
Simon, Dominique, Jos Bakker: ‘Als je ze maar lief hebt’ Uitgeverij Free Musketeers, 
Zoetermeer 2014. ISBN 9789048434725 (Seksueel Misbruik/Geestelijke 
gezondheidszorg/PO) Zie ook: www.freemusketeers.nl  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Ervaringsverhaal van Simon Bakker, een man die valt op jonge meisjes. Hij licht op 332 
pagina’s toe hoe hij ertoe is gekomen een meisje aan te randen. Hij had al eens gezeten 
voor misbruik van een jongen. Hij gaat uitgebreid in op de periode nadat hij is opgepakt, 
psychologische onderzoeken krijgt en TBS. In het boek is een briefwisseling met zijn 
vriendin Marion opgenomen die van zijn daden niets wist en niet kan begrijpen dat hij 
niet ziet wat hij het meisje heeft aangedaan.  
 
Achterflaptekst: ‘Je loopt met een groot geheim rond: Je bent een volwassen man en je 
valt op jonge meisjes. Wat doe je dan? Simon Bakker (34) woont samen met zijn 
vriendin Marion (20), maar zoekt regelmatig kindrijke plekken op. Op een dag lokt hij 
een jong meisje in zijn auto en misbruikt haar seksueel. Hiermee gooit hij het leven van 
het meisje en zijn vriendin compleet overhoop. Hij wordt gearresteerd en bekent enige 
tijd later.’ 
 
Over de schrijver: 
Zie ook: https://www.facebook.com/people/Simon-Dominique-Jos-
Bakker/100006759917582  
 
Wat viel op: 
-Hoe moeilijk ik het vond om te lezen over de seksuele handelingen met het 
‘sproetenmeisje’, ook al omdat zoveel vrouwen getuigenissen hebben geleverd waarin 
levens getekend zijn door seksuele handelingen die volwassenen hen in hun jeugd met 
hen vroegen te doen. Ook vanuit liefde zoals Simon betoogt. En dat hij vindt dat het 
sproetenmeisje het zelf wilde. Feit blijft dat hij haar onder valse voorwendselen naar de 
auto heeft gelokt, en de versie die het meisje van het gebeurde geeft.  
-Hoe anders Simon’s kijk is op wat er tussen hem en het meisje is gebeurd dan de visie 
van zijn vriendin en de maatschappij. Hoe dat een beetje past in wat normaal was 
gedurende zijn jeugd. 
-Dat Simon niet de indruk geeft te vinden dat hij het meisje heeft geschaad.  
 -Hoe belangrijk seks voor Simon is. 
-Hoe moeilijk ook zijn vriendin het er mee heeft gehad. 
 
Citaten: 
Pag.183-185: ‘De controle was zoek.(…) Ik frunnikte aan het stofje van haar jurk en 
rimpelde het langzaam omhoog. Ik kriebelde aan haar blote benen en streelde haar kutje 
over haar slipje. Met mijn andere hand ontknoopte en ontritste mijn eigen broek.(…) 
Achteraf besefte ik dat ze misschien niet durfde te zeggen wat ze werkelijk voelde, dat ze 
het net als ik verzadigend vond. (…) daarbij kwam ik nu veel te snel klaar en zij moest 
van penetratie kunnen genieten. Een stuk romantischer, en ze moest me eerst beter 
leren kennen.’ 
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Pag.262: ‘Waar ze het wel over eens waren, maar ik niet met hen, was dat ze 
kinderenmisbruiken benoemden als psychopathie, want weinig van de kenmerken die 
daaraan hingen besloegen mijn karakter.’ 
 
Pag.273: ‘Als ik wist hoe je tegenover kinderen stond, probeerde ik het uit je hoofd te 
praten en adviseerde ik je om naar een professional te gaan. Daarmee was veel ellende 
bespaard gebleven, al was alleen al het ongeschonden leven van het meisje intact 
gebleven. Getekend voor het leven, snap je wat ik zeg?. 
 
Pag.297: ‘De persoonlijkheidstekst (EQ)zei mij een stuk minder; daar kwam vooral mijn 
extreem snelle seksprikkel en sociaal minder onderlegd zijn uit.(…) Was een snelle 
seksprikkel niet gewoon mannelijk? In ieder geval alle mannen die ik kendde, hadden 
een enorme seksdrive. ‘ 
 
Recensies/Extra: 
https://boekenfans.wordpress.com/2015/03/24/als-je-ze-maar-liefhebt-simon-
dominique-jos-bakker/   
Veerle Schamp: ‘Noot vooraf: Ik deel deze recensie niet met jullie om mijn oordeel te 
vellen over schuld of onschuld. Dit laat ik voor mezelf. Ik wil gewoon weergeven hoe ik 
het boek ervaren heb.(…) Zo kom je er achter dat hij reeds vanaf zijn achtste samen met 
zijn vader masturbeerde en er een wedstrijdje van maakte. (…) Eerst misbruikte Simon 
een jongetje dat hij achteraf bijna vermoordde. Daarvoor zat hij enkele jaren in de 
gevangenis en was hij ook op TBS. Hij belooft om dit achter zich te laten en rept er met 
geen woord over tegen zijn huidige vriendin Marion. De drang wordt echter te groot 
wanneer hij eerder toevallig aan een schoolpoort een meisje ziet buitenkomen waar hij 
verliefd op wordt. Hij lokt ze mee in zijn auto en misbruikt haar.  
Het boek is eerlijk en biografisch geschreven. Sommige passages komen echt hard en 
schokkend aan. Het was mij moeilijk om door te lezen aan een stuk door en toch was ik 
geneigd om verder te lezen. (…) Wat me wel opviel was dat Simon in feite opgegroeid is 
in een milieu van kindermisbruik en waarschijnlijk niet ten volle beseft wat hij kinderen 
aandoet door hen te misbruiken. Het is als het ware een vicieuze cirkel waar hij in 
terecht gekomen is. Jammer, hopelijk lukt het hem om zijn leven volledig om te draaien 
en het goede pad te kiezen. Door zijn eerlijkheid en openheid waarmee het boek 
geschreven is, krijg ik er bijna medelijden mee maar zo’n dingen kan je niet goedkeuren, 
van kinderen blijf je af.’ 
 


