we mochten een nacht blijven. Zo 
gaven ze ons het idee dat ons pikpoot avontuur  succesvol was, maar ik mocht daarna niet meer terug 
naar de familie Van der Wal. 
 
Na de familie van der Wal kwam ik in De Glinde terecht en daar ben ik geestelijk gegroeid. Met twee 
leiders heb ik een band opgebouwd. Er waren echter ook een groepsleider en een groepsleidster op die 
groep die verliefd op elkaar waren. Nou, en dat werkte dus niet. Had je ruzie met de één, had je ruzie 
met de ander. Ik voelde mij daardoor onveilig en dat de Rudolphstichting daar nooit wat aan gedaan 
heeft, snap ik nog steeds niet. Zij zagen toch ook wel dat zo'n situatie  niet goed voor de groep was? Ik 
mocht op mijn zestiende al uit, maar dat deed ik niet. Naar de soos ging ik wel. Dat was echt een 
gigantisch mooie tijd. De jongeren die er waren hadden een geweldige klik met elkaar. Ik heb daar 
ongeveer een jaar verkering gehad met een hele lieve jongen. Hij woonde met zijn ouders in het 
logeerhuis. Hij gaf me een kettinkje met een hartje erin. Het was heel speciaal. Ik denk dat hij mijn grote 
liefde was, maar ik heb het uitgemaakt omdat ik eerst aan mezelf moest werken en daar paste hij niet 
bij. Na een jaar heb ik  hem een brief geschreven en ik heb geprobeerd uit te leggen waarom ik het 
uitgemaakt had. Later ontmoette ik hem weer in de soos. We dansten en kusten en hij bracht me op zijn 



brommertje naar huis. Ik dacht dat het weer goed kwam tussen ons, maar dat was niet zo. Hij wilde me 
op deze manier laten merken hoeveel pijn ik hem gedaan had. Ik denk soms dat als ik het niet had 
uitgemaakt, dan had ik nu een vrij gelukkig leven gehad. Zeventien jaar was ik intussen geworden en ik 
heb in die tijd ook nog eens contact gehad met mijn vader. Twee groepsleidsters gingen met me mee naar 
Den Haag waar hij woonde. Ik dacht dat ze met mij mee naar binnen zouden gaan, want ik voelde me niet 
zo op mijn gemak bij mijn vader. Dat deden ze echter niet. Ze zetten me voor de deur af en zeiden: 'Zo, 
hier is je dochter en tot over twee uurtjes!' Het waren de langste twee uurtjes van mijn leven. Na die 
twee uur kwamen ze terug en zeiden: 'Was het gezellig?' Eerst heb ik niks gezegd, dat kon ik niet, later zei 
ik: 'Dit was de bedoeling niet.' Ze hebben het helemaal niet begrepen en één van hen was nota bene mijn 
mentrix! Ik ging in Amersfoort naar school en liep stage bij een kinderdagverblijf. Op een dag kwam ik 
thuis. Daar werd ik opgewacht door een groepsleider met mijn bagage die zei: 'Je bent hier niet meer 
welkom!' Ik kreeg geen uitleg, niks. Ik moest naar het logeerhuis. Waar ik nog steeds verdriet van heb, is 
dat de enige foto die ik van mezelf als baby had, verloren is gegaan doordat ik niet zelf mijn spullen heb 
mogen inpakken. Begrijpen doe ik het nog steeds niet en zo vertrok ik op een nare manier uit De Glind."  
 
Ik ben altijd een strijder geweest 
 
" Vanuit het logeerhuis ging ik naar Begeleid Kamer Kamer Wonen in Amersfoort. Negentien jaar was ik en 
in die jaren ben ik 21 keer verhuisd. Ik was zo'n 'van-hand-tot-hand-kind'. Het was moeilijk om weer 
vertrouwen in volwassenen te krijgen. Op De Glind is dat vertrouwen een beetje hersteld. In Amersfoort 
kwam ik in gesprek met iemand en zo kwam mijn verleden naar boven. Ik heb in die tijd heel veel 
gepraat, ook over het seksuele misbruik. Mijn beste vriendin heb ik daar ontmoet. Met haar kon ik 
gelukkig veel delen. Ook zij had een misbruikverleden. Haar schoonouders zijn hele lieve mensen die wel 
doen wat ze zeggen en daar heb ik ook veel aan gehad. Wel was ineens het lijntje met De Glind 
doorgesneden en wat ik nooit heb begrepen is, waarom  de mensen daar  mijn signalen niet hebben 
opgevangen.   
 
