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Kindermishandeling. Waarom? 

Met ‘Kindermishandeling Waarom?’ wil ik een bijdrage 

leveren aan het waarom van kindermishandeling, voor 

slachtoffers, maar ook voor geweldplegers: 

Waarom heb je het gedaan? Gaf het je voldoening? Heb 

je het zelf ook meegemaakt en weet je niet beter?  

Het werk is autobiografisch en gaat over kwetsen,  

beledigen, geheimen en over pijn en verdriet die jaren 

later op onverwachte momenten ervaren worden. Je 

denkt het allemaal geblokkeerd te hebben, met een  

stevige muur eromheen. Je kon er ook niets aan doen, 

maar toch. Verhaaltjes en gedichtjes helpen  

slachtoffer(tje)s om hun ervaringen een plaats te geven.   

 

Stop de kindermishandeling. 

 

Liefs, Jeanine Susen 
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De ontmoeting 

De ontmoeting maakte iets bij ze los. 

Een ontmoeting tussen een man en vrouw. 

Het voelde voor haar zo vertrouwd. 

Iets waar naar ze zocht. 

Haar gevoel zei dat het mocht. 

Ze werden in elkaars armen gedreven. 

Maar niemand mocht het weten. 

Want vanwege haar geloof, 

zouden ze haar nooit vergeven.  
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1. De ontmoeting 
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Zwanger 

Oeps zwanger! 

Dit was niet gepland. 

Jeetje. 

Nee! 

Dit mag niet! 

Wat een schande! 

Samen konden ze niet verder gaan. 

En zij kwam er alleen voor te staan. 
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2. Zwanger  
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Oplossing 

Een oplossing had hij wel. 

Dat voorkwam een rel. 

Een vrijgezelle kennis, 

die had een vrouwelijk gemis. 

De ontmoeting volgde snel. 

Dit wilde ze niet! 

En zat met haar gevoelens in de knel. 

Toch wilde ze er voor gaan. 

Want ze wilde er niet alleen voor komen te staan. 
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3. Oplossing  
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Trouwen 

De dag van hun trouwen, 

voelde het als rouwen. 

Maar het kindje groeide in haar. 

Zo waren ze toch een gelukkig paar. 

Voor haar zou het verliefde geluk nog wel komen. 

Dan werd het toch nog wel  

 

de man van haar dromen. 
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4. Trouwen  
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Bier 

Een fles bier werd op tafel gezet. 

Verder werd er niet veel gerept. 

Een huwelijksreis was er niet bij.  

Ze was totaal niet gelukkig en blij. 

Voor hem biertje hier en biertje daar, 

dag in, dag uit. 

O, wat een toekomst, 

met in haar buik een groeiende spruit. 

Zeuren deed ze niet. 

Want ze was een volwassen griet. 
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5. Bier  
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Lach 

Maanden gingen voorbij. 

Met het kindje dat in haar groeide was ze blij. 

Maar wat had ze zich in haar man vergist. 

Waarom had ze zo snel besloten, 

en niet iets anders beslist. 

Alcohol, ruzie, geweld.  

Elke dag. 

Waarom kon het niet anders? 

Ze miste een lach.  
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6. Lach  
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Een meisje 

Een meisje werd geboren. 

Iedereen mocht het horen. 

De vader wilde een jongen. 

Wat een teleurstelling, tjonge, jonge. 

Het meisje mocht er eigenlijk niet zijn. 

Voor haar was een dochter wel fijn. 

Hij zal wel wat tijd nodig hebben. 

Dan leerde hij zijn dochter wel kennen 

en dan zouden ze het samen wel redden. 
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7. Een meisje  
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Gehoord 

Het werd er allemaal niet vrolijker op. 

De vrouw kreeg vaker op haar kop. 

Alcohol en vertier, 

gemeenschap nu en hier! 

Een jongen moest en zou er komen! 

Dan was er ook een kind van hem. 

Een zoon van zijn dromen. 

Daar hoopte hij echt op. 

