
 
 
 
 
 

Lenie Janssen 
 

MIJN ZONDAGSE KIND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boekenplan 



5 
 

Voorwoord 
 
 
Dit is een verhaal waarvoor ik niet hoef te fantaseren. Het is een 
waargebeurd verhaal. Gelukkig bestaan de woorden om dit 
verhaal te vertellen, anders had ik ze verzonnen. Dit verhaal moet 
namelijk verteld worden. Maar wat bezielt me om al die agenda’s, 
aantekeningen, documenten, psychologische rapporten, testre-
sultaten, verslagen en brieven vanaf het begin weer door te 
nemen? Enerzijds is het een marteling, anderzijds is het ook goed 
om alles wat René overkomen is op een rijtje te zetten. Maar dit 
enorme project heeft een grote invloed op mijn leven. 

Er is op René een etiketje geplakt van een tamelijk zeld-
zaam syndroom. En zoals het zo vaak gaat, wordt er van de zijde 
van doctoren en specialisten grote belangstelling aan de dag 
gelegd. Toch kunnen ook zij geen remedie bedenken, maar 
slechts observeren en experimenteren.  

Ik besef dat ik ruim de helft van mijn leven erop heb zit-
ten, maar ik heb me nog iets voorgenomen, iets wat ik af wil 
krijgen: ik wil het verhaal van René opschrijven. Wie kan dit 
beter dan ik, die als ouder het dichtste bij hem staat? Nu kan het 
verhaal nog vastgelegd worden, voor familie en vrienden en voor 
de verzorgers van René, die interesse hebben in zijn geschiede-
nis. Het dient als achtergrond en uitleg om zijn huidige functio-
neren te begrijpen. 

Het is een verhaal met een goed begin, een zwaar en don-
ker middenstuk, en een open eind. Een verhaal over de baby 
René, de kleuter René, de zieke René en uiteindelijk de man 
René. Ik ben gemotiveerd om dit verhaal te vertellen, zodat niet 
verloren gaat hoe hij tot nu toe geleefd heeft. Dat bezielde mij om 
aan dit gigaproject te beginnen. 

Dit verhaal kan voor de mensen om hem heen verhelde-
rend werken en begrip kweken. Het is geen vrolijk verhaal, toch 
zijn sommige gebeurtenissen humoristisch. Dit verhaal is niet 
geschreven om medelijden op te wekken, hoewel enige compassie 
op zijn plaats is. 
 Soms geef ik toe aan de droefheid, soms niet … 
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SOMS GEEF IK TOE AAN DE DROEFHEID, SOMS NIET 
 

Het begint allemaal zo mooi. Wij zijn een heel normaal stel. Een 
stel dat alles volgens het boekje doet. Zoals in die tijd gebruikelijk 
is (ik heb het over 1972) zijn Wim en ik, na een verkering van 
drie jaar, vanuit het ouderlijk huis, getrouwd. Doordat wij flink 
gespaard hebben, kunnen wij een mooie middenstandswoning 
aanbetalen. We nemen ons voor om eerst een paar jaren met zijn 
tweeën te werken, zodat de top van de hypotheek is. Natuurlijk 
maken we vaak plannen en natuurlijk stellen we deze ook even 
zo vaak weer bij. Ook kinderen horen bij die plannen, dat is nooit 
een discussiepunt. 

Drie jaar na ons huwelijk, op 24 februari 1975, wordt 
Casper geboren. Een gezonde baby, die de kleine maatjes over-
slaat. Heel snel slaapt hij de hele nacht door en wij kunnen 
voorbeeldige, uitgeruste ouders zijn. In een poging om de avontu-
ren van Casper vast te leggen, begin ik in een heus ‘dagboekje’ te 
schrijven, dat ik nog steeds bezit. Ik begin ermee als Casper vijf 
maanden oud is, al heb ik het niet kunnen opbrengen om elke 
dag erin te schrijven. Er staan geen wereldschokkende dingen in: 
het zijn gewone zaken over zijn overgang naar vaste voeding of 
over het speelgoed dat hij al vast kan pakken. Ik vind het leuk 
hoe hij op mijn gezang reageert: Als ik zing, een of ander liedje, 
lacht hij altijd, eerst komen er pretlichtjes in zijn ogen en dan lacht 
ook zijn mondje. Over de uitslag op zijn snoetje, en dat ik daar 
een koud washandje tegen houd. Over dat hij zo hard drukt dat 
de drolletjes zijn luier uit rollen. Ook de ongelukjes die we met 
hem hebben, worden niet vergeten. Tegenwoordig zou je van 
kindermishandeling beschuldigd worden als je het allemaal zou 
vertellen: 

 
Vandaag, maandag 1 december (1975), valt Casper 
door mijn eigen onoplettendheid uit de wandelwa-
gen, die uit zichzelf de stoep af rijdt. Zijn lip, neus 
en kin zijn geschaafd. 
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Op vrijdag 5 december brandt hij ’s avonds zijn 
hand aan de haard bij de ouders van Wim thuis, 
zodat de ribbels van de haard in blaren op zijn 
handje zitten. De zondag daarna trekt hij een plant 
met pot en al van de kast. Deze komt boven op zijn 
neus terecht en veroorzaakt een blauwe plek. 
 

Verderop in mijn dagboek leg ik vast wat hij al presteert: Het 
wordt een echte slimmerik, maar het is niet meer vertrouwd om 
hem zonder toezicht te laten. Op de badkamer doet hij de luiers 
van de ‘natte’ in de ‘droge’ emmer, en hij rolt de closetrol af en 
gooit het papier in het bad. Ik heb er nu al mijn handen aan vol. 
Hij heeft zes tanden. 

