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MIJN VERHAAL
Eerst was ik mij er nog niet van bewust dat ik een slachtoffer was van verbaal geweld. Ik wilde bewijzen hebben van wat er zich
daadwerkelijk had afgespeeld binnen het gezin. Het werd zijn woord tegen de harde feiten die zich opstapelden. Mijn eigen onderzoek naar de harde en pijnlijke realiteit.
Uiteindelijk kwam ik er achter, dat huiselijk geweld niet enkel lichamelijk geweld inhoudt. Hulpverleners hadden het niet als huiselijk geweld gekwalificeerd, laat staan verbaal geweld. Ik kwam in contact met andere slachtoffers, ben naar bijeenkomsten geweest,
op internet op onderzoek gegaan en uiteindelijk mijn boek gaan schrijven “Zo, die tyfus kerstboom staat!”
Eigenlijk, was ik zelf mijn grootste steun dat ik niet gek was en er niets mis was met mij. Dat het niet lag aan mij en ik niet verantwoordelijk was voor zijn problemen. Ook het uitdiepen van zijn leven, bracht meer aan het licht. Het was confronterend en ik kon
er niet meer om heen.
Ik leerde dat ik hem niet kon veranderen. Ik leerde dat wat er was gebeurt, niet mijn schuld was. Ik leerde dat ik het niet verdiende
om zo te worden behandeld. Ik leerde dat een normale relatie zich niet zo tot elkaar verhoudt. Ik leerde dat eruit stappen, het beste
was wat ik had kunnen doen om erger te voorkomen. Ik leerde dat ik een slachtoffer was van verbaal geweld.
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VOORWOORD

Jij en ik
de wereld kent een andere jij
jij vertelt ze dat ik gek ben,
en ze geloven je ook nog
waarom zouden ze niet
- je bent zo aardig en lief zij weten niet wat er in je hoofd omgaat
als ik ze zou vertellen,
dat er een andere jij is
een persoon waar ze van walgen,
als ze het enkel wisten
ze denken vast dat ik de schuldige was
en ik zou mezelf dan te schande zetten
want emotioneel geweld laat geen
littekens achter, die zij kunnen zien
je breekt geen botten - je breekt mij je vertrapt de kern van mijn wezen
- diep van binnen pakt mijn waardigheid af, mijn respect en trots
tijd kan mijn wonden niet helen,
ik begraaf ze elk jaar dieper
ik verander liever in wie jij wil die ik ben
dat maakt het veel makkelijker dan zijn wie ik ben

Verbaal geweld moet een stem krijgen!
In Nederland lopen we achter de feiten aan. Genoeg informatie over huiselijk geweld, de
blauwe plekken, angst en uitgelopen make-up. Verbaal geweld valt weg. Het wordt wel gezien als huiselijk geweld, maar zonder aandacht aan dit onderwerp, blijven resultaten uit.
Het werd tijd voor een stem. Het idee voor een boek, kreeg vorm. Een aantal interviews
verder, zorgde ervoor dat de website tot leven kwam. Artikelen werden geschreven, kennis
vergaart en dit e-boek kwam tot leven.
Het onderwerp is ondergesneeuwd en ik leg het bloot. De confrontatie met de situatie is
vreselijk. Het oprapen van jezelf en een nieuwe toekomst toegemoet treden is beangstigend. Alleen, het kan nooit erger worden dan wanneer je erin blijft.
Dat wil ik met dit e-boek duidelijk maken. Er is echt leven na verbaal geweld. En het is
mooier dan waar je uit bent. Je krijgt jouw vrijheid terug. Je leert jezelf weer kennen. Je
vindt jouw eigen kracht van binnen.
Ik had graag dit boek willen lezen, toen ik nog in de relatie zat. Ik bleef de confrontatie
maar voor mij uitschuiven, ten koste van veel.
Wat doe jij na het lezen van dit boek?