Zijn gebeden werden verhoord. 

Het geweld was even in de kiem gesmoord. 

Niemand mocht aan zijn zoon komen. 

Voor haar als moeder, 

één van haar ergste dromen.  
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8. Gehoord  
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Echt waar 

Zijn zoon was zijn alles. 

Maar huilde zoveel. 

Nog meer geweld en drank. 

Alles werd hem teveel. 

Elk lachje werd voortaan met een klap bestraft. 

Een schop hier, een schop daar. 

Het was zijn vrouw, dochter of zoon maar. 

Raar, maar echt waar. 
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9. Echt waar  
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Hoop 

Liefde krijgen wanneer het papa uit kwam. 

Veel liever zo, 

dan een schram. 

Op je tenen lopen en heel zachtjes doen. 

Hij ergerde zich anders geel en groen. 

Hoe klein ook, 

we werden met van alles bestookt. 

Blij als papa uit werken was. 

Tot dat hij weer aan kwam lopen. 

Ik was bang en kon alleen maar hopen.  

 

 



 23 

 

10. Hoop  
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De trap 

Een derde kindje werd geboren. 

Een zoon! 

Opnieuw mocht iedereen het horen. 

Vaak moesten mijn broertje en ik boven blijven. 

Dat was zijn wil. 

Heel stil…… 

Maar als we naar ons pasgeboren broertje wilden 

 

gaan kijken,  

 

deed hij je van de trap af smijten.  
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11. De trap  
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Vis 

Vissen deed papa graag. 

Hij nam ze mee naar huis; 

 

een vervelende plaag. 

Lag je lekker te slapen, 

werd je uit je bed geplukt. 

En daar stond ik helemaal slaperig te gapen, 

met een vissenkopje op een bord. 

Zeker schrikken was dat. 

O, wat had hij een lol gehad. 

Zo, nu maar weer slapen gaan, 

zodat je weer vroeg kunt op staan.  
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12. Vis  
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Lieve buren 

O, wat had ik lieve buren. 

Als ik kon bleef ik daar uren. 

Lang kon ik daar nooit blijven. 

Bang om weer klappen te krijgen. 

Een keer was ik ‘n minuut te laat weg gegaan. 

Durfde thuis niet naar binnen te gaan. 

En plaste in mijn broek. 

Kon ik dat slaan maar tegengaan. 
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13. Lieve buren  
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Verjaardag 

Op mijn verjaardag was ik als roodkapje naar de 

 

kleuterschool gegaan. 

Om met een mandje vol koekjes naar binnen te gaan. 

Mama had zelf de jurk gemaakt voor mij. 

En ik mocht bij de juf komen zitten, 

 

op de eerste rij. 

Langs de juf genoot ik het meest. 

Voor mij een echt feest. 

‘Lang zal ze leven’ werd er gezongen,  

 

vrolijk en blij. 

O, wat voelde ik me even helemaal trots en vrij. 
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14. Verjaardag  
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Pantoffel 

Op een klein plekje in de woonkamer, 

zaten mijn oudste broertje en ik te spelen met lego. 

Met z’n tweeën zaten we om een wasteiltje. 

Bij een schaterlachje of omdat ik dat legoblokje  

wilde hebben, zei papa al “stop”. 

Zijn lontje was erg kort. 

Hij voelde zich blijkbaar heel erg rot. 

Want een pantoffel kwam onze kant uit. 

Mijn broertje bukte hup daar ging papa´s  

 

pantoffel door de ruit. 

Naar onze slaapkamers werden we gestuurd. 

Iedereen kon meegenieten in de buurt.  
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15. Pantoffel 
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Vragen 

Als ik moeilijk liep op school,  

vroeg de juf wel eens wat.  

‘O, juf ik ben gevallen op straat, door een open gat.’ 

Als ik niet goed kon schrijven met mijn hand. 

‘O, juf ik ben gestruikeld over mijn bedrand.’ 

Zo verzon ik iedere keer wat. 

