
Ze verbrandde haar gezicht, hals en hand. De andere kinderen bleven ongedeerd, 
behalve één meisje, dat lichte brandwonden aan haar voet opliep. Ricky kreeg een 
deken over zich heen en werd in een militaire jeep gezet. Ze herinnert zich nog 
goed dat ze tegen de mannen zei: ‘Jullie rijden de verkeerde kant op, ik wil naar 
huis.’ 
Ze brachten haar naar een militair hospitaal. Er lagen veel militairen, oorlogs-
gewonden. Ze weet nog goed dat de soldaten die in de Heilige Hartschool zaten, 
chocoladerepen kwamen brengen. Kort daarop is ze naar het Canisiusziekenhuis 
vervoerd. En ook daar kwamen de soldaten chocoladerepen brengen. 

Na een maandenlange opname mocht ze naar huis. Maar in de jaren daarna is ze 
zo vaak geopereerd, dat er behalve drie jaar lagere school niet veel meer terecht-
kwam van scholing en opleiding. Ze schat dat ze inmiddels veertig tot vijfenveertig 
operaties achter de rug heeft. Een plastisch chirurg was er vlak na de oorlog nog 
niet. Dus werd zij in het begin geopereerd door een oogarts en een chirurg. Pas 
later kwam ze bij een plastisch chirurg terecht, en heeft ze in Rotterdam, Arnhem 
en Amsterdam gelegen. De laatste operatie, aan een tranend oog, zal in de jaren 
tachtig geweest zijn. 

23 februari 1945. De oorlog liep ten einde. Engelsen en Amerikanen hadden een legerkamp 

ingericht in de Heilige Hartschool aan de Krayenhofflaan in Nijmegen. De leerlingen kregen 

daarom tijdelijk les in een noodgebouwtje naast het school gebouw. Ricky Spronk was tien en 

zat in de derde klas. De school ging uit. Ricky liep met haar zusje van negen en nog een paar 

meisjes het schoolplein op. Daar zagen ze een stapel munitie liggen. Ze pakten er wat van op. 

Een van hen gooide een fosforgranaat tegen de schoolmuur. Ricky werd voluit getroffen door 

een vuurkolom die door de ontploffing ontstond. 
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Niemand vroeg me
Toen Ricky oud genoeg en voldoende hersteld was om te gaan werken, werd ze via 
Rijksgroep Oorlogsslachtoffers, die zich om jeugdige oorlogsslachtoffers bekom-
merde, op een vakopleiding geplaatst. ‘Laat Ricky maar naaien leren, dan heeft ze 
in ieder geval een vak. Zo werd er gedacht. Terwijl ik helemaal niet van naaien 
hield,’ vertelt ze. Ze had weinig keus. Solliciteren vond ze als jong meisje heel 
moeilijk. ‘Ik weet nog goed dat ik samen met mijn moeder op sollicitatiegesprek 
ging bij een Diaconessenhuis in Arnhem. Het zou dan wel een baantje achter de 
schermen worden, kreeg ik tijdens dat gesprek te horen. Het was alsof ze me weg 
wilden stoppen, terwijl ik iemand ben die juist graag op de voorgrond treedt.’ Dit 
heeft haar toen diep gekwetst. Dat haar gezegd werd dat ze vanwege dat ongeluk 
met haar gezicht maar op een plekje achteraf naai- en verstelwerk moest doen.

Ook was het moeilijk om van haar jeugd te genieten. Naast werk zoeken, leidde 
ook uitgaan tot teleurstellingen en verdriet. ‘Ik was stapelverliefd op een jongen  
in de straat. Dat was een heel leuke jongen, hij speelde gitaar, countrymuziek, waar 
ik van hield. Zijn moeder had geregeld dat hij en zijn broer mij en mijn zusje een 
avondje mee naar de kermis namen. Ik was toen dertien en een spontaan meisje. 
Het was een leuke avond. Maar toen ik hem een paar weken later arm in arm met 
een meisje van school zag, was dat een klap. Dat kon niet waar zijn, mijn vriend 
met Anny, mijn klasgenootje. Ik denk dat hij niet geweten heeft, wat ik voor hem 
voelde. Maar toen dacht ik: ik word nooit meer verliefd.’ 

Terwijl haar zusje regelmatig uitging, vlot was en goed met jongens om kon gaan, 
bleef Ricky meestal thuis. Op een avond ging ze toch met haar zusje mee, naar een 
dansavond. Want ze hield erg van dansen, nog steeds trouwens. ‘Dat had ik nooit 

moeten doen, want toen heb ik de hele avond aan de kant gezeten, terwijl andere 
meisjes ten dans gevraagd werden. Het was afschuwelijk. Daarna dacht ik: Hier 
moet ik nooit meer heengaan.’ Ze heeft het er heel lang moeilijk mee gehad. ‘Dan 
dacht ik: Ik ben toch ook een mens? Ook was ik wel jaloers op mijn zusje. Waarom 
zij wel en ik niet? Daar heb ik heel wat traantjes over gelaten. Maar ik kon er met 
niemand over praten.’ In die tijd huilde ze veel. ‘Dat wilde ik niet laten merken, 
want mijn moeder zat er ook mee, dan ging ik stiekem naar mijn slaap kamertje.’ 