Met Gert, mijn man, heb ik verkering gekregen toen ik nog in De Glind woonde. We hebben elkaar in de 
Klaveet ontmoet. Hij was dat laatste nare half jaar in De Glind mijn vangnet. De vader van Gert is 
verongelukt met zijn vrachtwagen, Gert was vier jaar. Zijn moeder kreeg kanker in de tijd dat wij 
verkering hadden, ze is anderhalf jaar ziek geweest en hoewel ze eerst haar bedenkingen had dat Gert 
verkering met mij had, hebben we een hele goede band gekregen. Ze zei: 'Ik ben blij dat jij er voor mijn 
zoon bent.' Ik heb haar begeleid tijdens haar sterven. Ze was pas 51 jaar. 
 
In die tijd had ik net weer een half jaar contact met mijn halfbroertje uit Ierland, hij was achttien jaar 
oud. Tot ik ineens bericht kreeg uit Ierland dat hij was overleden. Gert en ik zijn hals over kop naar 
Ierland vertrokken. We gingen naar de aula waar mijn broertje opgebaard lag. Ik schrok toen ik hem zo 
zag liggen, hij leek zo op mijn vader. Later gingen we mee naar het huis van mijn stiefmoeder en daar 
kwam de bewuste neef binnen. Ik werd zo wit als een doek, gaf Gert een por en zei: 'Dat is hem!' Maar ja, 
je kunt niks doen in zo'n huis vol verdrietige mensen. Het viel mijn stiefmoeder op en ze zei: 'Ik dacht het 
wel, want hij heeft ook zijn zus misbruikt.'  
 
Op 17 mei 1999 is mijn schoonmoeder overleden. We hebben in december van dat zelfde jaar een huis 
gekocht. We mochten niet samenwonen en zo zijn we in 1999 getrouwd en ik werd moeder. Op het 
moment dat  dit gebeurde, dacht ik ineens: Hoe kan een moeder haar eigen kind zo laten barsten als bij 
mij gebeurd is! Het was alsof het me toen pas echt raakte, zo hard kwam die gedachte aan. Het ging niet 
goed in die tijd. Onze oudste zoon werd zes weken te vroeg geboren, hij huilde en spuugde zoveel. De 
voeding kwam er in golven uit. De overgang van zijn maag naar zijn darmen zat dicht, maar voordat men 
dat doorhad, ging ik door een diep dal. Ik stuitte op zoveel onbegrip. Hij werd geopereerd op de dag dat 
hij eigenlijk geboren had moeten worden. Ik kon het allemaal niet goed aan. Ik had weinig steun uit de 
omgeving. Mijn ouders waren niet in beeld, Gert zijn ouders waren overleden en Gert was en is 
vrachtwagenchauffeur en de hele week van huis. Hij is eigenlijk een vrije vogel. Hij had er niet zo'n besef 
van hoe het voor mij was. Uiteindelijk ben ik een tijdje in Elios in Zeist geweest om mezelf weer te 
hervinden en een band op te bouwen met mijn kind. We hebben twee zonen gekregen. Ze zijn nu vijftien 
en dertien jaar en ik ben trots op ze. Zij zijn mijn anker.  
 
De laatste jaren heb ik veel gynaecologische operaties ondergaan en dat doet wat met een vrouw, maar ik 
ben altijd een strijder geweest. Ik had vaak zoiets als: Ik zal ze eens een poepie laten ruiken. En dan met 
name mijn ouders die er zo'n puinhoop van gemaakt hebben. Scheiden voelt voor mij als een mislukking.  
 
Voor mijn beroep had ik graag iets willen doen voor de jeugd, maar ik moest eerst aan mij zelf werken en 
daarna is het er nooit van gekomen. Nadat ik kinderen kreeg, ben ik thuis gebleven voor hen. Nu de 



kinderen wat groter zijn werk ik drie avonden in de week als schoonmaakster en ik doe vrijwilligerswerk in 
De Glind. Ik zit in het Netwerk Oud Bewoners. Dat is iets van mij. 
 
Voor mezelf heb ik een wens: ik wil alle dossiers boven tafel zien te krijgen, want ik wil weten wat er fout 
gegaan is bij mij. Ik wil zo graag weten hoe ik was als kind. Onze jongens hebben deels het karakter van 
Gert en zijn familie, maar wat is nou van mij en mijn familie? Een vraag waar ik nog steeds mee worstel." 
 
 
Jaap Krediet 
Rieke Krediet-Visser, 5 oktober 2015 
 
 