Had de juf nooit niks doorgehad? 
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16. Vragen  
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Vrolijk 

We liepen altijd naar school toe. 

Het was een klein stukje lopen. 

Toch was ik vaak moe. 

Ik probeerde altijd vrolijk te zijn. 

Ongelofelijk als klein kind, die mooie schijn. 

Zo zagen ze je het liefst en dat was fijn. 

Met klasgenootjes spelen deed ik graag. 

Even verlost van de thuisplaag. 
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17. Vrolijk  
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De zolder 

Op zolder kwamen we niet. 

Papa kon daar lange tijden bezig zijn. 

Ik snapte er niks van, 

maar vond het wel fijn. 

Als hij niet thuis was probeerde ik uit nieuwsgierigheid 

de trap op te lopen.  

Maar na drie treden, 

toch maar weer terug. 

Want als hij er achter zou komen….. 

Dan zou ik de volgende dag niet meer kunnen lopen.  
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18. De zolder  
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De wereld van papa 

De wereld van papa was niet groot. 

Met treinen spelen deed hij graag. 

Dat was de wereld van zijn dromen. 

Daar moest je echt niet aankomen. 

Een wereld waar hij klein mocht zijn. 

Zijn wereld waar hij van genoot. 

Voor hem zo fijn. 

Die zolder dat was het geheim. 

Waar hij alleen wilde zijn. 

En zich zelf kon zijn.  
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19. De wereld van papa  

 



42  

 

Buurmeisjes 

De goedheiligman, 

Wie kent hem niet. 

Spanning, zoals bij ieder kind. 

De goedheiligman, je beste vrind. 

In stilte sprak ik met hem. 

Ik hoopte dat hij zou zeggen:  

‘Stop met slaan; op je rem!’ 

Sint bracht de buurmeisjes mee, 

o, wat waren we tevree. 

Want spelen deden we bijna nooit met elkaar, 

bang voor gemaar. 

Maar samen met de goedheiligman kon dat wel, 

o, zo fijn. 

Dat we als buurmeisjes samen konden zijn. 
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20. Buurmeisjes 
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Kerst 

Daarvan zijn weinig herinneringen. 

Je sluit dingen af. 

En stopt ze weg. 

Zodat je er niet meer aan hoeft te denken. 

Omdat er voor mij geen echte kerst was, 

sloot ik mijn gevoel af. 

Geen gezellig thuis, familie,  samenzijn. 

Wat een gemis… 

Niet fijn. 

Maar als we ergens bij familie op kerstbezoek gingen, 

dan danste en zong ik met mijn ooms. 

En was zo blij, dat ik niet kon stoppen met springen.  
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21. Kerst  
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Liefdevol gezin 

Samen poppenkast spelen in een liefdevol gezin. 

Gezellig aan tafel eten met elkaar. 

Daar was het geen gemopper en gemaar. 

Ik bloeide daar helemaal op. 

Helpen met de babykleertjes in de kast leggen, 

Daar genoot ik van, helemaal top. 

Pa en ma gezellig,  

 

samen aan tafel kende ik niet. 

Het verdriet was groot van binnen. 

Want dat had ik niet. 

Hoewel er ook wel eens gezelligheid was hoor. 

Het was niet altijd een negatief spoor. 

Mama en papa deden allebei op hun eigen  

 

manier hun best. 

Wij waren samen een gezin net als de rest. 
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22. Liefdevol gezin  
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Servies 

Pa hield wel van afwisseling in serviesgoed. 

We kregen regelmatig een vliegende borden, 

kop en schotel show te goed. 

Scherven brengen geluk zegt men dan. 

Toch bleef het een tiran. 
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23. Servies  
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Geschrokken 

Tijdens het handen wassen werd mijn pyjamabroek nat. 

Ik liep bij pa en ma die ochtend de slaapkamer binnen. 

Hij stormde zijn bed uit als een geschrokken rat. 

Hard werd ik vast gepakt en op bed gegooid. 

Kledinghangers, een plastic deegroller en  blote  

 

handen, daar werd ik mee geslagen. 