Vanaf 1976 begin ik een en ander over ons leven vast te 
leggen in agenda’s. Van deze bronnen maak ik nu dankbaar 
gebruik. Al die jaren lagen ze in een doos, omdat ik het niet over 
mijn hart kon verkrijgen ze van de hand te doen. Maar als ik een 
begin maak met dit verhaal en de agenda van 1976 doorneem, 
ben ik teleurgesteld: het is geen hallelujaverslag van wat er in me 
omgaat. Ik speur naar bijzonderheden uit die tijd, maar ik heb er 
geen genoteerd. 

In maart van dat jaar worden er kampeerspullen aange-
schaft: we gaan met Casper op vakantie naar Zuid-Frankrijk. In 
juni rep ik over gordijnband en behang: we gaan verhuizen van 
Blerick naar Hout-Blerick. Op de terugweg van vakantie ben ik 
ziek en moet ik onderweg enkele malen de auto stoppen om over 
te geven: ik denk zelf aan wagenziekte, maar ik blijk zwanger te 
zijn van René. De eerste tekenen daarvan noteer ik pas op 17 
september, als ik opschrijf: vroedvrouw bellen. Ik ga naar voor-
stellingen in de schouwburg, ik borduur, de tuin wordt veran-
derd: van alles is boekgehouden, tot op de cent, maar niet van de 
‘blijde verwachting’. 

Mijn notities gaan verder. Matras voor bed Casper: hij 
moet natuurlijk naar een groter bed verhuizen. In november koop 
ik een tweedehands kinderwagen. De kinderwagen van Casper 
heb ik geleend en is alweer terug naar de eigenaar. Op 4 januari 
1977 heb ik enkele aankopen voor de babykamer gedaan en op 
13 januari schrijf ik: Ik ben zeven maanden zwanger. Zo, nu 
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staat het zwart op wit! Op 25 maart wonderolie gekocht, op 26 
maart 30 cc ingenomen, op 30 maart staat er in het handschrift 
van Wim: 2.30 René. Dan is het manneke er eindelijk. We hebben 
er een zoon bij en Casper is nu grote broer. 

Pas anderhalf jaar later, op 30 augustus 1977, schrijf ik 
verder en kan ik over twee persoonlijkheden berichten. René is 
dan precies vijf maanden oud. Casper beschouwt René als een 
speelpop en hij gaat een beetje hardhandig met hem om. René is 
groot en stevig en kan wel tegen een stootje, hij is een driftkopje in 
de dop. Als hem iets niet bevalt of als zijn eten niet vlug genoeg 
komt dan kan hij een keel opzetten vanjewelste. Altijd heeft René 
honger. Bij het eerste gerammel van potten en pannen begint hij te 
huilen. Hij blijft huilen, ook al is het duidelijk dat er spoedig eten 
op tafel zal staan. Bij de eerste hap laat hij dan een opgeluchte 
zucht horen. 

Het is vaak een hele toer om met zijn concert op de ach-
tergrond een maaltijd op tafel te brengen. Het geduld dat ik 
daarbij op moet brengen, komt me tegenwoordig ook nog goed 
van pas als René mee wil helpen met het voorbereiden van het 
eten. Hij krijgt zijn eigen taken, zoals champignons snijden of 
aardappelen schillen. Als iets niet vlug genoeg gaat, staat hij 
naast me aan het aanrecht te trappelen. Opschieten, opschieten, 
lijkt hij wel te willen zeggen! Ik probeer dan zo rustig mogelijk te 
blijven. 

Met de komst van René is Casper naar de zolderkamer 
verhuisd. Dat geeft de nodige problemen: hij huilt bijna iedere 
nacht. We moeten hem vaak twee of drie keer in een nacht 
sussen. Als ouders die consequent proberen te zijn, blijven we 
Casper terugbrengen naar zijn kamer. Maar af en toe is het zo 
zielig, dan volg ik mijn hart en laten wij Casper ’s morgens bij 
ons in bed nog een uurtje doorslapen. Dit gaat zo maanden door. 

Als we de jongens naar bed hebben gebracht, een verhaal-
tje hebben voorgelezen en hebben gestoeid, ga ik een halfuurtje 
later altijd even kijken of ze goed slapen. Op een keer vind ik het 
bed van René leeg. Hij is dan een jaar of drie. Verwonderd ga ik 
een trap hoger om bij Casper te kijken, en daar vind ik ze: samen 
in een bed, heel diep in slaap. Ik heb er een foto van gemaakt, die 
me heel dierbaar is. Het is René te veel geworden zijn grote broer 
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iedere avond zo ongelukkig te zien en als een soort troost is hij 
bij Casper in bed gekropen. Ik heb hun slaap niet verstoord, 
maar gauw daarna hebben we wel een interne verhuizing doorge-
voerd: Caspers bed wordt naar de slaapkamer van René gebracht 
en voortaan slapen ze samen op een kamer. De zolderkamer gaat 
dienstdoen als speelkamer, hoewel de jongens altijd veel liever 
beneden spelen. Caspers slaapprobleem is met deze verhuizing 
ook opgelost. 

De jongens hebben allebei een bijnaam: Casper wordt 
vaak ‘Bolletje’ genoemd, vanwege zijn ronde hoofdje; en René 
noemen we ‘Joepie’, waarop hij antwoordt: ‘Ik heet niet Joepie, ik 
heet René.’ Ik lees ergens dat je een bijnaam geeft als liefkozing, 
aan iemand die geliefd is, omarmd wordt en aaibaar is – dit alles 
is op onze jongens van toepassing. 

