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Reis in het verleden
Dagboek van een vrouw in nood: 
een verwerkingsproces na incest, 
2008-1976

door R. Baas-van Rein
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Dankwoord
Tijdens mijn verwerkingsproces kreeg ik van meerdere kanten veel steun.
Mijn dank gaat uit naar Enzo. Wat een kracht, moed en doorzettings- 
vermogen heeft hij kunnen vinden om ons gezin door de ellende heen te 
slepen. Eveneens gaat mijn dank uit naar mijn ouders, die altijd achter 
mij staan.
Een speciale plek in mijn hart is voor Joost. Hij wist uit de driehoek van 
Karpman te blijven, maar is toch mijn redder in nood geweest door jaren-
lang naar mij te luisteren.
Verder nog bedank ik de psychiaters, psychologen en verpleegkundigen 
van de GGZ Assen, voor de eindeloze hulp die ik van hen heb mogen 
ontvangen.
Deze pijnlijke en verwarrende periode had ik zonder hen allen niet over-
leefd. Mijn grootste drijfveer was en is echter mijn kleine mannetje.

Madelief



4

Tekening (bestand ontbreekt)
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April 2003
Ik zit in de schommelstoel in onze babykamer. Joey - een druk, beweeglijk 
en vrolijk mannetje - van twee jaar oud zit bij me op schoot.
Uit het niets komt mijn kleine meisje tevoorschijn. Het is mijn eerste ken-
nismaking met haar. Ze huilt, schreeuwt en is totaal overstuur. Dit boek 
is voor - en soms door - haar geschreven, waardoor zij en de anderen de 
kans kregen om te verwerken, te groeien en uiteindelijk tot rust te komen.

Juli 2003
Mijn naam is Madelief, ik ben 32 jaar en sinds 1991 getrouwd met de 34 
jarige Enzo. Samen hebben we een zoon, zijn naam is Joey Jay van twee 
jaar. De laatste in de rij is Karan, onze Engelse buldog van vier jaar.
Bij ons is het huisje, boompje, beestje. Enzo werkt als administratief me-
dewerker en volgt daarnaast een studie personeel en organisatie. Ik werk 
als gespecialiseerd verzorgster in de thuiszorg en Joey is een heerlijke 
peuter.
We hebben aardig wat tegenslagen moeten verwerken in de twaalf jaar 
dat we getrouwd zijn: meerdere keren ontslag, werkeloosheid, financiële 
problemen en overspannenheid.
Hoewel we nu in een rustiger vaarwater zitten, word ik al jaren geplaagd 
door talloze lichamelijke klachten als: diarree, overgeven, buik-en-rug-
klachten en schouder-en-nekklachten. De pijn baant zich dagelijks een 
weg door mijn lichaam. Een oorzaak is er, ondanks twee ziekenhuisopna-
mes, nooit gevonden. Naast lichamelijke misère is er veel spanning tussen 
Enzo en mij.
Het is 15 juli als Enzo, na de zoveelste ruzie, het huis verlaat. Lamgeslagen 
en niet in staat om te bewegen lig ik in mijn bed. Ik voel de warmte van de 
zomerzon, hoor de vogels fluiten, de buurvrouw praten... maar ik ben vol-
ledig apathisch. De dag lijkt maar niet voorbij te gaan.
Enzo en ik begrijpen elkaar niet meer. Er is iets behoorlijk mis. We zoeken 
het probleem in de relationele sfeer omdat er immers zoveel spanning 
bestaat tussen ons.
’s Avonds breng ik Joey naar bed en eenmaal weer beneden knapt er iets 
in mij. Ik ben niet meer in staat om te lopen, mijn benen weigeren dienst. 
Ik bel mijn ouders om ze te vragen om langs te komen. Mijn moeder weet 
dat het ernstig is, want ik vraag nooit om haar hulp.
Een kwartier later zijn mijn ouders bij me en ik vertel, al huilend, wat er 
aan de hand is. Niet dat ik ook maar enig idee heb wat dat dan wel mag 
zijn. Stoppen met huilen gaat niet meer. Ellendig en doodziek, zo voel ik 
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mij. Mijn ouders vangen mij, en later Enzo, zo goed mogelijk op. Dood-
moe van het huilen neem ik twee para- cetamol in en ga naar bed.
Het is de eerste stap in een lange reis van pijn en verdriet. Een reis in het 
verleden, beleefd in het heden.

