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k
un jij je herinneren of we 

als gezin ooit samen aan 

tafel aten?” vroeg dichte-

res Tjitske Jansen onlangs 

aan haar één jaar oudere 

broer. Hij had er evenmin beelden bij als 

zij. “Dat vind ik veelzeggend. Mijn moeder 

schreeuwde veel tegen mijn vader. Ze was 

ook agressief tegen mij. Een keer ging ze 

buiten zo tegen me te keer, dat een vreem-

de mevrouw haar terechtwees. Niemand 

wil slecht zijn voor een kind. Zij is zelf 

getraumatiseerd: ze had een tirannieke 

vader.”

Ook haar broer draagt bij aan de onvei-

ligheid in het Barneveldse gezin. “Hij ter-

roriseerde me. Altijd was ik voor hem op 

de vlucht. Ik barricadeerde mijn kamer-

deur of ging op de wc huiswerk maken. 

Hij maakte mijn spullen kapot of verkocht 

ze. Een paar jaar geleden vroeg ik hem 

waarom. Hij schaamde zich en had geen 

antwoord, maar wist wel dat hij er nooit 

straf voor had gehad.”

Met haar zes jaar jongere broertje trekt ze 

nauwelijks op. Haar vader is weinig thuis. 

Met hem voelt ze wel een band. ‘Soms zong 

hij, heel mooi, een liedje voor me voor het 

slapen gaan. Na de scheiding van mijn 

ouders, op mijn negende, ging ik eerst 

weleens naar hem toe. Tot mijn broer me 

daar een keer in de wurggreep nam. ‘Wurg 

haar!’ riep mijn vader voor de grap. Mijn 

broer ging prompt nog harder tekeer. Toen 

was hij al alcoholist, begreep ik later. Hij 

zwierf van slechte woning naar woning.”

CLOWn
Op haar twaalfde vroeg de meester of ze na 

school even wilde blijven. “’Je lijkt vrolijk, 

maar het is de vrolijkheid van een clown’, 

zei hij. In no time zat ik te huilen en ver-

telde ik dat ik ’s morgens een half uur voor 

mijn broer opstond om hem te ontlopen. 

Het deed me goed dat mijn favoriete mees-

ter me zag.” 

In overleg met haar moeder trekt ze in bij 

hem en zijn vrouw. “Dat was het paradijs. 

Het is een van de levensreddende gebeur-

tenissen in mijn leven geweest. Hier kreeg 

ik oprechte aandacht en liefde. Mijn pleeg-

moeder las me voor en we deden veel spel-

letjes. Ik vond het heerlijk om gewoon bij 

elkaar te zitten.” 

Maar na een paar maanden moet ze weer 

naar huis. Ze gaat nog wel elke woensdag 

naar ze toe. Als haar moeder langere tijd 

in het ziekenhuis ligt, logeert ze bij andere 

gezinnen.

Op haar vijftiende barst de bom. “Mijn moe-

der heeft me toen zodanig fysiek te pakken 

gehad dat ik naar mijn pleegouders ben 

gevlucht. Ze hadden inmiddels een ander 

meisje in huis en mijn pleegmoeder was 

zwanger, dus ik kon maar twee weken blij-

ven. Ik was blij voor ze en ook voor de baby, 

maar vond het ook heel pijnlijk. Toen is er 

iets bij me op slot gegaan.”

Ze zwerft van gezin naar gezin. “Heel een-

zaam voelde ik me. Op school bracht ik de 

pauzes soms op de wc door. Ik was wel lid 

van een jongerengroep van onze progres-

sieve kerk en catechisatie vond ik inspi-

rerend. De dominee was de meest wijze 

mens die ik kende. Hem schreef ik wel 

eens brieven.”

panIekaanVaLLen
Als ze zestien is, krijgt ze te horen dat er 

weer plaats is bij haar eerste pleegouders. 

“Toevallig, benadrukte mijn contactper-

soon van de kerk. Ik moest niet denken dat 

het was omdat ik zo graag wilde. Achteraf 

absurd om dat tegen een al zo beschadigd 

kind te zeggen. Ik heb toen nog een paar 

jaar bij ze gewoond. Maar ik kon niet meer 

bij mijn gevoel komen.”

Na het vwo gaat ze op kamers in Arnhem. 