In 1979 is Wim als trainer/speler verbonden aan de vol-
leybalclub uit Well (L), Tornado genaamd. Iedereen die het 
spelletje kent, begrijpt de associatie met deze naam. Het hele 
team, vergezeld van enkele dames waaronder ik, maakt in de 
zomer van dat jaar een vakantie/trainingsreis naar Canada. In 
de drie weken dat we weg zijn, passen de opa’s en oma’s beurte-
lings op de jongens. Opa vertelt bij elk vliegtuig dat in de lucht te 
zien is dat papa en mama erin zitten – waarop Casper en René 
enthousiast beginnen te springen en waarschijnlijk denken dat 
we snel weer thuiskomen. Ik vraag me wel eens af of de opwin-
ding die René nu nog steeds vertoont als er een vliegtuig over-
vliegt, uit deze tijd stamt. 

Ik sla een aantal jaren over en schrijf pas weer in 1981 in 
mijn dagboek: Casper is niet liever of meegaander. Tussen hem en 
René woedt een dagelijkse strijd. Als iemand hem per ongeluk 
stoot onder het spel, dan is het volgens Casper met opzet. René, 
die dan heel handig dicht in de buurt is, krijgt er vervolgens flink 
van langs. René heeft een hele tijd voor het raam op de uitkijk 
gestaan, want hij ziet Casper over de weg aankomen. Casper 
slaat René zo gauw hij binnen is, meestal nog voor hij zijn jas 
heeft uitgetrokken, omdat die onverlaat met iets van hem gespeeld 
heeft. Ik treed heel vaak als scheidsrechter op. Natuurlijk leert 
René wel zijn mannetje te staan en natuurlijk bijt hij flink van zich 
af. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar hun samenzijn wordt vaak 
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beheerst door ruzietjes, die ik dan weer moet sussen. Ondanks 
dat ze allebei zo verschillend zijn, spelen ze ook heel goed samen. 
Natuurlijk speelt Casper altijd de baas. René laat dit (nu nog) toe. 
René is vier jaar en een hoofdstuk apart. Erg meegaand, gemakke-
lijker, liever, aanhankelijker dan Casper, maar ook driftig, stijf-
koppig en een beetje stiekem. 

Vooral deze laatste karaktertrek laat René tegenwoordig 
zien als hij weer eens iets laat verdwijnen, zoals zijn horloges. Het 
is niet te achterhalen waar hij ze laat: weg is weg, en niemand die 
het ziet.  

Ook halen ze samen streken uit. Toiletrollen op een wc 
oefenen op kinderen altijd een grote aantrekkingskracht uit, zo 
ook op onze kinderen. Ze zorgen ervoor dat de wc verstopt raakt. 
Er moet een professioneel bedrijf aan te pas komen, dat de hele 
voortuin tot aan de straat openlegt om te achterhalen waar de 
verstopping zit. 

Vanaf november 1979 ga ik halve dagen werken bij een 
assurantiekantoor in Venlo en word ik een veel lievere moeder. In 
de ochtenduren doe ik het huishouden, met ‘tegenwerking’ van 
de twee vechtersbaasjes. ’s Middags kan ik het ‘oorlogsgebied’ 
met een zucht van verlichting achter me laten. De jongens breng 
ik naar kindercrèche Dik Trom in het centrum van Venlo, en 
daar haalt Wim de kinderen om kwart over vier weer op. Dit 
verhaal speelt in een tijd dat moeders gewoon níet gaan werken. 
In ons dorp hebben de mensen er geen goed woord voor over. 

Gelukkig gedijen Casper en René goed op de crèche. Dat 
ze samen gaan zolang Casper nog niet naar de kleuterschool 
hoeft, is een groot voordeel. Ook dat het maar twee uurtjes zijn, 
die snel omvliegen, waarna papa weer tijd met hen doorbrengt. 
Het is een leuke afwisseling voor hen. Als ik thuiskom van mijn 
werk, staat het eten te pruttelen en is iedereen blij. 

In augustus 1981 gaat Casper naar de eerste klas, nu 
groep drie. René gaat naar het eerste jaar kleuteronderwijs. 
Casper zit op zwemles. René hebben we aangemeld, maar hij kan 
pas later in september beginnen. Ze gaan naar de kleuterschool 
en naar de eerste klas: je denkt dat je dan het zwaarste gehad 
hebt. 
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In deze tijd sta ik dan ook vaker stil bij alle goede dingen 
waar we van genieten: we hebben twee leuke kinderen, we zijn 
gezond, we hebben een mooi huis, we hebben allebei een baan 
dus financieel niets te klagen, we rijden een bescheiden auto, we 
hebben de instelling dat we ook nú moeten genieten en niet pas 
na ons pensioen dus we gaan regelmatig op vakantie, onze 
ouders leven nog, met familie en vrienden gaat het prima. En 
toch, af en toe word ik een beetje wantrouwend bij zoveel geluk. 
En soms durf ik het ook hardop uit te spreken, alsof ik in de 
toekomst kan kijken: ‘Er zal wel een keer een kink in de kabel 
komen!’ 
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EEN KINK IN DE KABEL 
 

Ons leventje kabbelt voort. Met de jongens gaat het goed. We 
hebben vergelijkingsmateriaal als we naar de kinderen van onze 
vrienden kijken en de ontwikkeling van onze zonen wijkt niet af 
van een normaal patroon. Casper is een parmantig baasje, dat op 
alles een weerwoord heeft. René neemt zijn grote broer als voor-
beeld en volgt hem in alles … maar niet in praten. Hij vergelijkt 
zichzelf vaak met Casper: ‘Dat kan ik ook, hè papa? Ja, hè?’ Als 
ze allebei een mooie brandweerwagen hebben gekregen, vertelt 
hij: ‘Die van Casper kan écht waterspuiten en ook écht TATUUTA-