17 juli 2003
Het is maandagochtend. Ik voel me als door een vrachtwagen overreden, 
verdoofd en verdwaasd. Dankzij Enzo en mijn ouders ben ik het afgelopen 
weekend redelijk goed doorgekomen.
Om 8.00 uur rijden mijn ouders mij naar de huisarts. Ik vind alles goed. 
Ik ben een wrak en niet meer in staat tot helder nadenken. De huisarts 
kent mij goed en neemt het probleem gelijk serieus. Hij schrijft een kal-
meringsmiddel voor en een antidepressivum. Hij raadt tevens aan om 
contact op te nemen met de GGZ en schrijft hiervoor de verwijzing uit.
We kunnen direct terecht, de ernst van de zaak is duidelijk. Wonderlijk 
hoe iemand de ene dag een ogenschijnlijk sterke, mondige, jonge vrouw is 
en de volgende dag een wezenloos wrak. Trillend als een espenblad meld 
ik mij aan de balie van de GGZ en vraag me af hoe lang mijn benen mij 
nog zouden kunnen dragen. Volledig overstuur vertel ik de secretaresse 
wat er aan de hand is. Ze roept de dienstdoende psychiater op en tien mi-
nuten later zit ik tegenover een man die gehaast overkomt. Schuldge- voe-
lens steken de kop op: Zit ik hier wel terecht? Zijn mijn problemen zwaar 
genoeg? Wat zijn eigenlijk mijn problemen? Ben ik dit wel waard? Verdoe 
ik de kostbare tijd van deze beste man? De bezwaren veeg ik in gedachten 
van tafel. Ik ben er nu toch, dan kunnen we net zo goed even praten. Er 
volgt een intakegesprek. Voor ik het weet vertel ik dat ik zoveel liefde mis, 
dat ik de pijn niet langer verdragen kan. Dat ik al zolang heb gevochten, 
maar nu doodmoe ben. De psychiater noteert alles en regelt mijn eerste 
afspraak met een psychiater voor de volgende dag.
Ik denk nog steeds dat het probleem in mijn relatie met Enzo zit. We lopen 
sinds een half jaar bij een maatschappelijk werker om aan onze relatie te 
werken, dus dat lijkt de meest logische verklaring. Pas later op mijn reis 
zal blijken dat het om een heel ander soort van liefde en pijn gaat.

18 juli 2003
Vandaag is mijn eerste ontmoeting met de vrouwelijke psychia- ter in 
opleiding die mij de komende tijd gaat begeleiden. Ik schat haar ergens 
achter in de dertig.
Ons eerste gesprek gaat over wat er in de afgelopen dagen gebeurd is.  
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Ook vertel ik haar dat ik altijd ‘deep down’ heb geweten dat er ‘iets’ niet in 
orde is met mij en dat het een keer zou stuk- lopen. Het wordt een zware 
en emotionele sessie. Er heerst totale chaos in mijn hoofd.
In een tijdsbestek van enkele dagen word ik zo depressief, dat
ik enkel en alleen nog op de bank of op bed lig. Zitten tijdens de maaltijd 
kan ik niet volhouden. Als ik wasgoed opvouw moet ik na twee hand-
doeken al uitrusten. Ik ben een apathisch wrak. Praten doe ik nauwelijks 
meer. Ik slaap uren achtereen en mijn persoonlijke hygiëne verwaarloos 
ik zo erg dat Enzo dat van mij moet overnemen. Eigenlijk wordt alles door 
Enzo overgenomen: de opvoeding van Joey, het huishouden, de finan-
ciën... alles wat zoal voorkomt in een gezin.
Als ik op de bank lig loopt Joey letterlijk over mij heen. Ik ben te moe en te 
depressief om er iets van te zeggen. s̀ Morgens in bed gebeurt hetzelfde: 
ik laat op mij lopen, vallen, schoppen en duwen. Het doet me veel ver-
driet. Ik realiseer mij dat Joey een reactie van zijn moeder probeert uit te 
lokken, maar ik ben te lamgeslagen om hierop te reageren.
De maatschappelijk werker, die Enzo en ik aanvankelijk samen bezoch-
ten, begeleidt Enzo nu verder alleen. Enzo vertelt de maatschappelijk 
werker wat er het weekend allemaal gebeurd is.
Hij oppert dat er waarschijnlijk sprake is van een misbruikverleden. Dat 
heeft ons verwonderd. Daar zijn helemaal geen directe aanwijzingen 
voor, laat staan herinneringen. De maatschappelijk werker ontleende zijn 
theorie aan de manier waarop ik was ingestort, ogenschijnlijk plotseling 
van de ene dag op de andere dag. Ik ben met stomheid geslagen. Enzo en 
ik hebben toch relatieproblemen?
Om mijn problemen beter in kaart te brengen wordt er, na een aantal ses-
sies bij de psychiater, een biografisch onderzoek gedaan waarin mijn hele 
privéleven aan bod komt.
In mijn geval hebben de zelfmoord van mijn grootvader aan vaders kant 
toen ik veertien was, en de zelfmoord van een goede vriend toen ik zeven-
tien was, grote impact gehad. Het grootste lit- teken wordt echter ver-
oorzaakt door het verliezen van een goede vriendin met wie het contact 
ineens vastliep en vervaagde. Dat was heftig in mijn puberjaren.
Tijdens het biografisch onderzoek huil ik onophoudelijk. Er volgen vele 
gesprekken waarin ik liters tranen huil, zonder ook maar het flauwste idee 
te hebben waar al dat vocht vandaan komt en waarom.
Na enkele maanden wordt er gekozen voor een diagnostisch onderzoek in 
verband met de aanhoudende depressie en huilbuien. Zo kom ik terecht 
bij Jeroen, een gezondheidspsycholoog in opleiding.


