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Een onveilig thuis wanneer je opgroeit laat een wond achter 
die de tijd helaas niet kan helen. Er zijn tijden dat ik wens dat 
ik al die nare herinneringen gewoon vergeten kan en 
doorgaan met mijn leven. Het is helaas niet zo simpel.

Eén van de effecten die ik veel om me heen zie en waar ik zelf 
ook mee te maken heb is het nemen van alle 
verantwoordelijkheid voor alles om je heen en zelf een 
stevige rots zijn voor anderen. Maar diep binnenin mij, voel ik 
de littekens nog steeds aanwezig. Ze plagen me nog elke dag.

Voor het overgrote deel van mijn leven heb ik last gehad van 
een negatief zelfbeeld, moeite met vriendschappen aangaan 
en terughoudendheid in het anderen vertrouwen. Ik deed 
mijn uiterste best om de donkere delen van mijn jeugd 
verborgen te houden. Maar, hoe meer ik probeerde te 
negeren wat er vroeger bij ons thuis allemaal gebeurde, hoe 
sterker de gevoelens werden.

Hoewel het leek alsof er geen weg uit al die drama was ben ik 
er toch achter gekomen dat het absoluut mogelijk is om de 
regie over mijn eigen leven terug te pakken en de effecten van 
opgroeien in een disfunctioneel gezin te overwinnen.



Elke dag was onvoorspelbaar en gespannen. Regels die de ene dag wel 
golden en de dag erna plotseling niet meer. Beloften werden verbroken of 
simpelweg niet herinnerd. Leugens waren aan de orde van de dag. Om 
nog maar te zwijgen over het constante geschreeuw en de pakken slaag 
die daarop volgden…

Afhankelijk van het humeur van mijn moeder, waren haar verwachtingen 
over ons erg veranderlijk. Haar humeur kon van het ene op het andere 
moment 180 graden omslaan. Het ene moment was ze die lieve warme en 
creatieve mama, en wanneer je knipperde met je ogen veranderde ze 
plots in een kwade, onberekenbare woesteling.

Dus ook al leek het allemaal lekker rustig aan de oppervlakte, ik was 
eigenlijk altijd aan het wachten op een ramp die elk moment kon 
gebeuren. Ik begon te letten op de dingen die haar triggerde en deed 
vervolgens mijn uiterste best om die te vermijden. Ging het dan toch een 
keer mis, dan werd ik het slachtoffer van mijn moeders woede, voelde ik 
me niet goed genoeg en schuldig dat ik haar verbale en fysieke misbruik 
had uitgelokt.

Het duurde heel erg lang voor ik besefte dat ze ons (mij, mijn vader en 
mijn zusjes) gebruikte als uitlaatklep voor haar woede en frustratie. 
Hoewel het meeste misbruik verbaal en emotioneel misbruik was, heeft 
mijn moeder zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan fysiek misbruik. En 
dat zijn de momenten die ik niet vergeten kan. Ik hoor mijn vader nog 
steeds huilen in de gang en mijn zus schreeuwen van angst.

Een kijkje in mijn 
jeugd …



Je vraagt je misschien af waar 
mijn vader was als zij zo’n bui 
kreeg? Hij probeerde zichzelf 
veilig te houden, want ook hij 
kreeg het zwaar te verduren. 
Ikzelf ontsprong de dans vaak, 
omdat ik precies wist wat haar 
boos zou maken. Het gevolg 
was dat iedereen hulp nodig 
had thuis, van mij. Inclusief mijn 
vader. Over te snel op moeten 
groeien gesproken.

Mijn moeder is niet in staat tot 
houden van. Ik kan me geen 
enkel moment herinneren dat 
ze ‘ik hou van je’ tegen me heeft 
gezegd of ‘wat goed van je’, ‘ik 
ben trots op je’… Knuffelen 
deed ze niet. Wanneer het haar 
teveel werd hing ze het 
slachtoffer uit en probeerde ze 
ons een schuldgevoel aan te 
praten.