TUU doen. En die van mij niet!’ 
We hebben het in het begin niet zo in de gaten, maar 

sommige woordjes komen er bij René niet goed uit. We zien geen 
reden tot ongerustheid, want bij andere kinderen lijkt de tong 
ook wel eens in de weg te zitten. Hoe we René de woorden ook 
voorspreken – ‘twee en drie in plaats van kwee en krie’ – het lukt 
(nog) niet om ze hem goed te laten uitspreken. Casper noemt hij 
‘Kapper’. Vaak is hij op een opgewonden toon een verhaal aan het 
vertellen, om dan plotseling te stoppen. Hij gaat verder met: 
‘Uuh, uh’, en zegt dan: ‘Dat kan ik niet zeggen.’ Dat laatste perst 
hij er nog wel uit. Een buurman van een paar deuren verder 
lacht René een keer openlijk uit waar ik bij sta en zegt dat René 
slecht praat. Ik wuif zijn mening weg en meen dat het wel goed 
zal komen. Achteraf lijken we als ouders heel naïef, en dat zijn 
we natuurlijk ook: we hebben nog nooit iets ernstigs meegemaakt 
en nog nooit grote problemen gehad. 

René is een deugniet en haalt heel andere streken uit dan 
Casper. Hij denkt dat alles kan en mag. Als ik mopper en boos op 
hem ben, weet hij me toch voor zich te winnen als hij me met zijn 
grote blauwe ogen aankijkt. Ik kan heel moeilijk boos blijven op 
zo’n mooi en vrolijk kind. En dat weet hij onbewust al uit te 
buiten, de kleine charmeur! Hij is heel open naar de wereld toe 
en beschouwt iedereen als zijn vriend. Er komen wel eens men-
sen bij ons aan de deur om iets te vragen, en binnen twee secon-
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den zit René in hun auto, klaar om met hen weg te rijden. Hij 
gaat bij niemand uit van kwade bedoelingen. In de tijd dat 
Casper naar de ‘grote’ school gaat en René alleen op de crèche 
zit, lopen we vaker langs het grote PTT-gebouw waar opa werkt. 
Opa ‘van de Volkswagen’, die weet hoe laat we langskomen, staat 
op de uitkijk om te zwaaien. Hij opent dan hoog in het gebouw 
het raam en ongegeneerd schalt hun conversatie door de straat: 

‘Opa, kom je met me spelen?’ 
‘Nee, schat, dat gaat nu niet.’ 
‘Opa, waarom niet?’ 
‘Opa moet nu werken.’ 
‘Wanneer kom je dan met me spelen?’ 
En terwijl het gesprek op volle geluidssterkte door de 

straat klinkt, trek ik René aan de hand mee om zo vlug mogelijk 
bij mijn auto te komen. 

Af en toe, als ik René roep, merk ik dat hij me niet hoort. 
Ik schrijf dit toe aan zijn enthousiasme en zijn volledige overgave 
aan zijn spel. Als hij snel als een hazewind de straat op loopt en 
ik verschrikt achter hem aan ren, blijft hij soms doorhollen en 
reageert hij niet op mijn geroep. 

Opa en oma ‘van de fiets’, de ouders van Wim, komen re-
gelmatig op vrijdagavond bij ons koffiedrinken, als ze naar de 
markt in Blerick zijn geweest. Ik sta met een groot vraagteken op 
mijn voorhoofd en kijk mijn tweede zoon na, die net nog naast 
me op de oprit zijn opa en oma stond uit te zwaaien. Opa en oma 
rijden op de fiets over een weggetje door de velden en opeens zet 
René een sprintje in en rent hij achter opa en oma aan. Ik loop 
ook een stukje de straat op en roep hem: ‘Kom terug, René. Opa 
en oma gaan naar huis, je kunt niet mee!’ Maar hij lijkt me niet 
te horen. Opa en oma zijn gericht op hun terugweg en kijken niet 
achterom. René blijft maar rennen. Ik roep nog een keer, zo hard 
mogelijk, mijn stem slaat over. Dit gaat niet lukken: hij is al te 
ver weg. Snel loop ik naar de garage en ik pak mijn fiets. Er zit 
niets anders op dan er achteraan te fietsen: hij is zo snel, te voet 
haal ik hem nooit meer in. Ik moet flink trappen en zie hem in de 
verte achter de kleine figuurtjes van de twee fietsers aan rennen. 
Wat bezielt hem toch? Ik ben een beetje boos, maar ook verwon-
derd: dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Pas aan het einde 



16 
 

van de landweg haal ik hem in. Door hem voorbij te fietsen, kan 
ik zijn aandacht trekken. Moe van het harde rennen (want voor 
zo’n klein manneke heeft hij een behoorlijke afstand afgelegd) 
staat hij een beetje uit te blazen en kan ik hem met gemak in zijn 
nekvel grijpen. Mijn kwade woorden glijden gladjes langs zijn 
ronde ruggetje en hij kijkt me niet-begrijpend aan. Ik snap er 
niets van: dring ik niet tot hem door? Ik hijs hem achter op mijn 
fiets en hoofdschuddend rijd ik terug naar huis. Ik weet niet wat 
ik ervan moet denken. Dit is vreemd gedrag, waar ik niet lang bij 
stilsta. Op dat moment erger ik me alleen maar aan hem, omdat 
hij me zoveel last bezorgt. Ik mopper op hem, maar ik heb totaal 
geen argwaan. 