Ricky betreurt het dat ze nooit enige vorm van begeleiding of nazorg heeft gekre-
gen. Dan zou ze wél een goede opleiding gevolgd hebben, want ze was een kind 
dat graag leerde. Ook zou ze dan nooit getrouwd zijn met die man die ze via een 
advertentie had leren kennen. Haar zusjes waren al getrouwd, Ricky woonde als 



enige nog thuis en ze wilde zo graag trouwen. Hij deed in het begin heel lief.  
Nu zegt ze dat ze stom geweest is, want het huwelijk werd een misser. 

Met mensen werken
Ondanks het gebrek aan begeleiding is ze niet eenzaam of mensenschuw geworden. 
Ze heeft altijd mensen opgezocht en als ze iets graag wil, doet ze het ook. Zo is ze, 
na een paar jaar tegen haar zin op een naaiatelier, de gezinszorg ingegaan. Want ze 
is een echte mensenvriend en wilde graag een beroep in de verzorging. Dat is haar 
goed bevallen. Wel moest ze, iedere keer dat ze voor het eerst bij een nieuw gezin 
aanbelde, een drempel over. Hoe zouden de mensen reageren als ze haar voor de 
deur zagen staan? Wat het makkelijker maakte, was dat ze alleen gezinnen kreeg in 
de wijk waar ze zelf al jaren woonde. Hierdoor kenden de mensen haar al van 
gezicht. ‘Als er opengedaan werd, zei ik mijn naam en dat ik van de gezinszorg 
kwam. Verder niks. Ach, het waren meestal oudere mensen die naar hulp  
uitkeken. En bij de koffie kwamen dan de vragen over wat ik had. Dan vertelde ik 
hoe het gebeurd was, dat ik er al vaak aan geopereerd was en dat het in een tijd 
gebeurd is waarin er geen aandacht was voor nazorg. Dan zeiden ze: Wat erg dat 
jou dat overkomen moest. En in feite is dat zo, dus met vragen had ik geen moeite. 
Ik heb het nooit erg gevonden als mensen ernaar vroegen.’ 

Via de kerk en de familie heeft ze haar huidige vriend leren kennen. Ze wonen 
inmiddels vijftien jaar samen. Hij is invalide en was mede daardoor nog alleen.  
Zij was gescheiden. Na een avondje van de kerk kwamen ze in de auto waarmee  
ze naar huis gebracht werden naast elkaar te zitten. Bij het afscheid vroeg hij haar 
een keer dia’s te komen kijken. Maar dat kwam er maar niet van. Op een keer heeft 
ze hem ernaar gevraagd. Ze maakten toen eindelijk een afspraak, en vanaf die 

avond raakten ze bevriend. Ze gaan vaak samen de deur uit, en Ricky vindt dat wel 
zo prettig. In haar woonplaats gaat ze zonder problemen alleen de deur uit, zelfs 
naar de markt, waar heel veel mensen komen. 

Een andere woonplaats
In 2001 zijn ze verhuisd naar een andere stad. Daar heeft ze het heel moeilijk mee 
gehad. In Nijmegen was ze lid van een aantal verenigingen en kenden de mensen 
in de buurt haar. In Elst kent ze niemand. Ze ziet er als een berg tegenop om voor 
de eerste keer in Elst boodschappen te gaan doen. Ze stelt het zo lang mogelijk 
uit. Maar als ze niets meer in huis heeft, moet ze wel. 
‘Ga nu maar,’ moedigt haar vriend haar aan. En ook haar nichtje, bij wie ze in de 
buurt is komen wonen en bij wie Ricky vaak helpt met de kinderen, geeft haar een 



duwtje in de rug. ‘Ik doe het niet voor je, hoor!’ zegt zij. En Ricky is gegaan, bang 
voor wat komen gaat. Waar ze bang voor is, kan ze niet zeggen. Ze vermoedt dat ze 
bang wordt omdat ze niet genoeg zelfvertrouwen heeft om de reacties van mensen 
op straat en in de winkel het hoofd te bieden. En als ze op straat loopt en de winkel 
binnengaat, kijken voorbijgangers inderdaad. Ricky voelt hun blikken op haar 
gericht. En al kent ze dit haar hele leven al, ze zal er nooit aan wennen. Het blijft 
moeilijk. ‘Als ik maar eenmaal die drempel over ben en weet dat de mensen aan 
me gewend zijn, heb ik er geen last meer van. Boodschappen doen, is inmiddels 
weer heel gewoon.’

