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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 285 pagina’s  waarin 30 verhalen opgenomen zijn van vrouwen  en 
mannen die seksuele kindermishandeling hebben ervaren. Dit op basis van 
interviews die werden gedaan door twee leden van de VSK, Vereniging tegen 
kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties ,  
Marijke Naezar en Janine Klungel. Het is de hernieuwde versie van het boek De 
straf op zwijgen is levenslang (1983). In dit boek staan deze oude verhalen met 
aanvullingen van de vrouwen  die seksueel misbruikt zijn gedurende hun jeugd. Ze 
gaan in op hoe ze nu leven en  hoe ze terugkijken op de bijdrage die ze hebben 
geleverd aan het boek. Daarnaast zijn er elf nieuwe verhalen van vrouwen en 
mannen toegevoegd. Met een voorwoord van Carla Rus en  een inleiding van de 
schrijfsters/ interviewsters zelf, en een nawoord van Marijke Naezer, Janine 
Klungel en Herman Baartman. ‘ De VSK wil met het nogmaals uitgeven van het 
boek in een geheel herziene versie seksueel misbruik opnieuw onder de aandacht 
brengen en een eerbetoon aan de vrouwen van toen leveren.’  

Over de schrijfster:  
Marijke Nazaer en Janine  Klungel zijn beiden lid van de VSK die zich in 2012 
heeft opgeheven, een duo waarvan er een ervaringsdeskundige is en de ander niet. 
Marijke Nazaer en Janine Klungel hebben de vertellers van toen opgespoord en de 
vertellers van nu benaderd en gevraagd of ze mee wilden doen. Zij hebben met 
empathie, visie, doorzettingsvermogen, grote zorgvuldigheid en betrokkenheid 
aan dit project gewerkt. 
Pag.8: ‘De VSK heeft echter besloten zichzelf op te heffen.  In eerdere jaren was de 
verenigingsvorm zeer doeltreffend; in de huidige tijd is deze minder levensvatbaar 
gebleken. (…) Ieder einde stemt tot nadenken en schept ruimte voor een nieuw 
begin.’  De VSK wil met het nogmaals uitgeven van het boek in een geheel herziene 
versie seksueel misbruik opnieuw onder de aandacht brengen en een eerbetoon 
aan de vrouwen van toen leveren.  

 Korte Beschrijving: 
In de inleiding wordt ingegaan op het werk van de VSK, de geschiedenis van het 
boek en de manier waarop de verhalen verzameld zijn. Daar wordt ook verwezen 
naar seksueel geweld bij jongens dat ook steeds meer boven tafel komt. In het 
boek staat de vraag centraal hoe slachtoffers van seksueel misbruik hun  eigen 
kracht hervinden.  In de verhalen gaan de vrouwen in op hoe zij daar ieder op hun 
eigen manier vorm aan hebben gegeven. We lezen over het misbruik, verdriet, 
angst, onveilig zijn, isolement, de effecten van een moeilijk geheim bij je dragen, 
schaamte, kinderen krijgen van vader en nog veel meer. Maar ook over hoe die 
kinderen, als ze later op zoek gaan naar hun moeder, begrip tonen en het contact 
hersteld wordt, of nog niet, omdat iemand nog meer tijd nodig heeft.  En over hoe 
de vrouwen worstelen met dit verleden, vaak in therapie gaan en een nieuw 
evenwicht vinden, krachtig worden. Vergeten  kunnen ze niet, maar het krijgt een 
plek. En dat is knap, omdat seksueel misbruik van vrouwen zo lang verzwegen is 
en ook door hulpverlening vaak gebagatelliseerd werd.  Goed, dat dit boek er is. 
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Wat viel op:  
Lezen over seksueel misbruik is  schokkend, maar het verhaal vertellen en 
opschrijven moet heel moeilijk zijn. Goed dat deze mensen dat gedaan hebben, 
vertellen wat voor impact deze ervaringen op hun leven hebben. Dat ze hun 
ervaringen niet onder de tafel, maar boven tafel hebben gebracht en daarmee hopelijk 
veel lotgenoten steunen. Helaas blijft dat hard nodig, zoals ook blijkt uit de onlangs 
naar voren gebrachte ervaringen van seksueel misbruik van kinderen binnen de 
katholieke kerk. 
Ook de roep van slachtoffers op pagina 281 is opvallend : ‘om als mens serieus 
genomen te worden weerklinkt steeds duidelijker. Wellicht is dit een ontwikkeling die 
de komende jaren nog meer vorm zal gaan krijgen…’ 
 
Citaten:  
Pag. 8: ‘Ondanks de inzet van velen en de aandacht voor seksuele 
kindermishandeling kunnen veel mensen niet geloven dat zulke vreselijke dingen 
kinderen overkomen. Het is te erg. Mensen wenden zich af, gaan andere belangrijke 
dingen doen. 

Het blijft dus van het allergrootste belang  voor kinderen dat de samenleving, de 
politiek, de scholen, de hulpverleners – wij allen- steeds weer opkomen voor hun 
belangen, alert zijn, stelling nemen tegen dit geweld. Kinderen hebben recht op een 
toekomst. Ze zijn de toekomst.’ 

Pag.71:’Met hulp van vrienden en hulpverleners heb ik  goed van mijn 
geweldservaringen kunnen herstellen. Binnen de jeugdhulpverlening, waarin ik tot 
1996 werkzaam ben geweest , is incest altijd een thema gebleven. Mijn 
ervaringsdeskundigheid heeft mij daar altijd bij geholpen.’ 

Pag.144: ‘De aanleiding van het omhoogkomen van dat stukje jeugd is een man op 
wie ik verliefd werd. Deze verliefdheid was, is nog, wederzijds. Na enkele maanden 
sliepen we voor het eerst samen.  Vrijen, zijn piemel, huilend en overstuur vluchtte ik 
het bed uit, kon er niet eens over praten. Nu begint het langzaam te komen.’  

Pag. 228-231: Joseph: ‘Rond mijn zevenentwintigste heb ik een psychose gehad. Ik 
had griep, kreeg koorts en hallucineerde. Ik zag mijn vader als een boze geest. Bij de 
VSK in Arnhem had ik moeten slaan op zijn foto, terwijl ik op dat moment bijzonder 
kwetsbaar was. Dit zorgde ervoor dat de beerput ineens werd opengetrokken. (…) Er 
zaten meerdere stemmen in mijn hoofd en die uitten zich heel destructief. (…) In de 
loop van de tijd ben ik diverse keren psychologisch en pastoraal bijgestaan. Op dit 
moment vind ik het pastoraal  helpen van mensen zelf ook fijn om te doen.’ 

Pag.242: ‘Waar ik nu nog erg boos om kan worden, is dat niemand iets deed. Op 
school moeten we zijn opgevallen. We vochten, zagen er verwaarloosd uit… We zaten 
heel vaak in het ziekenhuis. Ik ben zelfs inwendig onderzocht omdat ik zoveel in bed 
plaste. Maar de arts zag het niet. Mijn oom en kennissen van mijn ouders hebben wel 
eens bij de politie aangegeven dat er iets niet klopte. Maar ook de politie durfde niets 
te doen. Het kamp was een soort subcultuur waar ze moeilijk inkwamen.(…) Op mijn 
dertiende (..) begon ik te verzinnen hoe ik mijn vader dood kon maken. Hij moest 
echt uit ons leven, ik kon niets anders bedenken. ’  
 
 


