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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Egodocument van een vrouw die incest en ander seksueel misbruik te boven kwam 

door zichzelf trouw te blijven. De stijl is zorgvuldig, openhartig en spiritueel getint.  

Je kunt duidelijk merken dat de auteur zelf therapeut is. Vollenhoven schetst op een 

indringende manier het loyaliteitsconflict waarin zij terecht kwam. Ook laat ze zien 

hoeveel moed er voor nodig is om als lid van een disfunctioneel gezin om openheid te 

vragen.  

De auteur is  ervan overtuigd dat er alleen heling kan zijn als haar hele waarheid aan 

het licht komt. Daartoe bevraagt ze haar familie, haar herinnering en haar 

lichaamsbewustzijn.  Zij leert verscheidene lichaamsgerichte psychotherapieën op 

zichzelf toepassen en gaat deze professioneel beoefenen als therapeut en trainer. 

Uiteindelijk dringt het tot de auteur door dat zij nooit echt door haar ouders gehoord 

en gezien zal worden, hoeveel tact en geduld ze ook aan de dag legt. Ze laat hun 

onvermogen bij hen, neemt afscheid en vervolgt haar leven met zelfrespect.  

Met literatuurlijst en samenvatting van de therapeutische benaderingen en 

begrippen.  

Over de schrijver:  

Marianne Vollenhoven werkte jaren als leerkracht in het basisonderwijs. Daarna 

studeerde ze theologie aan de KTHU. Sinds 1998 heeft ze een praktijk aan huis voor 

Lichaamsgerichte Psychotherapie. Daar ligt haar grote passie. Marianne is getrouwd 

en heeft twee kinderen.  Het verhaal van Annejan  Harteveld is feitelijk haar eigen 

verhaal. Zie voor Marianne’s praktijkgegevens: www.bodyspirit.nl 

Korte Beschrijving: 

Annejan Harteveld, het alter ego van Vollenhoven, groeit op als de één na jongste 

dochter van een dominee in Rotterdam. Zij is een levenslustig en onderzoekend kind. 

Tot haar moeder langdurig ziek wordt en haar vader de zorg voor werk, huis en 

kinderen op zich moet nemen. Annejan wordt een onzeker en angstig meisje. Haar 

moeder troost haar, maar tegelijkertijd suggereert ze ook, dat Annejan haar angst en 

verdriet wel aan zichzelf te danken zal hebben. Op een logeeradresadres wordt 

Annejan misbruikt door de zoon des huizes, Bruno. Ze kan dit nog niet benoemen, 

maar ze protesteert fel als ze erheen gebracht wordt.  Haar vader schenkt daar geen 

aandacht aan.  

Het kind Annejan ontwikkelt een afkeer van seksualiteit en haar eigen 

vrouwelijkheid. Als jonge vrouw worstelt ze met biseksuele gevoelens, met depressie 
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en boulimie. Ze komt in therapie en volgt assertiviteitstraining, waardoor ze de 

boulimie overwint. 

Na enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt te hebben, gaat Annejan 

theologie studeren.  Dit brengt haar niet het inzicht waarop ze had gehoopt. Ze komt 

ook in aanraking met Psychosynthese en later met  lichaamsgerichte psychotherapie. 

In die laatste richting voelt zij zich thuis en ze gaat zich er professioneel in verdiepen. 

Van nu af gaan Annejan’s professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand.  

Als getrouwde vrouw en moeder van twee kinderen neemt Annejan deel aan een 

professionele training. Daar krijgt ze opeens flashbacks van seksueel misbruik door 

haar vader. Haar moeder vertelt daarna terloops dat zij ooit uit huis is geplaatst bij 

een gezin met een pedofiele zoon, Bruno.  Annejan gaat zich dit misbruik herinneren 

en daardoor valt de verdenking een tijd lang niet meer op haar vader. Totdat ze zich 

tijdens een familieopstelling ook het misbruik van haar vader duidelijk herinnert. 

De rest van het boek wordt gedomineerd door pogingen van de hoofdpersoon om 

openheid tussen haar en haar ouders te creëren. Haar moeder blijkt van veel op de 

hoogte te zijn geweest, maar kiest keer op keer voor haar man. Als Annejan haar 

daarmee confronteert, kruipt moeder meestal in de slachtofferrol. Vader blijft zijn 

dochter voor leugenaar uitmaken en wordt daarin gesteund door enkele van zijn 

andere kinderen. Een paar keer lijkt een toenadering op handen, maar uiteindelijk 

lopen alle pogingen op niets uit. Het boek eindigt in 2012, als Annejan voorgoed 

afscheid heeft genomen van haar ouders. Zij hoopt dat haar ervaringen anderen zal 

helpen in hun eigen kracht en essentie te blijven geloven.  

 

Wat viel op: 

Dat het hier een biografie betreft, blijkt uit het feit dat de auteur foto’s van zichzelf 

heeft ingevoegd. Toch heeft het boek de naam “roman” meegekregen en is de naam 

van de hoofdpersoon veranderd. Een lezer kan daardoor de indruk krijgen dat 

Vollenhoven toch weer afstand doet van haar ‘waarheid’. Desgevraagd vertelt de 

auteur echter dat dit omwille van aansprakelijkheid en privacy is gedaan. 