René gaat op 24 augustus 1981 naar de eerste klas van 
de kleuterschool. Hij heeft al snel, net als Casper, vriendjes. Hij 
vindt het geweldig om naar het verjaardagsfeestje van klasge-
nootje Peter te gaan. Af en toe gaat hij bij dit jongetje thuis 
spelen, totdat zijn moeder mijn zoon een keer terugbrengt. Ze 
vraagt om hem niet meer met Peter mee te sturen: hij is zo wild 
dat hij bij hen over de bankleuning loopt. Dat kan ze niet heb-
ben! Nu moet worden vermeld dat ze iets ouder is dan ik en dat 
haar zoontje een nakomertje is. Ik ben misschien gewend aan 
twee raketjes die door het huis vliegen, maar niet iedereen kan 
daarmee omgaan. Daarom doe ik het af als onbelangrijk. 

Begin 1982 is Casper al een eind gevorderd met zijn 
zwemlessen en René is ook begonnen. Als ouders worden wij 
verre gehouden van het zwembad (want toeschouwers zouden de 
kinderen maar afleiden) totdat we op een keer in de gelegenheid 
worden gesteld om met eigen ogen te zien of onze kinderen al in 
waterratten zijn veranderd. Na afloop van deze zwemles spreekt 
de zwemleraar mij aan en hij zegt over René: ‘Ik weet niet wat er 
met dat kind aan de hand is, maar hij luistert niet. Hij reageert 
niet op de opdrachten. Ik weet niet wat ik met hem aan moet!’ 
Het laat een naar gevoel bij me achter: dat krijg ik dan maar even 
als ouder gezegd. Thuis praat ik er met Wim over. We merken 
toch ook wel af en toe dat hij ons niet hoort. Af en toe, want vaak 
hoort hij ons ook wél en hij gehoorzaamt dan ook. 

René gaat met veel plezier naar school en ik besluit eens 
met juffrouw Toos te gaan praten. Ik wil weten of haar iets is 
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opgevallen in het gedrag van René. Juffrouw Toos heeft dezelfde 
ervaringen met René in de klas als wij thuis. Wij kunnen er niet 
de vinger op leggen wat hem mankeert. Hoe erg ook, we moeten 
de conclusie trekken dat er toch iets met zijn gehoor aan de hand 
is! Gelukkig kan ik op school een gehoortest laten afnemen. Als 
er iets niet in orde is, zal het wel uit de test blijken. De test wijst 
helemaal niets uit. Dat wil zeggen: er is geen goede en er is geen 
slechte uitslag. De mensen die de test hebben afgenomen, vinden 
dit zeer opmerkelijk en adviseren ons een verwijzing voor het 
audiologisch centrum in Venlo aan te vragen. Daar is de appara-
tuur geavanceerder en de deskundigheid waarschijnlijk groter. 
Via de huisarts krijgen we een verwijskaart en we maken een 
afspraak. Tot twee keer toe wordt bij René een test afgenomen. Je 
kent dat wel: koptelefoon op en op de piepjes reageren. Maar ook 
aan de uitkomsten van dit onderzoek kunnen geen conclusies 
verbonden worden. De onderzoekers in het audiologisch centrum 
adviseren om met René naar een KNO-arts te gaan! Ze gaan 
ervan uit dat er iets aan zijn gehoor mankeert, maar kunnen niet 
duidelijk zeggen wat. 

Het drama kondigt zich aan. Wij hebben niks in de gaten. 
 

Deze zomer hebben we met de Alpenkreuzer een seizoenplaats 
geboekt op een camping in Meijel, genaamd Simonshoek. Vanaf 
mei gaan we geregeld de weekenden naar deze camping, waar de 
jongens heerlijk kunnen spelen. Thuis in Hout-Blerick is het veel 
te gevaarlijk om Casper en René op straat te laten fietsen, want 
er zijn geen trottoirs. Maar op de camping is ruimte genoeg voor 
hun capriolen: René kan aan het eind van het zomerseizoen 
zelfstandig fietsen. 

Op 21 mei 1982 noteer ik in ons vakantielogboek: Wim 
heeft wat rondgefietst met Casper. René voelt zich niet zo lekker 
en blijft de hele tijd in de luie stoel liggen. Hij klaagt over pijn aan 
zijn keel en aan zijn maag. Wil ook niets eten. ’s Avonds tegen 
bedtijd gaat een boterhammetje met aardbeien er wel in. Hij wil 
zelf al vroeg naar bed. René is nooit ziek. Als kleine peuter heeft 
hij wel eens apathisch op de bank gelegen, en de huisarts sprak 
het woord paratyfus uit. Hij nam de huid van de buik van René 
tussen zijn duim en wijsvinger en liet me zien dat die rechtop 
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bleef staan. Ik moest hem veel te drinken geven, anders droogde 
hij uit. Dat was de enige keer in mijn herinnering dat het jochie 
niet zijn gebruikelijke bravoure tentoonspreidde. Tot nu. 

