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Soort boek/Ziekte/Stijl: In dit boek vertellen Aafke, Anneke, Anne-Lies, 
Annemarie, Bernadet en Christien, zes vrouwen, over hun zwangerschappen die 
ontstaan zijn na incest. Ze beschrijven hoe op de zwangerschappen gereageerd werd, 
dat er door mensen vanuit gegaan werd dat zwanger worden door incest niet kon, 
lang binnen de hulpverlening ook niet werd gezien. Ze lichten toe hoe deze 
ervaringen hun leven hebben beïnvloed, waarom het vaak onmogelijk was om goede 
hulp te vinden, en hoe zij weer een nieuw evenwicht hebben gevonden.  
   Hulpverleners vertellen hoe bij het Fiom eigenlijk pas vanaf ongeveer 1998 een 
eerste hulpverlening werd geboden aan vrouwen die zwanger waren geworden door 
incest. 
   Flaptekst: ‘Waarom dit boek? Annemarie: Omdat er dan geluisterd kan worden. 
Begrepen kan worden. Bewust kan worden. Geheeld kan worden. Omdat misbruik je 
zo diep raakt. En zwanger worden en kinderen krijgen door misbruik nog veel dieper 
gaat. Omdat je kind bent en vrouw en moeder tegelijk. Ongewild. Ver voor je tijd en 
met geweld. Omdat ik kind was en vrouw en moeder tegelijk. Daarom. Maar ook: 
Omdat ik eruit gekomen ben. Mijn essentie, wie ik in wezen ben, teruggevonden heb 
en helemaal heel ben. Omdat ik vrouw ben. Mens ben. Levend ben. Ik bén. En dat is 
zo veel meer dan mijn geschiedenis van toen.’ 
 
Over de schrijvers: Dit boek is geschreven door zes vrouwen, Aafke, Anneke, 
Anne-Lies, Annemarie, Bernadet, Christien. Zij werden allen zwanger en kregen 
kinderen door incest en wilden dat niet langer geheim houden. Daarnaast hebben 
hulpverleensters, die betrokken waren bij vrouwen die kinderen hebben gekregen 
door incest, een bijdrage geleverd.  
En: (Flaptekst) ‘Met dit boek willen zij recht doen aan de kinderen die uit incest 
geboren zijn, en inzicht geven in het proces dat dit met zich meebrengt. Zij willen dat 
het zichtbaar wordt in de wereld. Zodat de moeders, en mogelijk ook de kinderen, 
zichtbaar worden. En vooral, dat het uit het verborgene “aan het licht” komt.’ 
 
Korte Beschrijving:  Het boek begint met een voorwoord van Anne-Lies die enige 
informatie geeft over incest en daarin toelicht dat er helaas niet veel bekend is over 
vrouwen  die zwanger zijn geworden van incest en dat de schrijfsters van het boek dat 
willen veranderen. Daarna vertellen Bernadet en Annemarie over wensen en 
motivatie om mee te werken aan het boek. Vervolgens wordt in 5 hoofdstukken 
ingegaan op : hoe het kon gebeuren; zes vrouwen schrijven hun verhaal, de 
hulpverlening, relaties, moederschap, de kinderen en verwerking, thema’s die 
samenhangen met het onderwerp. Ook is een literatuurlijst en enige extra informatie 
in het boek opgenomen. 
 
        Het zijn schrijnende verhalen die de vrouwen vertellen over de incestsituatie zelf 
en het zwanger worden. Het waren jonge meisjes die vaak niet eens wisten dat ze 
zwanger waren. Zij kregen te maken met falende hulpverlening, moeders die veelal 
zwegen. Zij kenden zoals andere incestslachtoffers ook de gevoelens van schaamte, 
een omgeving en ook hulpverlening die niet wilde horen wat er was gebeurd, ouders 
die verdoezelden, geheimen. Ze liepen later regelmatig vast in relaties,  kwamen 
terecht in psychische crises, vonden geen goede hulpverlening, gebruikten vaak 
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dissociatie. Daar kwam dan ook nog eens bovenop dat ze als jonge meisjes zwanger 
werden, er kinderen geboren werden  die vaak niet levensvatbaar waren, die ze zelf 
begroeven of soms ook gedood werden meteen na de geboorte. Of  er werden 
kinderen geboren  die opgroeiden in hetzelfde gezin.   
    Daardoor werd hun geheim nog veel groter en zwaarder. Sommige vrouwen hielden 
dertig jaar of langer hun geheim voor zich. Het was, zoals Caroline Keyl in een 
column verwoord: ‘Hulpverleners schrijven open dat ze niet konden geloven dat dit 
soort dingen in Nederland gebeurden. Dat er baby’s uit verkrachtingen worden 
geboren en onmiddellijk worden vermoord om het “bewijsmateriaal” te vernietigen. 
Dat kinderen uit incest worden geboren, nooit worden aangegeven, meteen ter 
(illegale)adoptie worden aangeboden om zo voor eeuwig verdwijnen.  De dader, de 
verwekker, heeft er groot belang bij dat dit geheim bewaard blijft en zal ontkennen. 
De schaamte bij de vrouw is heel groot. En daarnaast heeft zij nog te kampen met de 
enorme niet te bevatten werkelijkheid en ervaring om op jonge leeftijd een kind te 
baren. Dat maakt het probleem alleen maar groter. En hulpverleners missen vaak de 
kennis en vaardigheden om goed met deze problematiek om te gaan.’ 
http://www.catherine.nl/catherine-column/verkrachting    
              Terwijl er volgens bekende cijfers zo’n 19000 mensen zijn in Nederland die 
geboren zijn uit een verkrachting nam het Fiom  pas rond 1998 het initiatief om wat 
te doen aan hulpverlening voor slachtoffers van incest. Hulpverleensters vertellen 
kort in een geschiedenis overzicht hoe aanvankelijk niet nagedacht werd over 
zwanger raken van seksueel geweld en incest. Zij lichten daarna hun ervaringen als 
hulpverleenster toe, hoe er groepshulpverlening ontstond aan vrouwen die zwanger 
zijn geweest door incest. Daarna lichten de vrouwen hun ervaringen daarmee toe.  Bij 
de thema’s worden handvatten en voorbeelden gegeven voor hulpverleners, en 
onderzoeksgegevens  toegelicht. 
  