Daar doet ze een jaar kunstacademie en 

‘Ik kOn nIeT Meer bIJ 
MIJn GeVOeL kOMen’
Een agressieve moeder, een afwezige vader en een terroriserende broer maken 
dat dichteres Tjitske Jansen zich onveilig voelt thuis. Haar eerste pleeggezin is 
“levensreddend”, maar daar moet ze weer weg.

deJeUGdVan TjiTske jansen

Door friEDA Pruim

TJITSke JanSen
Tjitske Jansen (1971) schreef twee goed 
verkochte dichtbundels, Het moest maar eens 
gaan sneeuwen (2003) en Koerikoeloem (2007), 
over haar jeugd. Ze kreeg de Anna Bijns Prijs 
2009. Jansen staat veel op het podium met haar 
teksten en geeft les. Ze woont in Amsterdam.
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erg.’ In ons laatste 

gesprek voor zijn 

overlijden in 2004 

ben ik tegen hem uit-

gevallen: ‘Ik had liever 

dat je er vroeger voor 

me was geweest dan dat je 

me nu brieven schrijft.’ Maar 

nu zijn die brieven me dierbaar.”

Ze blijkt schrijftalent te hebben en publi-

ceert twee succesvolle dichtbundels. Of 

ze haar succes mede te danken heeft aan 

haar moeilijke jeugd, vindt ze moeilijk 

te zeggen. “In elk geval is de noodzaak 

groot om me ermee te verhouden. Schrij-

ven is een manier om dat te doen.” Maar 

haar jeugdervaringen hebben haar ook 

dwarsgezeten. “Ik gooide er, ook tegen in-

vloedrijke mensen, alles uit wat ik vond en 

voelde. Achteraf vind ik het naïef dat ik me 

zo liet gaan. Het was een uiting van onver-

werkte woede.”

GeMIS
Die woede zakt door meer therapie en een 

driejarig verblijf in een boeddhistisch cen-

trum in Schotland. “Ik leerde om me min-

der te laten regeren door mijn gedachten 

en gevoelens. Ik besef op een steeds dieper 

niveau dat wat mijn moeder me heeft aan-

gedaan, niks met mij te maken heeft. Maar 

dat neemt niet weg dat ik nog steeds ge-

mis voel. Ik vind het moeilijk om contact 

met haar te hebben. Een tijdje geleden pro-

beerde ik het verleden ter sprake te bren-

gen. Ze zei: ‘Daar wil ik het nog wel eens 

met je over hebben, want jij hebt me erg 

gekwetst.’ Ik voelde meteen: no way.”

Na terugkeer uit Schotland, in 2010, wordt 

Tjitske Jansen heel ziek. “Die ziekte had ab-

soluut te maken met wat mij in mijn jeugd 

is overkomen. Dat veroorzaakt namelijk 

chronische stress. En dat is heel slecht voor 

een mens. De noodzaak om goed voor me-

zelf te zorgen werd ineens heel acuut. Ik 

ben gezond gaan eten, meer gaan bewegen 

en heb mensen om me heen verzameld die 

goed voor me zijn. Wie onzorgvuldig met 

me omging, heb ik laten vallen. Elke week 

ga ik naar een haptonome. Dat doet me 

goed. Ik ben nog steeds erg bezig met het 

verleden, maar ik probeer het te doceren, 

want het maakt veel los. Ik wil ook nog 

kunnen blijven functioneren. Ooit hoop ik 

teksten te schrijven die niks meer beteke-

nen, maar fijn om te horen zijn.” •

de opleiding tot 

docent drama. “Ik 

kreeg paniekaan-

vallen. Toen heb ik 

de dominee weer op-

gezocht. Hij zei: ‘Ik zal 

kijken wat ik voor je kan 

doen.’ Op dat moment had ik 

liever gehad dat hij had gezegd: ‘Ik zal 

je helpen’. Nu vind ik het juist goed dat hij 

geen valse verwachtingen schiep.” 

Een ex-vriendje raadt haar aan om profes-

sionele hulp te zoeken. Ze volgt allerlei 

vormen van therapie, die haar beetje bij 

beetje weer in contact brengen met haar 

gevoel. Ook een brief van haar vader doet 

haar goed. “Hij schreef: ‘Ik weet dat jij veel 

moeite met het leven hebt en vermoed dat 

dat door vroeger komt. Dat spijt me heel 

tjitske Jansen in 1983 
als twaalfjarige op de 
basisschool in Barneveld

De dominee 
was de meest 
wijze mens die 
ik kende’
‘