Ik schrijf ook over het heerlijke vakantiegevoel. Op de 
camping luieren we alleen maar. We zwemmen en fietsen met de 
jongens en bereiden vaak lekker eten. Op zondag 4 juli 1982 zijn 
we niet op de camping, want Wim speelt op een volleybaltoernooi 
in Moerbeke te België. De jongens vermaken zich samen in onze 
tuin. Ze hebben heel veel plezier met een klein raketje dat harde 
knalgeluiden maakt. Ik heb de keukendeur openstaan en kan 
meegenieten van hun spel. Ik ben in de keuken aan het aanrecht 
bezig als ik opeens een doffe klap hoor. Het is nauwelijks te 
beschrijven, maar na al die jaren kan ik die plof nog steeds 
horen, alsof je een overrijpe meloen laat vallen op een harde 
tegelvloer. Instinctief weet ik dat er iets niet in orde is. Als ik 
naar buiten ren, ligt René op de grond. Hij is buiten bewustzijn. 
Casper, die hevig geschrokken is, kan niet vertellen wat er 
precies gebeurd is. Hij zegt dat René is gevallen. Ik vraag niet 
verder maar concentreer me op René, die helemaal wit wegge-
trokken en levenloos op de grond ligt. Ik pak René op en draag 
hem naar de buurvrouw, die verpleegster is. Binnen een paar 
tellen ben ik bij haar voordeur en ik vraag of ze even naar René 
wil kijken. Mijn verwachtingen zijn te hoog gespannen: verder 
dan ‘Rustig op de bank leggen, opletten of hij gaat overgeven, hij 
kan een hersenschudding hebben’, komt zij natuurlijk ook niet. 
Casper en ik wachten af. Meer dan stilletjes erbij zitten, kunnen 
we niet doen. René blijft op de sofa slapen en komt pas een hele 
tijd later weer bij bewustzijn. Hij zou René niet zijn als hij niet 
direct door wil gaan waar hij gebleven is. Ik ben verbaasd over 
zoveel levenslust. Het ene moment waken we bij hem, het andere 
moment kan ik hem niet meer tegenhouden. Pas later wordt 
duidelijk dat deze val en de daaropvolgende bewusteloosheid de 
eerste voor ons zichtbare manifestatie van zijn epilepsie moet zijn 
geweest. Door onze onwetendheid herkennen we de tekenen niet. 

We brengen op woensdag 7 juli 1982 een bezoek aan de 
KNO-arts en daar wordt na onderzoek en bestudering van de 
resultaten van het audiologisch centrum voorzichtig gesproken 
over een hoorapparaat. 
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Op 17 juli 1982 begint onze ‘echte’ vakantie op camping Simons-
hoek. In de weken dat we op de camping zijn, maken we met de 
kinderen een paar uitstapjes. Bijvoorbeeld een dagje naar Am-
sterdam. Wat ik me hier nog van kan herinneren, is dat we een 
rondvaart door de grachten hebben gemaakt. Een foto, geknipt 
op het moment dat we in de boot stappen, heb ik bewaard. René 
is heel druk en kan op de boot niet stil blijven zitten, wat een 
sneer van een onbekende vrouw oplevert: ‘Had je je kind niet 
beter kunnen opvoeden?’ Ik heb geleerd van dit soort situaties, 
want die hebben zich in de loop der jaren vaker voorgedaan. Deze 
mensen, die menen opmerkingen te moeten maken, keer ik mijn 
rug toe: ik ken je niet, ik wil je niet kennen, ik zie je nooit meer in 
dit leven en ik hoef jou niks uit te leggen. Zo leer ik mezelf te 
wapenen en krijg ik een dikke huid. Wim leert hier ook mee om 
te gaan, op zijn eigen manier. We spreken er eigenlijk niet veel 
over. We vinden het waarschijnlijk de moeite niet waard om er 
onze energie, die we dringend nodig hebben voor belangrijkere 
dingen, aan te verspillen. 

Ik ben de hele dag bezig met opvoeden en heb wel eens de 
gedachte dat bij René goedschiks of kwaadschiks niets ‘aan-
komt’. Wim en ik doen allebei ons best, en bij Casper lukt het 
toch ook? Zijn wij als ouders blind en zien wij alleen graag de 
goede kanten van onze kinderen? We geven ons eerst overal zelf 
de schuld van en we vergoelijken veel. Nog steeds hebben we niet 
helemaal door dat het niet aan ons ligt. 

Af en toe begrijp ik er niets van: René heeft een heel op-
gewekt karakter, is zo vrolijk en lief en heeft vaak lol, hij is ook 
ondeugend en kan niet zonder Casper. Ik kan geen gemene 
trekjes in hem ontdekken, hij kan zo fijn spelen, alleen of met 
vriendjes, maar toch, als ik wat wil vertellen, of als het nodig is 
om hem eens vermanend toe te spreken, glijden vaak alle woor-
den langs hem af.  

Op woensdag 28 juli hebben we plannen om naar de die-
rentuin in Duisburg te gaan. Ik schrijf: We wilden vandaag naar 
Duisburg naar de dierentuin. Jammer, maar dit plannetje gaat niet 
door: René begint over te geven nog voordat de wekker afloopt, 
zodat we besluiten op de camping te blijven. Rond het middaguur 
is René weer iets hersteld – het eten blijft binnen. De volgende dag 
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gaat het uitstapje wel door en genieten de jongens in de dieren-
tuin. Het is opvallend dat René, die nooit ziek is, twee keer kort 
na elkaar zich niet lekker voelt. 

Niet lang na deze gebeurtenis merken we vreemd gedrag 
bij René op. Hij kan plotseling tijdens zijn spel stil voor zich uit 
zitten staren. Hij heeft dan geen dagdromen, want hij knippert 
met zijn ogen. Op een keer loopt hij van me weg, langs de ver-
warming, en ik zie dat hij door zijn beentjes zakt en schuin tegen 
de radiator aan valt. Hij herstelt deze misstap direct en loopt 
verder. Wim heeft ook al eens zoiets gezien. We beginnen ons 
toch een beetje ongerust te maken en nemen het besluit om de 
huisarts te bezoeken. 