Mijn moeder kon niks doen; 

 

het drong niet eens tot hem door.  

Ik probeerde weg te komen, 

Dat ging niet; hij was woedend en ging maar door  

 

en door.  

Of ik ze niet meer wilde storen tijdens het slapen.  

Dan zou hij er voor zorgen, dat ik niet meer werd  

 

geslagen. 
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24. Geschrokken  
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Laten zien 

Na zo ’n geslagen ochtend, 

kon ik bijna niet meer lopen. 

Ik wilde geen straf meer; 

elke keer maar hopen. 

Een keer heb ik toch mijn lichaam 

aan de juf laten zien. 

Alles deed me ook pijn. 

Waar ze ook keek op mijn rug. 

Ze zag een striem 

en blauwe plekken op mijn been. 

Het was zo gemeen! 

En toch zei ik… 

O, juf ik ben van een muurtje gevallen. 

Echt waar, echt waar. 
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25. Laten zien  
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Te laat 

Te laat op school komen zat er geregeld toch wel in. 

En dan dacht je wat een stomme school, 

wat heeft het nog voor zin. 

Als mijn broertje en ik te laat kwamen, 

moesten we bij de kapstokken zitten, onder de ramen. 

Thuis al straf gehad 

en dan op school ook nog. 

Veel verdriet heb ik daar om gehad. 
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26. Te laat  

 



56  

 

Gezien 

Als juf moet je allang hebben gezien, 

dat er iets niet klopte. 

Maar ik snap ook dat de stap, 

heel groot is, om daar voor op te staan. 

Zeker als je iemand, 

zou beschuldigen van slaan. 

De signalen waren gegeven. 

Er moest verandering komen in mijn leven.  
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27. Gezien  
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KIJK  

 

ZIEN 

 

NEEM DIE STAP 

 

VOLG JE HART 

 

ZORG VOOR VERANDERING 
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28. Kijk zien  
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Pret 

In de zomerdag werd soms het zwembadje opgezet. 

O, wat hadden we een pret. 

Daarin konden we even echt kind zijn. 

Niet te luid, wel zachtjes. 

Wat genoot ik daar van. 

Heel erg fijn. 
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29. Pret  
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Fietsen 

Op een dag had papa drie mooie fietsen geregeld. 

Wat waren we daar blij mee. 

Ja fietsen mochten we zoveel we wilden die dag. 

Toen was er geen nee. 

Het fototoestel werd aangeraakt. 

Pa en ma hadden me heel blij gemaakt.  
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30. Fietsen  
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Werk 

Pa werkte bijna elke dag. 

Maar helaas waren er ook tijden  

dat hij geen werk had. 

Mensen moesten stoppen omdat 

de baas ze niet meer kon betalen. 

Overal kwam dat wel voor. 

Hij deed z’n best om weer aan een baan te komen. 

Niet alles wat hij deed was de baan van zijn dromen. 

Toch stond hij klaar voor zijn gezin. 

Al ging het hem niet altijd makkelijk af 

en had ma het ook super zwaar. 

Ze bleef zich staande houden  

 

onder veel  gemopper en gemaar. 
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31. Werk  
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Oudste 

Als oudste moest ik verantwoordelijk zijn. 

Nou dat is echt niet fijn. 

Als mijn broertjes iets deden wat niet mocht, 

werd aan mij door pa een klap verkocht. 

Ik was maar een kind 

en kon er toch ook niks aan doen. 

Geen tegenspraak; 

schelden, klets, pats, boem.  
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32. Oudste  
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Springtouw 

In de supermarkt had ik een keer 

drie springtouwen gestolen. 

Ik had ze achter mijn jas verscholen. 

Aan de buurvrouw liet ik ze zien. 

‘Maar meid die centjes heb je toch helemaal niet. 

Kom geef maar hier, 

ik breng ze voor je terug voordat iemand het ziet.’ 

Gelukkig was ze niet al te boos. 