Elisabeth
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3 KENMERKEN VAN EEN RELATIE
IN VERBAAL GEWELD

Relaties die gebukt gaan onder het juk verbaal geweld, lijden in stilte en
verdwijnen achter de deur van hun huis. Ze zien de ernst niet van de
situatie. Ze erkennen het ook niet als zijnde huiselijk geweld. Daarvoor
moet je toch echt eerst serieus in elkaar voor zijn geslagen, tenminste
dat is wat vaak wordt gedacht.

Tijdens mijn relatie heb ik bij een relatietherapeut gezeten. Ze zag wel dat er wat aan de
hand was met mijn toenmalige partner. Ze probeerde (tevergeefs) de gevoelens van de
eerste ontmoeting naar boven te halen. Tevergeefse pogingen tot constructieve verandering. En dat alles, omdat ze niet zag waar de relatie onder gebukt ging. Verbaal geweld.
Het patroon van geweld herkende ze niet. Het werd enkel meer. Hij werd gewapender
en voelde zich vrijer in zijn gedragingen.

#1 WOORDEN VAN KRACHT EN GEWELD

“ Ze heeft teveel gegeten bij de Mac” Het wordt gedaan om stoom af te blazen, bij

Dit was wat ik te horen kreeg tijdens mijn zwangerschap met mijn groeiende buik. Ik deed mee
in deze zelfspot, omdat het dan minder pijn
deed. Als ik er wat over zei, was ik te gevoelig of
was het gewoon een grapje waar ik mij niet zo
druk over moest maken.

pijn, om te kwetsen of om ergens bij te horen,
volgens de uitzending van Labyrint. Daarin
komt naar voren dat scheldwoorden ook blijven
raken. Zelfs als je je afschermt blijven scheldwoorden, je raken.
Volgens Van Berkum (onderzoeker relatie emotie en taal), kun je schelden om te kwetsen en
te intimideren, om duidelijk te maken hoe je
je voelt of je kunt er aandacht mee trekken en
je boodschap verlevendigen. Lees ook het hele
artikel “Claxon van de ziel - schelden kan een
positieve functie hebben.”

Eén van de eerste herinneringen van mijn ouders, was die van een gezamelijke vakantie.
Met scheldwoorden als trut, hoer, teringwijf,
etc, ging hij naar boven. Mijn reactie hierop
was enkel dat hij zo wel weer kalm zou zijn.
Mijn ouders hebben dit moment altijd moeilijk
gevonden. Op dat moment was ik zwanger en
wilde niet zien wat er gaande was met een kleine Scheldwoorden in de context ‘verbaal geweld’, is
gericht om te kwetsen en te intimideren. Naast
op komst.
schelden zijn er nog meer vormen van ‘woorden
van kracht en geweld’ op te noemen. Ik ga er
Schelden
nog één van bespreken.
Wat je hier terug leest, zijn vormen van woorden van kracht en geweld. Het heeft ten doel om
Misbruik vermomd als grap
iemand te beledigen en/of te krenken.
Het voorbeeld wat ik net noemde, over de Mac
Donalds, is een voorbeeld van ‘grapjes’ die re-

gelmatig voorkwamen. In mijn zwangerschappen was ik eerder een mikpunt van zijn grapjes.
Als de grapjes zeer doen, zijn het geen grapjes.
Vaak als je er wat van zegt, krijg je commentaar
dat je zelf geen gevoel voor humor hebt of het
niet zo serieus moet nemen.
Het kan ook zijn dat de grapjes vermomd zijn.
Iets wat jullie beiden begrijpen. Als er dreigementen zijn geuit, kunnen die vermomd in een
grap onder vrienden, worden geuit. Iedereen
lacht, maar jij weet wat er achter deze grap verscholen gaat.
Blijf bij jezelf!
Jij weet wat je voelt, wat dus wel en niet als grap
kan worden gezien en wat als verbaal geweld
kan worden gezien. Het is een subtiele vorm van
verbaal geweld, welke veel kan aanrichten aan
angst, twijfels en zelfvertrouwen.