Deze luistert naar ons verhaal en zegt: ‘Het lijken wel ab-
sences.’ Punt. Verder geen uitleg wat absences dan wel zijn 
(epileptische aanvallen met een slechts kortdurende bewustzijns-
stoornis). Hij stelt voor René door te verwijzen naar de kinder-
arts. Behalve de arts op het zuigelingen- en kleuterbureau zijn 
we tot nu toe nooit met een kinderarts in aanraking gekomen. 
Wat zijn we jong en onervaren! Van ziektes weten we helemaal 
niets. We kunnen dus ook niet anders dan de huisarts zonder 
tegenspreken volgen. Hij noemt de naam van de kinderarts en ik 
moet maar een afspraak maken. 

Het voelt opeens alsof we in een richting geduwd worden 
die we zelf niet gekozen hebben. We zijn een beetje onwillig, maar 
het is ook niet onbelangrijk om te ontdekken wat er met René 
aan de hand is. Er wordt bij de kinderarts in het Venloos zieken-
huis een afspraak gemaakt voor woensdag 18 augustus, ’s 
middags om twee uur. Dat is twee dagen nadat Casper en René 
weer naar school gaan en René aan zijn tweede kleuterschooljaar 
is begonnen. 
 
Juffrouw Toos zal het vrijbuitertje met schrik weer terug hebben 
gezien na de vakantie. En het is ook verschrikkelijk om met René 
ergens naartoe te gaan waar hij stil moet blijven zitten. Dat is 
voor hém niet te doen, en ook niet mét hem. In de loop der jaren 
hebben we vele artsen bezocht en in net zoveel wachtkamers 
gezeten. Ik heb geleerd om iets mee te nemen, waarmee René 
afgeleid kan worden. Mijn ervaring is dat men over het algemeen 
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niet op dit soort kinderen is ingericht, zelfs niet bij een kinder-
arts. Zoals dat echt altijd gaat bij specialisten, zit ik als moeder 
van een patiënt netjes op tijd in de wachtkamer, maar loopt het 
spreekuur uit. Ik moet langer wachten dan mijn zenuwen aan-
kunnen, met een spring-in-’t-veld die in toom gehouden moet 
worden, soms met drastische middelen. Ook kost het veel in-
spanning om met René in de spreekkamer van de arts een 
gesprek te voeren en ook nog op te nemen wat die man vertelt. 

De kinderarts zal alle reeds bekende gegevens opvragen 
en dan horen we wel verder. In de tussentijd hebben we ook al 
een audicien en een gehoorspecialist opgezocht en een afspraak 
gemaakt om René een hoorapparaat te laten aanmeten. Wim en 
ik zien geen verband tussen zijn gehoorproblemen en de andere 
verschijnselen die hij vertoont, dus wij denken dat René gewoon 
een hoorapparaat nodig heeft. Op vrijdag 27 augustus 1982 ben 
ik op de avondmarkt in Blerick om de wekelijkse boodschappen 
van groenten en fruit te kopen, als Wim plotseling voor mijn neus 
staat. Hij is me komen zoeken. Hij heeft een telefoontje gekregen 
van de kinderarts, persoonlijk. Het is toch wel ernstiger gesteld 
met René dan we denken en we moeten de afspraak bij de audi-
cien maar afzeggen! Hij stelt voor René op te nemen in het 
ziekenhuis en verdere onderzoeken te doen. 

Op Wims verjaardag, maandag 30 augustus 1982, moeten 
we René naar het ziekenhuis brengen. Als ik terugdenk aan deze 
periode zijn er veel witte vlekken. Tegenwoordig kunnen ouders 
altijd bij hun kinderen blijven en hen zelf in het ziekenhuis 
verzorgen. Wij hebben kleine kinderen in een tijd dat het ‘nor-
maal’ is om ze af te geven. We krijgen een mededeling wanneer de 
bezoekuren zijn en dat is het dan. Niets horen we over welke 
onderzoeken er gedaan moeten worden, of over wanneer die 
plaatsvinden. We zijn erg braaf en voegen ons in deze onnatuur-
lijke situatie. We komen uiteraard ieder bezoekuur naar René 
met kleine cadeaus of fruit. Intussen hebben we maar netjes te 
wachten totdat de specialist van zijn troon afdaalt en ons belang-
rijke mededelingen gaat doen. Maar dat duurt nog wel even: René 
verblijft vier weken in het ziekenhuis. Op zaterdag 11 september 
schrijf ik in mijn campinglogboek: De laatste keer naar de cam-
ping in Meijel om de kampeerspullen van de seizoenplaats verder 
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af te breken. Alleen Casper gaat mee, want René ligt nog in het 
ziekenhuis. Niet meer gehaald om hem voor 19.00 uur op te 
zoeken. Ik kan het me niet meer herinneren, maar ik hoop dat 
opa en oma dit bezoekuur hebben ingevuld. Op 25 september 
1982 is René weer thuis. 

René heeft een eeg-onderzoek gehad. Hierbij wordt een 
aantal elektroden op zijn hoofd geplaatst. Meestal zijn dit er 
ongeveer twintig en zijn ze bevestigd in een soort muts. Via de 
hoofdhuid wordt informatie gegeven over hersenactiviteit, aard en 
eventuele plaats van de afwijking. Bij René wordt voortdurende 
epileptische activiteit geregistreerd. Toch denken wij heel kinder-
lijk dat alles, na een hele reeks aan andere onderzoeken, gewoon 
op zijn pootjes terecht zal komen. Het is immers zo dat je naar 
het ziekenhuis gaat om beter te worden. Maar niets is minder 
waar. We krijgen een René thuis die nog wilder en drukker is dan 
voor de ziekenhuisopname. Hij valt elke twee tellen en we moeten 
hem weghouden van de trap midden in de woonkamer. 