Dat was voor mij een hele troost. 

De verrassing was groot, 

toen ik van de buurvrouw een springtouw kreeg. 

Wat een herinnering. 

Soms mis ik haar het meest. 
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33. Springtouw 
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Ziek 

Als je ziek was wilde pa de drankjes zelf maken. 

Maar ik kon niet kiezen, 

van pa of van de dokter, 

zodat ik in paniek raakte. 

Zijn ogen drongen erop aan. 

‘Dan moet je het zelf maar weten; 

ik ga er niet meer aan staan.’ 

Naar de huisarts werd er gegaan. 

Daar lag ik ziek op de bank. 

En pa met zijn luidruchtige vrienden aan de drank. 
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34. Ziek  
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De mattenklopper 

Een mattenklopper hadden we ook in huis. 

Ja, matten moesten ook worden geklopt thuis. 

Maar er werden ook andere dingen mee geklopt. 

Op je billen kwam dat hard aan, 

hij bleef maar door gaan. 

Zitten deed zo’n pijn. 

Waarom altijd maar dat verdriet 

en die verborgen schijn. 
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35. De mattenklopper  
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BLIJF VAN JE KIND 

 

EN ANDERMANS KINDEREN AF 

 

BEHANDEL ZE MET LIEFDE 

 

ZIE ZE MET LIEFDE 

 

STOP MET GEWELD 

 

EN ONGEWENSTE HANDELINGEN 

 

WEES LIEF VOOR JEZELF 

 

EN DE ANDER 
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36. Blijf van je kind  
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Een plan 

Via, via werd ma met een instantie 

in contact gebracht om weg te gaan. 

Maar ze moest stevig in haar schoenen staan. 

Niemand mocht iets weten. 

Zelfs wij wisten als kind natuurlijk helemaal van niks. 

Stel je voor,  

oh, nee daar moest je niet aan denken. 

Dan ging alles mis. 

Alleen opa die op afstand ook wat regelde. 

Lieve opa, 

dit zal ik nooit vergeten.  
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37. Een plan  
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Verhuiswagen 

Op een dag kwam er een verhuiswagen aangereden, 

nadat pa naar zijn werk was gegaan. 

Er kon van te voren niks klaar staan. 

Want dan zou pa er achter kunnen komen. 

Het nodige werd gepakt. 

Alles ging heel snel. 

Totaal met verwarrende gevoelens dat wel. 

Net zoals in films. 

Mijn oudste broertje en ik werden tussen de spullen, 

en met chips achter in de verhuiswagen gezet. 

Afscheid  nemen kon niet. 

De verhuiswagen had twee kleine raampjes, 

daar ging ik voor staan. 

Onbewust wist ik, dat ik niet meer terug zou gaan. 

Alles wat me dierbaar was, werd een stipje. 
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38. Verhuiswagen  
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Lange reis 

Op weg naar het Blijf van mijn lijf huis. 

Een hele lange, lange reis. 

De fietsen werden bij een oom van mijn moeder  

 

neergezet in de schuur. 

We waren allemaal behoorlijk overstuur. 

Snel, snel we moesten weer door. 

Kletsen daar was geen tijd voor. 

Tranen en met een dikke knuffel  van opa 

gingen we verder op reis. 

Na een lange, lange reis, 

kwamen we aan bij het Blijf van mijn lijf huis. 
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39. Lange reis    
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Vrij!! 

Mag dit boekje jou inspireren om met je verleden 

aan de slag te gaan. 

 

Voor jouw vrijheid. 

Gooi je onzekerheid overboord en verstop je niet  

 

langer. Gebruik je creativiteit en vraag om hulp. 

 

Er is altijd hulp.  

 

Ook voor jou!  

Het proces kan pittig zijn, maar wat je er voor terug  

krijgt, is niet te beschrijven. 

 

Liefs, Jeanine Susen  

 
 

 

Liefde is het kind van vrijheid,  

nooit dat van dominantie. 

Erich Fromm 

Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980  
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40. Vrij 
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