Wat viel op: Goed, dat dit boek er is om te laten zien hoe groot de impact is op 
levens van vrouwen die zwanger worden na incest. Het onderwerp is nog steeds een 
groot taboe. Dat blijkt wel uit de uitspraken die dit jaar de Amerikaanse 
senaatskandidaat Todd Atkin,  en ook de SGP-leider Kees van der Staaij hebben 
gedaan; zwanger worden na verkrachting zou niet mogelijk zijn.  Gelukkig dat ook 
hulpverleners daarop afwijzend hebben gereageerd. Deze ontkenning moet zo pijnlijk 
zijn, terwijl deze vrouwen alle steun verdienen om met hun verleden zo goed mogelijk 
te kunnen leven ( zie ook citaat 3). 
http://www.fiom.nl/Contact/1fbcff3a/1/Perscontact.aspx  
(…)  Fiom geschokt door uitspraak Van der Staaij: (…) 'Schokkend', vindt Ellen 
Giepmans van Fiom. 'Door de uitspraak van Van der Staaij raken vrouwen die wel 
zwanger zijn geraakt na seksueel misbruik nog verder in een isolement, omdat ze 
hiermee niet worden erkend in hetgeen ze is overkomen. Vrouwen die verkracht zijn, 
moeten alert blijven op een mogelijke zwangerschap en zelf bepalen of ze de 
zwangerschap willen uitdragen of afbreken'. ( zie verder link) 
 
Daarbij is ook opvallend dat publiciteit krijgen voor dit boek zo moeilijk is, een boek 
dat sowieso verplichte kost moet zijn voor hulpverleners die te maken krijgen met 
verkrachting of incest:  Catherine Keyl: ‘Voor iedereen die wil snappen wat  een 
dergelijke zwangerschap betekent: “Aan het Licht”, uitgeverij Elikser. Vreemd genoeg 
hebben de vrouwen enorme moeite publiciteit voor hun boek te krijgen. Te 
bedreigend?’ 
 
Citaten: Pag.32 :”Ik wist niet dat ik zwanger was. (…) Ik had zoveel pijn dat ik ben 
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afgestapt en in de bosjes ben gaan zitten. Daar is mijn dochter geboren. Uit een soort 
dierlijk instinct heb ik de navelstreng doorgebeten. Ze heeft even geleefd maar was 
niet levensvatbaar. Ze zal ongeveer 6 maanden zijn geweest. Ze is in mijn armen 
gestorven en ik heb haar daar begraven.’ 
 
Pag.44: ‘Mijn zoon is na de geboorte gestikt, omdat tweehanden zijn keeltje 
dichtknepen. Hij moest verdwijnen’ 
 
 Pag.86 :’Ermee leren leven, anders is er niet. Je zou willen dat het er niet is, dat het 
nooit gebeurd is. Dat kan je dus vergeten, want het maakt deel uit van je leven. 
Beseffen dat het “mijn verhaal” is. Het lichaam liegt niet. 
Toch ook met liefde terugkijken. Dat is van belang. Met liefde voor jezelf, met liefde 
naar jezelf toe. 
 
Pag.89-90: ‘ De groep was voor mij één groot warm bad. Op de eerste bijeenkomst 
gingen we op het eind in een kring staan en werd er door de begeleiding gezegd: “Wij 
geloven jullie.” Dit was heel ontroerend en gaf een zucht van verlichting door de 
kring.  
Eindelijke mocht alles er zijn en daardoor kon ook alles naar buiten komen. 
Ik werd gezien en gehoord. Praten in een open, veilige sfeer.’ 
 
Pag. 118: ‘Anderhalf jaar later trouwden we. De incest was toen nog verdrongen. Mijn 
vrouw was veel ziek en liep heel wat dokters af. Maar er was niets te vinden. Seks 
bleef moeilijk. Ze was doodsbang om zwanger te worden. En ze dissocieerde vaak. 
Maar ook dat besefte ik niet bewust. Ik wist niet wat het was. Zo rommelden we jaren 
door. Tot ze zo ziek werd, dat ze bijna niet meer kon lopen. Dat s de ommekeer 
geworden.’ 
 
Pag.121: ‘Door alles verborgen te houden en te ontkennen, blijven verkrachting, 
huiselijk geweld of incest gewoon doorgaan. Daarom is het belangrijk dat alles aan 
het licht komt. 
Ik wens alle daders en betrokkenen de moed toe wél te spreken. Doorbreek deze vaak 
al eeuwenoude cirkel van ontkenning en geweld.’ 
 
Pag. 138: ‘De Fiom in ’s-Hertogenbosch beschikt sinds 2007 over een contactregister. 
Dit register staat open voor iedereen die contact zou willen met zijn of haar 
biologische familie.’ 
 
Recensie/Extra: Zie ook http://forum.libelle.nl/forum/list_message/2699710  
 
http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2012/06/25/Boek+Aan+het+
licht+helpt+taboe+rond+zwangerschap+door+incest+doorbreken  
 
http://www.catherine.nl/catherine-column/verkrachting 
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