Ricky let er niet op hóe mensen naar haar kijken, want als ze merkt dat er gekeken 
wordt, draait ze haar gezicht af of kijkt ze naar de grond. Dit doet ze om zichzelf te 
beschermen. Als het echt de spuigaten uitloopt, wordt ze kwaad. Het is een woede 
waar ze niks mee kan.
Niet zo lang geleden, toen ze met haar zus in een winkel was, merkte ze dat een 
groepje vrouwen haar zo ongegeneerd stond te bekijken, dat ze er ‘niet goed van 
werd’. Ze keken niet even, nee, ze bleven aanhouden.
‘Waarom komen ze niet naar me toe en zeggen: Goh, mevrouw, wat heeft u?  
Dat zou ik heel anders ervaren dan dat ze een eind verderop staan te kijken en  
te kwebbelen. Mijn reactie is geweest: omdraaien en wegwezen.’
Het voorval heeft haar middag verpest. ‘Achteraf denk ik er over na hoe ik het 
anders had kunnen oplossen: Had ik naar hén toe moeten gaan? Nee, dat vind ik 
niet nodig. Kwaad moeten worden? Kun je het zien roepen? Nee, ik wil niet hatelijk 
worden, geen ruzie maken en ik wil ook zelf niet overstuur raken,’ vertelt Ricky. 
‘Het is mensen eigen om naar alles en iedereen die er anders uitziet te kijken. Mijn 
vriend heeft dezelfde ervaring, dat hoort er gewoon bij. Maar toch wordt hij ook 

Op straat voelt Ricky zich soms bekeken. 
En al kent ze dit haar hele leven al, ze 
zal er nooit aan wennen.



kwaad als hij merkt dat mensen heel erg naar mij kijken. Ikzelf denk dan, waarom 
doen jullie me dit aan? Ik vind het zelf al erg genoeg dat ik dit heb. Waarom maken 
jullie het mij nog moeilijker?’ 

Doordat mensen ernaar kijken, wordt ze er steeds weer op attent gemaakt dat ze 
verbrand is. Daar wordt ze soms verdrietig van. Maar ze doet altijd moeite om er 
verzorgd uit te zien. Dat is haar hobby. ‘Als ik een verjaardag of ander uitje heb, 
kleed ik me heel mooi. Zodat de mensen denken: Zij heeft dan wel een verbrand 
gezicht, maar ze kan zich mooi kleden. Dus mijn uitgangspunt is: Zorg dat je er 
leuk uitziet, want dat heb je dan weer voor op anderen. Dat heb ik altijd zo gedaan. 
Ook gebruik ik dagelijks een vloeibare make-up en wat oogschaduw.’

Ik durf niet alleen te reizen
Om in Elst mensen te leren kennen heeft ze wat bezigheden buiten de deur gezocht. 
Zo is ze op een zondag naar de kerk gegaan in het bejaardentehuis in de buurt. 
‘Want daar organiseren ze activiteiten die ons wel wat lijken. Bij ons eerste bezoek 
ben ik gevraagd voor koersbal. Daar heb ik me toen voor opgegeven. Ook ben ik 
later na de dienst koffie gaan schenken voor de kerkgangers.’ 
Behalve de drempel die ze over moet als ze nieuwe mensen wil leren kennen, is er 
iets waar ze zich echt niet overheen kan zetten: ‘Ik zou graag alleen willen reizen, 
maar dat durf ik niet. Met mijn vriend samen gaat het wat mij betreft prima, dan 
heb ik er geen moeite mee als mensen kijken. Maar omdat hij invalide is en er een 
driewieler meemoet, zijn we beperkt in onze mogelijkheden.’ 
Als Ricky alleen in een bus of trein zit, is ze erg bang. ‘Het idee alleen al dat ik op 
het station wildvreemden de weg moet vragen die bovendien haast hebben. Ik heb 
een keer gehad, dat de bus waar ik in zat, omgeleid werd, en dat ik daardoor bij 
een andere halte uitkwam dan ik verwacht had. Toen ben ik in paniek geraakt.  

Daar stond ik dan. Want ik ben iemand met een verbrand gezicht en vind het  
daarom moeilijk om aan een wildvreemde de weg te vragen.’ 

Eigenlijk is Ricky Spronk tot de conclusie gekomen dat ze de reactie van mensen 
zelf ook kan beïnvloeden. ‘Dat wij mensen met brandwonden moeite hebben met 
het kijkgedrag van andere mensen, komt ook doordat wij zo bang zijn bekeken te 
worden. Die angst zit in onszelf. Het is een vorm van zelfbescherming. Daarom is 
het belangrijk jezelf af te vragen: Hoe gedraag ik me en hoe begeef ik me in gezel-
schap?’
Ze heeft zelf een manier gevonden om met haar angst om te gaan: ‘Als ik iets 
nieuws wil ondernemen, is er altijd die drempel. Om die te verlagen, kies ik dingen 
uit die ik echt graag doe. Want als je iets doet omdat je vindt dat het moet, en niet 
omdat je het leuk vindt, kun je geen enthousiasme opbrengen. En vind je ook geen 
aansluiting bij anderen.’



Als ik maar eenmaal die drempel over 
ben en weet dat de mensen aan me 
gewend zijn, heb ik er geen last meer 
van. Boodschappen doen is inmiddels 
weer heel gewoon.