Natuurlijk kan René niet naar school als hij in deze toe-
stand is. Omdat we allebei werken, proberen Wim en ik met de 
situatie om te gaan door halve dagen verlof te nemen en elkaar af 
te wisselen in de opvang van René. We weten het dan nog niet, 
maar dit zullen we in de toekomst vaker zo oplossen. Er is nooit 
sprake van dat ik mijn werk opzeg. Ik heb er ook nooit over 
gedacht om dat te doen, hoe moeilijk de thuissituatie ook is. 
Vaker heb ik gezegd dat juist mijn werk me heeft bewaard voor 
opname in een ‘gekkenhuis’, of zoals we hier in de buurt zeggen: 
‘naar Venray brengen.’ Ik heb die afleiding in een normale wereld 
nodig om de wereld die thuis op zijn kop staat te kunnen verwer-
ken. Dat is dan mijn manier om met alle tegenslagen om te gaan 
en voor Casper en Wim te zorgen, zodat hun leven zo normaal 
mogelijk doorgaat. 

Het is goed dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, 
maar René is een pijnlijk gevoel in het hart. Wie wil nu dat zoiets 
met zijn of haar kind gebeurt? Al lijkt het voor de buitenwereld 
misschien alsof we er redelijk nuchter mee omgaan, de tijden van 
wanhoop zijn er ook. Een enkele keer huil ik bij mijn moeder als 
ik het niet meer zie zitten of als ik niet meer geloof dat René beter 
wordt – vooral tijdens die eindeloze maand dat René in het 
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ziekenhuis ligt. Ook voel ik wel eens de aantrekkingskracht van 
tegemoetkomende vrachtwagens, als ik alleen in de auto op weg 
ben en van ellende keihard zit te huilen. Maar de gedachte dat 
zelfmoord alles voor iedereen alleen maar erger maakt, weer-
houdt me ervan. 

Op 27 oktober en 24 november staan afspraken met de 
kinderarts in mijn oude agenda genoteerd. René wordt behandeld 
met medicatie voor epileptici. Rivotril is zo’n middel. We moeten 
het René toedienen met een paar druppeltjes op een suikerklont-
je, maar hij wordt er wild en agressief van. Juffrouw Toos heeft 
hij al eens geschopt! Andere kinderen moeten het ook ontgelden, 
en dat terwijl hij eigenlijk altijd een lieverd is. Thuis wordt hij 
eveneens onhandelbaar. De medicijnen hebben duidelijk een 
verkeerde uitwerking op zijn karakter en ze helpen niet tegen de 
aanvallen. Depakine kan ik me ook herinneren als een van de 
eerste medicijnen die op hem uitgeprobeerd worden. Helaas heeft 
hij er weinig baat bij. 

Om ons leven toch enige schijn van normaliteit te geven, 
gaan we op wintersportvakantie naar Oostenrijk. René heeft veel 
ruimte nodig en met Casper in zijn kielzog kan hij zich op de 
sneeuwvlaktes goed uitleven. Het duurt de hele dag voordat hij 
moe is, maar daardoor slaapt hij ’s nachts wel goed. Ook tijdens 
de carnavalsdagen gaan we met vrienden naar de Harz en genie-
ten we van de sneeuw. We kunnen niet voorzien dat dit voorlopig 
onze laatste vakantie met René zal zijn. 
 
Als het ‘goed’ gaat met René (dat wil zeggen: als hij ietsje minder 
druk is) kan hij naar school, en dat houdt hij ongeveer tot en met 
januari 1983 vol. Hij moet nog zes jaar worden. Daarna is hij 
tussen de ‘gewone’ kinderen niet meer te handhaven. 

We gaan kijken of René geholpen kan worden in Mutsaer-
soord, een instelling voor kortdurende psychische hulpverlening. 
In mijn agenda’s staat dat we met René op 8 februari deze instel-
ling bezoeken ter oriëntatie. We kloppen hier tevergeefs aan. Voor 
kinderen zoals René hebben ze geen geschikte behandeling. 

Op 21 februari staat geschreven: school - werkjesboek ha-
len. De werkboeken van René krijg ik mee naar huis, als tastbaar 
bewijs dat hij die tijd toch echt op school heeft doorgebracht. Dat 
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is het definitieve afscheid van zijn schoolleven. Hij is nu zo ver 
van de wereld verwijderd dat we ons de uitleg aan hem kunnen 
besparen: het gaat helemaal langs hem heen. 

Voor Casper gaat alles zijn gangetje. Hij viert zijn achtste 
verjaardag met een fuifje voor klasgenoten, bezoekt de bioscoop 
en trakteert op lekkernijen. Ogenschijnlijk niets aan de hand 
thuis. Ik dwing mezelf te denken dat het voor Casper allemaal 
niet zoveel uitmaakt, maar zijn speelkameraadje, altijd aanwezig 
en altijd bereid tot kattenkwaad, is ervandoor. Met het drukke, 
wilde en schreeuwende jongetje dat door ons huis loopt, kan hij 
niet zoveel meer beginnen. Het is een geluk dat hij rustig alleen 
kan spelen en niet zoveel aandacht vraagt, waardoor ik me op 
René kan richten. We merken er thuis dus niet zoveel van, maar 
op een van Caspers rapporten van dat jaar staat dat hij matige 
concentratie en matige belangstelling heeft voor zijn schoolwerk! 
Ook hem gaat de hele situatie niet in de koude kleren zitten. 

Het gaat van kwaad tot erger. 
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