Verbaal afgemaakt …

Mijn moeder is sarcastisch en 
gebruikte dit vaak om je, bij 
wijze van grap, enorm te 
kleineren. Als dat niet de reactie 
gaf waar ze op hoopte werd het 
kritiek en kwetsend.
Als dat ook niet werkte begon ze 
te schreeuwen en schold ze je 
uit. En dit kon doorgaan tot ze 
er zelf moe van werd. Waarna ze 
uiteindelijk overging in 
zelfmedelijden.

Emotioneel uitgehold …



Veel ouders hebben vroeg of laat de neiging gevoeld om hun kind een 
corrigerende tik te verkopen. Maar mijn moeder voelde die neiging 
vaak en deed geen enkele moeite om die impuls in bedwang te 
houden.

Afhankelijk van het humeur van mijn moeder werden mijn zussen en 
zelfs mijn vader geslagen en aan de haren tegen de muur gegooid… 
Die gebeurtenissen staan nog steeds helder in mijn geheugen.

Fysieke grens overschreden …

De effecten van deze onveiligheid op kinderen …

Ongeacht de vorm van misbruik 
die ik als kind heb ervaren, heb 
ik ook een aantal hele 
waardevolle vaardigheden 
ontwikkeld die me tot op de dag 
van vandaag door moeilijke 
tijden heen helpen.

Het beste wat ik hier van heb 
geleerd is mijn hoge 
empathische vermogen en 
overlevings-instinct. Helaas zijn 
er ook wat niet-zo-fijne 
kwaliteiten blijven hangen van 
het opgroeien in een onveilige 
situatie.

mijn emoties identificeren 
en deze uiten
de gevoelens van anderen, 
deze zijn snel 
overweldigend
ik geef mezelf snel de schuld 
van alles wat er mis gaat
het vertrouwen in andere 
mensen
mijzelf op waarde schatten 
en mezelf goed genoeg 
vinden

Zo heb ik soms moeite met:



En wat het allerergste aan dit alles is, is dat mijn zusjes en ik 
allemaal depressieve klachten ontwikkelden en één van mijn 
jongere zusjes zelfs een tijdje suïcidaal was. Waarvan ik tot 
tweemaal toe getuige was en ze me uiteindelijk vroeg of ik 
het aan onze ouders wilde vertellen omdat zij te bang was 
voor hun reactie.

Hoe heb ik dit alles dan overwonnen?

Onveilig opgroeien komt veel voor en is niet gebonden aan 
sociale status, studie niveau of geloofsovertuiging. Het 
gebeurt zowel jongens als meisjes en de veroorzaker is zowel 
man als vrouw. Meestal is dit soort misbruik een gevolg van 
een disfunctioneel familiepatroon, moeite met grenzen 
aangeven en chaos.

Wat mij als klein meisje op de been hield werd echter een 
probleem toen ik volwassen werd. Je beroerde jeugd recht 
aankijken en het dan overwinnen is geen makkelijke taak, 
maar dit is wat mij enorm heeft geholpen:



1. Ik zocht hulp

Ik twijfelde enorm vaak aan mijn 
eigen intuïtie en emotionele 
reacties. Een omgeving opbouwen 
waarin je omringd bent door 
mensen die je steunen en die van 
jou houden heeft me heel erg 
geholpen om er objectief naar te 
kunnen kijken zodat ik mijn eigen 
gevoel weer zou gaan vertrouwen.

2. Ik leerde om mijn gevoelens te 
erkennen én ze uit te spreken

Opgroeien zoals ik dat heb gedaan 
ging vooral om het negeren van 
mijn gevoel. Je afsluiten. Niets 
willen voelen, want dan werd je op
z’n minst niet meer geraakt. Ik 
ging een gedachten dagboek 
bijhouden. Hierin schreef ik op 
wat ik voelde, de reden voor dat 
gevoel en hoe ik erop reageerde.

