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Soort boek/stijl: Zestien levensechte ervaringsverhalen van jongeren die met 
kindermishandeling te maken hebben (gehad). Ze zijn geschreven door Kees Opmeer, 
die hen daarvoor heeft geïnterviewd. Elk verhaal wordt geïllustreerd met een grote 
foto. De stukjes zijn geschreven vanuit de belevingswereld van de hoofdpersonen. In 
een toegankelijke verhalende stijl geschreven en daarom voor een breed publiek 
bereikbaar. Hartverscheurend en onthutsend. 
 
Over de schrijver: Kees Opmeer (1952) is geboren in Voorburg. Hij bekleedde 
diverse functies bij het rijk, o.a. beleidsmedewerker jeugdzorg bij de provincie 
Drenthe. Daarnaast vertaalt hij boeken, schrijft voor toneel en schrijft hij 
kinderboeken.. Hij is getrouwd en woont met vrouw Lieneke en dochters Marieke, 
Marloes en Annelies in het Drentse Ruinen. 
zie ook http://www.keesopmeer.nl/ 
 
Korte bespreking: De personen van wie het verhaal in dit boek is opgetekend 
hebben allen te maken gehad met verschillende vormen van kindermishandeling. Ze 
zijn geschopt en geslagen, verwaarloosd, misbruikt en vernederd, angstig gemaakt en 
onder druk gezet. Dat hebben zij aan Kees Opmeer verteld, die heeft uitgeschreven in 
wat voor situaties zij zaten. Dat kindermishandeling op zeer veel verschillende 
manieren voorkomt wordt in dit boekje wel duidelijk. Het gaat over nogal wat 
verschillende, zeer beroerde situaties. Zo lezen we dat Edwin, omdat hij zijn eten niet 
opeet, door zijn vader wordt afgeranseld. En hoe Jesse en Beau door hun vader 
angstig worden gemaakt. We lezen dat Lammert op latere leeftijd aan zijn vader gaat 
vragen waarom hij hem heeft misbruikt en of hij er spijt van heeft. En hoe Meriam 
haar vader confronteert met zijn daden. Er zijn jongeren en kinderen die door opa of 
buurjongens zijn misbruikt. En kinderen die zo goed mogelijk proberen te leven bij 
een agressieve vader of een moeder die geen aandacht aan hen schenkt. Duidelijk 
wordt in dit boek dat kindermishandeling in heel veel verschillende gedaanten en 
situaties voorkomt. Dan is er sprake van seksueel geweld, of van terreur en 
machtsspelletjes, waarbij het kind het onderspit moet delven en manieren verzint om 
te kunnen overleven . Dat gaat vaak niet in de koude kleren zitten. Kees Opmeer 
wilde met het boek kindermishandeling bespreekbaar maken. Dit boek doet zeker een 
goede, dappere poging. Je kunt alleen maar hopen dat het lukt. 
 
Wat viel op: Het is zoals de schrijver in de inleiding al zegt: ‘Natuurlijk, de verhalen 
zijn aangrijpend en soms schokkend, maar het zijn ook verhalen vol hoop en kracht.’ 
Menige ouder zal de verhalen niet los kunnen laten. Ze gaan onder je huid zitten. Zo 
pijnlijk is vaak de liefdeloze situatie waarin de personen opgroeien. Waarvoor je 
kinderen wilt beschermen. En dat kan alleen als er op een goede manier wat aan 
gedaan kan worden. Maar hoe? Wat is dan de goede manier? En hoe signaleer je die 
situaties en zorg je dat een kind in de voor hem beste situatie kan opgroeien? Ik mag 
hopen dat dit boek zijn doel bereikt en er nog vele zinvolle discussies volgen. Omdat 
je, als je dit boek hebt gelezen, wilt dat het over is. Het is goed dat het opgetekend is. 
Maar soms gewoon moeilijk om te lezen, zo machteloos voel je je bij zoveel verdriet 
en ellende 
 
Citaten: Pag. 53-54: De eerste klap raakt de zijkant van Edwins hoofd. Met zijn 



handen probeert hij wanhopig de slagen af te weren. Als hij struikelt, begint zijn 
vader hem te trappen. Edwin probeert niet te huilen, omdat zijn vader dan nog bozer 
wordt. Maar hij kan zijn tranen niet tegenhouden, tranen van ingehouden woede. Als 
hij overeind komt, raakt een harde stomp hem recht op zijn neus. Door de kracht van 
de stomp valt hij tegen de bank aan. De pijn is bijna niet te verdragen. Hij voelt hoe 
het bloed zijn keel in vloeit. 
Pag. 66: ’Iris kijkt Meriam plotseling strak aan. ’Is dit allemaal waar?’ vraagt ze. Het 
is nu doodstil geworden. ‘Wat is waar?’vraagt Meriams vader. Iedereen kijkt Meriam 
aan als ze het fotoboek van een tafeltje af grist. ‘Je hebt de verhalen nog niet gelezen 
die bij de foto’s staan, zegt ze. ‘maar ik zal je helpen.’ Ze probeert niet te laten 
merken dat haar stem een beetje bibbert. Doorgaan, denkt ze, niet opgeven nu. 
Meriam laat de foto zien waarop ze in de zandbak zit. ‘Op deze foto ben ik vier 
jaar,’ leest ze voor. ‘toen heb je me voor het eerst verkr…’ 
 
Recensie: J. Visscher Reformatorisch Dagblad d.d. 06-11-2009 
http://www.refdag.nl/artikel/1443723/Vader+schept+behagen+in+treiterijen.html 
(…) Wat houdt de jongeren die kampen met problemen zelf bezig? Het deze week 
gepresenteerde boek bevat schrijnende verhalen van kinderen die seksueel zijn 
misbruikt. Zo schrikt Wilma, als ze voetstappen op de trap hoort. Is het haar vader, 
die zich weer aan haar zal vergrijpen? Het wanhopige kind schrijft een afscheidsbrief. 
(…)Onder de afscheidsbrief die ze ooit schreef, pent ze nog een zin: „Ik ben niet 
geworden wat ik ben dankzij mijn ouders, maar ondanks mijn ouders.” Dat 
psychische terreur een kind kan slopen, bewijst het verhaal van Jesse. Diens vader 
schept er behagen in Jesse en zijn zusje Beau de stuipen op het lijf te jagen. Vader kan 
zomaar woest worden. In „rare buien” neemt hij zijn kinderen mee in de auto. Dan 
rijdt de man met de kinderen naar een huis waar ene tante Kriepie woont. En zegt hij 
vreemde dingen. (…) 
Bol.com: (http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/voetstappen-op-detrap/ 
1001004006923096/index.html#product_description ) ‘Voetstappen op de trap 
is toegankelijk geschreven en bereikt daarom een grote doelgroep, van jeugdigen tot 
ouders. Ook voor professionals uit het werkveld, die in meer of mindere mate te 
maken krijgen met kindermishandeling, is het boek uitermate geschikt. Er komt een 
breed scala aan kenmerken omtrent het onderwerp kindermishandeling aan de orde, 
van geheimen en pedagogische (on)macht tot machtsmisbruik en loyaliteit. 
Kortom: een boek met levensechte verhalen die kindermishandeling een gezicht 
geven. ‘ 


