
Recensent: Merthe van der Bruggen 

Angel van der Vecht en Maria Genova: ‘Het Duivelskind’ Foute ouders en falende 

jeugdzorg. Uitgeverij Just Publishers, Meppel 2013. ISBN: 9789089752390 (Incest/ 

seksueel misbruik/ huiselijk geweld/ mishandeling /geestelijke 

gezondheidszorg/dissociatieve stoornis/psychiatrie/ suïcide/hulpverleningsrelaties 

ED/1)  Zie ook: www.justpublishers.nl 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Een gruwelijk, waar gebeurd verhaal over een vrouw die van kindsbeen af door haar 

ouders, haar opa en vele anderen seksueel wordt misbruikt en anderszins gekweld. 

Onder de ogen van een gezinsvoogd en een maatschappelijk werkster gaan de meest 

wrede vernederingen gewoon door. Boek van 178 pagina’s.  

Over de schrijfster:  

Maria Genova (Bulgarije, 1973) is journaliste. In 1992 kwam zij naar Nederland. Zij 

schreef eerder het boek “Man is stier, vrouw is hoer” over vrouwenhandel. In dit boek 

vertelt zij het  levensverhaal van  Angel van der Vecht (1970). Van der Vecht was co-

auteur van het boek. Zowel Genova als van der Vecht hebben een eigen website.  Zie 

www.mariagenova.nl en www.angelssite.nl  

Korte Beschrijving: 

Angel wordt 25 jaar lang op ongelooflijk grove wijze door haar ouders gekweld. Ze 

wordt verkracht, vernederd, geslagen, opgesloten en in een diepvrieskist gestopt. 

Meermalen dreigt haar vader haar te vermoorden en bijna voegt hij de daad bij het 

woord. Haar leven wordt totaal gecontroleerd en haar eigen wil wordt gebroken. Ze is 

er volledig van overtuigd dat ze slecht is en dat het misbruik dient om haar beter te 

maken. Daarom beschouwt ze haar kwelling als iets noodzakelijks. Haar huisarts en 

familie hebben wel vermoedens, maar ze zwijgen. Ondanks alles lukt het haar een 

aantal keer om uit haar gevangenis te ontsnappen. Meermaals doet ze een wanhopig 

beroep op jeugdzorg, op maatschappelijk werk, op justitie. Telkens laat men haar in 

de kou staan en wordt ze teruggestuurd naar haar ouders.  

 

Pas op haar 25e stopt het actieve misbruik. Maar de nachtmerrie is nog niet ten einde. 

Angels hulpverleners staan niet toe dat zij over haar trauma praat om het te 

verwerken. Echte aandacht is niet beschikbaar. In plaats daarvan moet ze pillen 

slikken, die een zombie van haar maken. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis 

maakt haar situatie alleen nog maar erger. Angel besluit weer naar huis te gaan en 

stopt met de pillen. Tot haar grote vreugde ontmoet ze Erik, een man die haar 

grenzen respecteert en die van haar houdt zoals ze is. Ze trouwt met hem. Helaas 

wordt Angel arbeidsongeschikt en lijdt ze regelmatig aan dissociaties (wegrakingen).  

Ze wordt regelmatig midden in de nacht door de politie van de straat geplukt terwijl 

ze zich in gevaarlijke situaties begeeft. De zorg voor zijn vrouw valt Erik steeds 

zwaarder. Wanhopig laat Angel zich weer opnemen om te leren met haar dissociaties 

http://www.mariagenova.nl/
http://www.angelssite.nl/


om te gaan. En weer lijkt behandeling helemaal geen doel van haar opname te zijn. In 

plaats daarvan wordt ze rustig gehouden en ontmoet ze een hulpverlener zonder enig 

inlevingsvermogen, die haar situatie slechts verergert. Onthutst verlaat ze de 

instelling.  

 

Op haar veertigste heeft Angel een toevallige ontmoeting met haar vader op straat, 

waarbij hij haar direct weer bedreigt, mishandelt en misbruikt. Nu ze merkt hoezeer 

haar vader haar nog in zijn macht heeft, besluit ze hem zijn zin te geven en een eind 

aan haar leven te maken. Dat lukt niet en Angel wordt voor een derde keer 

opgenomen. Opnieuw blijkt dat schadelijker dan niet behandeld worden.  

 

Weer thuis is Angel alle schaamte voorbij en begint ze over haar verleden te bloggen. 

Meelevende reacties van lotgenoten sterken haar. Het duurt nog lang voordat ze 

eindelijk de behandeling krijgt waar ze zo’n behoefte aan heeft. In haar blog is te 

lezen hoe het nu met haar gaat. 

 

Wat viel op:  

De horror en de absurditeit van Angels situatie. Dat ouders en grootouders hun kind 

zó kunnen mishandelen, dat getuigen zó kunnen zwijgen, dat instanties die kwetsbare 

mensen moeten beschermen, zó onverschillig of machteloos kunnen zijn. En dat 

iemand die dat allemaal heeft moeten ondergaan toch nog positieve kanten aan het 

leven kan blijven zien. 