In het begin ben ik altijd best 
terughoudend om mijn gevoel met 
anderen te delen (dit is dus een 
heel bijzonder artikel voor mij!). Ik 
begon een klein beetje risico te 
nemen en als de reactie oké was 
durfde ik mezelf meer te uiten. Dit 
duurde lang, maar nu heb ik een 
ontzettend fijne vriendenkring om 
me heen die me volledig 
respecteert en accepteert om wie 
ik ben.



3. Ik moest hard werken om mijn vrienden te vertrouwen

Vertrouwen is echt wel één van de moeilijkste dingen geweest 
die ik ooit heb moeten leren. Het is onmogelijk om iemand te 
vertrouwen wanneer die persoon jou al zo vaak teleurgesteld 
heeft. Al snel merkte ik dat me afsluiten van de wereld me 
niet ging helpen en dus werk ik er nog iedere dag aan. En ik 
zal niet liegen. Mijn man Jeffrey en ik runnen een online 
platform en dan ben je een soort van ‘vogelvrij’ voor de 
mening en gedragingen van andere mensen. En het is een 
hele uitdaging om iedereen zonder meer te vertrouwen en 
ook dan krijg ik nog wel eens een klap uitgedeeld en ben ik 
dagenlang van slag.

4. Ik ging hard met mijn zelfliefde aan de slag

De meesten van ons moeten hard werken om onze gedachten 
positief te houden. Wanneer ik merk dat die gedachten 
langzaam naar binnen sluipen ga ik er direct mee aan de slag. 
En dat doe ik elke dag door goed voor mezelf te zorgen; 
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Onze nieuwste meditatie ‘Omarm je Innerlijk Kind’ is bij 
uitstek geschikt om jezelf weer te vinden. Je kan hem hier 
doen:



5. Ik kwam voor mezelf op

Het is onmogelijk om mijn 
moeder te veranderen, dat weet 
ik. En dus werkte ik hard aan 
mezelf veranderen. Ik heb me 
volledig losgemaakt van het 
web van schuld dat mijn 
moeder gebruikte om me vast 
te houden. Ik kwam voor mezelf 
op en gaf niet op!

Het was afschuwelijk en het 
gebeurde echt niet van de een 
op de andere dag. Ik was 
vastbesloten dat het genoeg 
was en dat het zou stoppen bij 
mij. Ik was niet meer dat kleine, 
timide meisje dat zo snel huilde. 
Mijn moeder gaf het niet zomaar 
op. Het leverde een aantal 
gevechten, schreeuw- 
wedstrijden en nog veel meer 
op. Uiteindelijk liet ze me los…

Zo af en toe denk ik nog wel aan 
haar, ik bedoel, ze is mijn 
moeder. Ze heeft me het leven 
gegeven, een dak boven mijn 
hoofd, eten in mijn maag, 
kleren aan mijn lijf, en daar ben 
ik haar intens dankbaar voor.



Conclusie …

Dit is mijn persoonlijke, en 
behoorlijk kwetsbare verhaal 
over hoe ik mijn demonen aan 
heb gekeken. Toen ik de 
controle over mijn leven en 
zelfvertrouwen terug claimde 
heb ik mezelf beloofd dat 
niemand ooit meer zo’n 
misbruik van mij zou maken.

Iedereen kan dit, je moet alleen 
wel bereid zijn die eerste stap te 
zetten, en ja, je mag eerst heel 
boos zijn voor wat jou 
overkwam, maar dan is het tijd 
om jouw plek terug te claimen!

Wil je praten over dit onderwerp met mij? Of heb je hulp nodig? Ik zet 
me nu in om mensen zoals jij in te laten zien wie ze echt zijn en welke 
kracht ze hebben.

Mail me gerust op mandy@compleetzijn.nl

Jij kan dit!

Liefs,
Mandy van den Dolder
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