Ook over haar seksuele ervaringen uit zij zich openhartig. Zij had als jongere lange 

tijd een afkeer van seks met mannen en heeft meerdere relaties met vrouwen gehad. 

Uiteindelijk kreeg zij een relatie met een man en werd moeder. Zij bleef haar 

seksualiteit verkennen, o.a. door zich in tantra te verdiepen.  Vollenhoven beschrijft 

hoe ze met ontbloot bovenlichaam op een man ligt om een oefening te doen. Daarbij 

komt veel los.  Het blijkt de houding te zijn waarin haar vader haar vaak verkrachtte. 

Kwetsbaar en moedig om zoiets op te schrijven, vooral voor een therapeut die de lezer 

straks als klant tegenover zich kan krijgen.   

Annejan’s oudste broer David blijkt achteraf ook misbruikt te zijn.  In dezelfde 

periode dat Annejan haar levenslust verliest, wordt hij ook steeds stiller. Hij maakt 

zich onzichtbaar. Op latere leeftijd wordt hij schizofreen en uiteindelijk pleegt hij 



zelfmoord. Aan het eind van het boek biecht vader het misbruik op, zonder het 

concreet te benoemen.  Hij beweert dat ‘het’ David niet zo gedeerd heeft als ‘het’ 

Annejan heeft gedeerd. Vader kan of wil niet begrijpen, dat David waarschijnlijk juist 

aan het verzwijgen van het misbruik ten onder is gegaan.  

Het is opvallend hoe vaak Annejan’s ouders echt of voorgewend ‘vergeten’  of 

ontkennen wat zij eerder hebben erkend of besproken.  Dat is enorm frustrerend voor 

haar. Ze stelt zich keer op keer uiterst kwetsbaar op, krijgt even hoop en blijkt dan 

wéér geen stap verder gekomen te zijn. Sterker nog, ze ontdekt dat haar ouders veel 

meer hadden kunnen doen om haar te beschermen maar dat telkens nalieten. 

Desondanks blijft Vollenhoven respectvol over haar familie spreken en geeft zij 

uitdrukking aan de liefde die zij nog steeds voor haar ouders voelt.   

Citaten: 

 Pag. 24/25: ‘In die tijd had ik erg veel buikpijn en verdriet. Zo erg zelfs, dat ik er 
een keer niet van kon slapen. Mijn moeder, die altijd heel zachtaardig was, kwam 
bij me en ging bij mij op het bed zitten. Mijn vader stond ietsje later achter haar. 
Hij keek in mijn beleving streng en strak naar mij. “Als ik het maar niet vertelde”, 
las ik in zijn ogen. Ik bleef maar huilen en was zo bang. Mijn moeder zei tegen mij 
, dat ik vast iets verkeerds had gedaan en dat ik Jezus om vergeving moest vragen. 
Ik snapte hier helemaal niets van.[…] Onder lichte druk van mijn moeder heb ik 
toen toch mijn gebedje gezongen: “ Boze dat ik heb gedaan, zie het Here toch niet 
aan…’ 

 

 Pag. 120: ‘Zo voel ik me nog steeds schuldig, dat ik niet meer bel met mijn ouders,  
dat ik voorlopig niet meer wil komen en dat ik hen dit allemaal aandoe. De 
ervaringen met Bruno zijn zoveel makkelijker te verwerken. Dan kan je het 
‘kwaad’ tenminste buiten de familie houden en heb je geen loyaliteitsconflicten en 
geen angst om alleen te blijven.’  

 

 Pag. 169: ‘Toen [mijn vader] me hoorde, begon hij te huilen. Vanuit mijn hart en 
mijn kracht vroeg ik of we niet opnieuw vanuit openheid konden praten over wat 
er vroeger is gebeurd. ‘Nu kan het nog en het zou de pijn in de familie kunnen 
helen’ zei ik. Zijn stem veranderde hierdoor en hij ontkende weer, dat hij iets met 
kinderen gedaan heeft. Vervolgens vertelde hij iets over zijn seksualiteitbeleving, 
waardoor ik gelijk weer ging dissociëren. Ik werd er heel naar van en voelde 
direct, dat mijn oren dicht gingen zitten. Ik  hoorde nog wel, dat hij opnieuw 
beweerde, hoe vrolijk ik altijd als kind ben geweest. Gelukkig voelde ik mijn 
helderheid weer terugkomen en antwoordde ik hem, dat ik mezelf hierin goed heb 
kunnen splitsen.  Maar ook, dat ik dit niet steeds wil blijven herhalen. Hij zei 
hierop: ‘Laten we dan maar stoppen met dit schaakspel’. ‘Hoezo schaakspel’ vroeg 
ik hem [… ] ‘Ik speel geen spel pappa! Ik wil alleen precies weten wat waar is en 
dat ook van jou horen!’’ 
 

 Pag. 184: ‘Ik weet nu, gelukkig, dat ik veel meer ben dan deze ervaringen en de 
opgelopen schade door mijn ‘grenzeloos bestaan’.’ 
 