Angel wordt nauwelijks actief geholpen en ze krijgt ook te weinig informatie om 

zichzelf te helpen. Geen hulpverlener vertelt haar dat ze bijstand kan aanvragen als ze 

op haar negentiende op straat staat en weer in de armen van haar ouders gedreven 

wordt. Niemand wijst haar op het bestaan van een Blijf-van mijn- lijf-huis. Pas als 

Erik in problemen komt op zijn werk door de zorg voor Angel, horen ze over de 

mogelijkheid van een Persoons Gebonden Budget. Angel moet drie keer tevergeefs 

opgenomen worden voordat duidelijk wordt dat elders een passende behandeling 

voor haar is, die haar echter nooit werd aangeboden.  

Helaas blijkt Angels verhaal geen uitzondering. Maria Genova getuigt in haar 

nawoord van vele andere verbijsterende misstanden in verband met 

kindermishandeling en Jeugdzorg. Onderzoek van de Universiteit van Leiden 

bevestigt dat maar liefst 23 procent van de kinderen in jeugdinstellingen seksueel 

wordt misbruikt, terwijl dat binnen het eigen gezin één op de duizend kinderen 

betreft. Hoe is dit mogelijk?  De meeste mensen die bij Jeugdzorg werken, doen dat 

uit maatschappelijke betrokkenheid. Maar het accent van hun werk ligt steeds meer 

op financiële en administratieve correctheid, niet op het belang van de cliënt. Veel 

professionals raken gefrustreerd en haken af. Of ze verleggen hun grenzen en raken 

langzaam afgestompt. De misstanden nemen zo alleen nog maar toe.  

In Nederland wordt in elke schoolklas minstens één kind seksueel mishandeld of 

anderszins misbruikt. Bijna veertig procent van de vrouwen heeft voor haar 16e met 



seksueel misbruik te maken gehad. Wat zegt het over onze samenleving, over ons, dat 

deze misstanden kunnen plaatsvinden? Die vraag blijft hangen na het lezen van dit 

boek. 

Citaten: 

 Pag.84: ‘Daar zit ik aan een tafel met mijn voogd en mijn ouders braaf te praten 
over hoe goed het allemaal gaat. Onder mijn trui en broek voel ik snijwonden en 
blauwe plekken. Ik heb mijn lesje geleerd, zwijg en stem toe. Ik ben niets meer 
dan een gebruiksvoorwerp. Mijn ouders hebben mijn lichaam gestolen en zelfs 
mijn gedachten zijn niet meer van mij, want mijn eigen wil is allang gebroken. […] 
hoe zou het vannacht gaan? Alleen mijn vader, mijn moeder of beiden? 
Vastgebonden of los? Met het mes en snijwonden of een keer niet? Ach, wat maakt 
het eigenlijk uit, ik voel bijna niets meer.’ 
 

 Pag. 99: ‘Een rechercheur zit wat onderuitgezakt achter zijn bureau en kijkt haar 
ongeïnteresseerd aan. ‘Ik hoop dat jouw verhaal wel waar is, want ik heb deze 
week verschillende valse aangiften gehad,’zegt de politieagent. Angels mond valt 
open van verbazing. Zo’n begin van het gesprek heeft ze niet  verwacht. [… ] De 
rechercheur blijkt een bekende van haar vader;[…] er wordt geen onderzoek 
ingesteld. De macht van haar vader wordt in de ogen van Angel opnieuw 
bevestigd. Haar overtuiging dat ze het allemaal verdient, wordt daardoor nog 
sterker.’ 
 

 Pag.110: ‘Op haar negentiende verjaardag staat Angel buiten met alleen een 
koffertje met kleren. Het internaat helpt haar op geen enkele manier. Ze weet niet 
eens dat ze een bijstandsuitkering mag aanvragen en ze weet ook niet dat ze als 
meerderjarige tijdelijk bij een blijf-van-mijn-lijfhuis kan aankloppen. Haar ouders 
halen haar op. De leiding van het internaat is hiervan op de hoogte. ‘Doe je 
voorzichtig?’ zeggen ze tegen haar. Angel knikt. Ze gaat zeker voorzichtig doen, ze 
is tenslotte altijd voorzichtig geweest.’ 
 

Recensie / Extra: (www.bol.com, www.rachelleest.nl ) 

‘Het valt op hoe [Angel] ondanks het misbruik haar moeder in bescherming neemt. 

Tot haar dood hoopt Angel dat haar moeder ooit ´sorry´ zal zeggen.’ 

 

- Lennie Haarsma 

‘Ik heb dit boek in één dag uitgelezen. Vaak had ik er buikpijn van van wat ze allemaal 

heeft meegemaakt. Er zijn hier geen woorden voor.’ 

http://www.bol.com/
http://www.rachelleest.nl/

