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In deze bundel leest u verhalen van mensen die betrokken zijn 

geweest bij huiselijk geweld. Zij werden slachtoffer van geweld

door hun partner, ouder of kind of pleegden zelf geweld tegen een

naaste. Het vraagt moed om hierover te spreken. 

Wat we graag van deze mensen wilden weten was: wie of wat heeft

jou geholpen om het geweld te stoppen, jezelf in veiligheid te 

brengen en te herstellen van de gevolgen van huiselijk geweld? 

Wie maakte het verschil? Wat maakte dat een bepaalde persoon  

of gebeurtenis zo belangrijk was? Welke rol speelden professionals

en wat waren andere, soms onvermoede hulpbronnen? 

De verhalen laten zien dat kleine daden grote gevolgen kunnen 

hebben voor de direct betrokkenen. Ze roepen op om in actie te 

komen, al is het maar door een klein woord of gebaar. Ze maken 

duidelijk dat huiselijk geweld niet alleen door professionals kan

worden gestopt.  

De vertellers spreken uit eigen ervaring over wat voor hen 

belangrijk was in de bejegening en hulpverlening bij huiselijk 

geweld. Ze vertellen het verhaal van binnenuit, waardoor we 

andere kennis opdoen dan die we uit lesboeken halen.
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Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in

Leonard Cohen
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VOORWOORD

Kracht, moed en vertrouwen

Ted Kloosterboer - Directeur Stichting Praat

Een bundel vol verhalen van mensen die allerlei vormen van mishandeling
hebben meegemaakt. Waarom zou je dat willen lezen?

In de eerste plaats, hoe gek het misschien ook klinkt, omdat het hoop
geeft. Het zĳn verhalen vol pĳn, verdriet, wanhoop en eenzaamheid. 
Maar in elk verhaal zitten ook strohalmen waar de hoofdpersonen zich
krachtig aan vastklampen. Vastbesloten om niet meer los te laten.

En dat geeft hoop. Hoop voor iedereen die nu nog in een vergelĳkbare
situatie zit. Er is blĳkbaar altĳd nog een strohalm te vinden. 
Bĳvoorbeeld in de vorm van een persoon, bekend of onbekend, die zich
ontfermt over de hoofdpersoon uit de verhalen. Het kan in de vorm 
van een toevalligheid, een situatie die er voor kan zorgen dat iemand 
kan ontsnappen. Maar vaker nog is het de kracht die de hoofdpersoon 
zélf heeft. 

En die kracht zorgt ervoor dat er vroeg of laat toch een grens wordt
getrokken. Tot hier en niet verder. Die kracht zorgt er ook voor dat
wanneer er zich hulp aandient, deze wordt aangenomen. Dat de
mogelĳkheid tot ontsnappen gebruikt wordt. Hulp aanvaarden of
ontsnappen vergt enorm veel moed. En vertrouwen. Vertrouwen dat het
beter kan. Vertrouwen in andere mensen, terwĳl ‘die ander’ tot nu toe 
vaak verantwoordelĳk is voor het geweld. Kracht, moed en vertrouwen;
dat spreekt uit deze verhalen en dat geeft hoop.

VII
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Een andere belangrĳke reden om deze verhalen te lezen is om te leren.
Wanneer je echt bereid bent om je open te stellen voor deze verhalen dan
leer je de patronen zien. Dan krĳg je meer inzicht in de dynamiek van
huiselĳk geweld en kindermishandeling. Het beter begrĳpen van deze
dynamiek betekent ook het beter begrĳpen van de slachtoffers en de
plegers. En dat leidt weer tot betere ondersteuning en hulpverlening.

Maar misschien is de belangrĳkste reden wel dat door het lezen van deze
verhalen we de hoofdpersonen erkenning geven voor hun strĳd. Voor hun
pĳn, verdriet, wanhoop en kracht. En door deze verhalen te lezen en écht
tot ons door te laten dringen, door deze verhalen er echt te laten zĳn,
zorgen we ervoor dat we de hoofdpersonen laten voelen dat zĳ
bestaansrecht hebben. Iets wat voor velen van hen niet vanzelfsprekend 
is geweest.

Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met kindermishandeling of
huiselĳk geweld heeft het recht om er te zĳn. Heeft het recht om zĳn of
haar verhaal met ons te delen ook al zouden we deze het liefst niet willen
horen. Zĳ hebben het recht om ons te wĳzen op de lelĳkheid van het
leven. En zĳ hebben recht op onze erkenning en steun.

Dus daarom, lees dit boek.
VIII
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INLEIDING 

In deze bundel leest u verhalen van mensen die betrokken zijn geweest bij huiselijk
geweld. Zij werden slachtoffer van geweld door hun partner, ouder of kind of
pleegden zelf geweld tegen een naaste. Het vraagt moed om hierover te spreken.

Deze verhalenbundel is een vervolg op het boek ‘Durf te weten’ dat in 2020 uitkwam.
In die bundel verzamelden wij verhalen van professionals die werkten aan veiligheid
in gezinnen. Het waren verhalen over een casus die hen bij was gebleven en die hun
kijk op huiselijk geweld en hun vak veranderd had. Het was een inkijkje in de prak-
tijk, met ‘leringen’ die verschillende professionals in die praktijk opdeden.

De verhalen in deze bundel laten de andere kant zien. Wat heeft de direct betrok-
kenen daadwerkelijk geholpen? Wie maakte het verschil? Wat maakte dat een be-
paalde persoon of gebeurtenis zo belangrijk was? Welke rol speelden professionals
en wat waren andere, soms onvermoede hulpbronnen? 

Om te begrijpen welke hulpbronnen mensen uiteindelijk wisten te vinden, was
het nodig om eerst iets meer te begrijpen van de context waarin dat plaats vond,
om beeld te krijgen van de situatie waarin mensen verzeild waren geraakt. De ver-
halen schetsen daarom meestal een periode uit het leven van betrokkenen. Veel
verhalenvertellers zijn tot in het diepst van hun ziel gemotiveerd om met hun ver-
haal lotgenoten te helpen. 

Hoe mooi zou het zijn als deze bundel hoop biedt aan mensen die te maken heb-
ben gehad met huiselijk geweld, of nu nog in een gewelddadige situatie verkeren?
Als er door het lezen vertrouwen ontstaat dat het mogelijk is om het geweld te
stoppen en te herstellen? Want daarvan getuigen deze verhalen. 

Daarnaast hopen we dat dit boek leerzaam is voor een brede groep professionals
én omstanders. De verhalen laten zien dat kleine daden grote gevolgen kunnen
hebben. Ze roepen op om in actie te komen, al is het maar door een klein woord
of gebaar. Ze maken ook duidelijk dat huiselijk geweld niet alleen door professi-
onals kan worden gestopt. 
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De vertellers spreken uit eigen ervaring over wat voor hen belangrijk is geweest
in de bejegening en hulpverlening bij huiselijk geweld. Ze vertellen het verhaal
van binnenuit, waardoor we andere kennis opdoen dan die we in theoretische
boeken lezen. 

Kortom: we hopen dat de verhalen leiden tot inzichten, inspiratie en moed.

De moed om over huiselijk geweld te durven spreken!
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VERANTWOORDING

Dit boek komt voort uit de Werkgroep Geweld in gezinnen, onderdeel van het ken-
nisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Hierin werken Veilig Thuis, Stichting Buurtteam-
organisatie Sociaal Utrecht, de GGDrU en Hogeschool Utrecht samen om het
thema op de kaart te zetten en te houden.

Onze eerste bundel ‘Durf te weten!’, waarin we professionals interviewden, schre-
ven we in 2020 naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van onze werkgroep. Hierna
vonden we het van belang ook de kant van de direct betrokkenen te belichten.

De meeste verhalen zijn niet direct aan de vorige bundel verbonden. Twee verhalen
zijn dat wel, die van Fatima en Merel. Zij vertellen hun verhaal, in de vorige bundel
vanuit professionalperspectief beschreven, nu vanuit hun eigen perspectief.

De gesprekken waren intensief. Mensen waren bereid om open te zijn over taboe -
onderwerpen, om in het gesprek terug te gaan naar vreselijke gebeurtenissen, om
trauma’s onder woorden te brengen en om ons te vertrouwen. Dat heeft ons diep
geraakt. 

We hadden verwacht dat het heel moeilijk zou zijn om mensen te vinden die over
hun eigen ervaringen wilden spreken. In de praktijk kwamen er via via steeds weer
mensen op ons pad die bereid waren hun verhaal met ons en met u te delen. 

Net als in de vorige bundel is deze verzameling verhalen een willekeurige. Onze
belangrijkste selectiecriteria waren of de veiligheid niet in het geding zou komen
door publicatie en of er hulpbronnen aanwezig waren. Verder hebben we gepoogd
een zo breed mogelijk spectrum van vormen van huiselijk geweld aan bod te laten
komen. Hierbij bleek dat er meer slachtoffers waren die hun verhaal wilden delen
dan plegers. Ook was het voor ons vrijwel onmogelijk om ouders te vinden die 
wilden spreken over hun rol als pleger van kindermishandeling. Het verhaal van
Marleen is hierop een uitzondering. Bij deze vorm van huiselijk geweld is het taboe
voor de meeste mensen mogelijk te groot. Hetzelfde geldt voor eer gerelateerd

13
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geweld, waarbij de veiligheid misschien nadrukkelijker in het geding is. Tenslotte
zijn er in deze bundel geen ervaringen met ouderenmishandeling opgenomen.

Bij het schrijven zijn we zo dicht mogelijk bij de woorden van de verteller gebleven.
We hebben geprobeerd er lopende verhalen van te maken, waarin zij zelf zo veel
mogelijk aan het woord zijn. Dat wil zeggen dat we uit zijn gegaan van de beleving
van de vertellers. Wij hebben geen feiten gecheckt. Evenmin hebben we betrokken
personen of organisaties gevraagd om hun visie, een weerwoord of reactie. 

Wel hebben we, in overleg met de verhaaleigenaars, gekeken waar het nodig of
wenselijk was het verhaal te anonimiseren. Door een fictieve naam te gebruiken
of details iets te wijzigen, willen we ervoor zorgen dat we vertellers zelf, hun naas-
ten of andere betrokkenen niet schaden door publicatie. Andere vertellers wilden
juist graag met naam en toenaam hun verhaal doen. Bijvoorbeeld om te laten zien
dat huiselijk geweld iedereen kan overkomen. Of omdat ze na lang stilzwijgen ein-
delijk hun eigen stem willen laten horen.

Bij elk verhaal is een korte kadertekst opgenomen. Hierin schetsen we iets meer
achtergrondinformatie over een specifieke hulpbron. De keuze van de onderwer-
pen binnen de kaders is deels ontleend aan de verhalen, maar uiteindelijk door
ons bepaald. Waar mogelijk verwijzen we hier ook naar een website of literatuur
voor meer informatie.

Angele Verkaaik is werkzaam bij Hogeschool Utrecht onder meer als docent en
onderzoeker op het gebied van huiselijk geweld. Daarnaast heeft zij een eigen
praktijk in coaching en systemisch werk.

Kim van den Berg was tot voor kort werkzaam als regisseur kwaliteit en veiligheid
voor de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Inmiddels werkt zij bij
Hogeschool Utrecht als docent op het gebied van pedagogiek en huiselijk geweld.

Mirjam Kruisselbrink is als projectcoördinator en communicatie adviseur werk-
zaam bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en het ken-
nisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
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