#2 DE EX IS EEN BITCH

“ Dat mens was gek, altijd hoofdpijn”

Des te beter voor hem. Hij krijgt je steeds meer
Dit was wat ik onder andere te horen kreeg over in zijn greep. Ook wordt mishandeling op die
manier goed gepraat, want het ligt zeker niet
één van zijn exen. Ze beschuldigde hem van
vreemdgaan. Als zijn familie er was had ze altijd aan hem. Hij is zielig, heeft altijd pech en het
hoofdpijn en moest hij het goed praten. Ze wil- lijkt of de wereld tegen hem is.

pech heeft, dat het een narcist kan zijn. Toch
zijn narcisten vaak het eeuwige slachtoffer van
de meest verschrikkelijke dingen die ze meemaken. Ze kunnen er niets aan doen, het overkomt
hen allemaal. In hun wereld is iedereen tegen ze,
en maken ze alleen maar ellende mee.

de zelfs zijn spullen niet terug geven, dus zijn ze
met de famlie langs gegaan, om de spullen op te Anderen hebben een medelijden voor hem, en
steunen daarmee zijn acties. Geven hem credits. Doordat zij niet kritisch naar zichzelf kunnen
halen.
Wat vond ik hem toch zielig en nam me voor
dat ik zeker niet zo’n vrouw zou zijn of hem dat
idee zou geven. Tot dat ik achter de waarheid
kwam. Alle beschuldigingen die hij over zijn
exen uitte, waren waarheden van en over zichzelf. Zijn familie volgt hem blind. En uiteindelijk belandde ik in het zelfde rijtje exen, volgens
hem dus een bitch en nog veel meer.
Slachtofferrol
Wat je hier eigenlijk leest, is een eeuwige slachtofferrol. Het ligt nooit aan hem en altijd aan de
ander. Je wilt het anders voor hem en jezelf bewijzen dat je zeker niet op die manier met hem
om zal gaan. Je zult open en eerlijk zijn.

Het echte probleem
Een ander gevolg van de slachtofferrol is dat hij
daardoor de aandacht weghaald van het echte
probleem. Het rechtvaardigd ook zijn gedragingen tegenover zijn ‘vreselijke’ ex.

kijken en alles wegstoppen achter schuldige anderen, blijven ze problemen houden met alles en
iedereen. Denk maar aan het feit dat iedere ex
volgens zijn definitie, een bitch is.

Niet iedere zielige man is meteen een narcist.
Laat ik dat meteen even de wereld uit helpen.
Eigenlijk is het solliciteren naar sympathie. En
Een narcist kwalificeert zich op meerdere eigenje kunt er gif op in nemen dat als jij eenmaal de schappen. Deze kun je terug lezen in mijn artiex wordt, dat jij in het zelfde rijtje belandt. Weer kel over narcisme “Hoe de narcist te herkennen”.
een zielig verhaal erbij, voor het voeden van
Er was een dag dat jij in zijn vleierij stapte en
sympathie bij een nieuw slachtoffer.
een arm om hem heen sloeg: “Het komt allemaal goed, schat.”
De narcist in zijn slachtofferrol
Je zou het zo op het eerste gezicht niet verwachten als je een man ontmoet, die wel erg veel

#3 HERHALING VAN ZETTEN

“ Ik doe niets verkeerds, ik wil trouwen”

Deze zin zal ik nooit vergeten. De avond dat
ik hem confronteerde met alles wat ik tot die
avond te weten was gekomen. Hij bleef om alles
heen draaien, al tikkende met een afstandsbediening tegen zijn kin aan. In plaats van te antwoorden, kreeg ik vragen terug. Op een gegeven
moment barstte hij in tranen uit en zei : “ Ik doe
niets verkeerds, ik wil met je trouwen.”
Daar stond ik dan met al het bewijs tegenover
een man, die in zijn eigen leugen gelooft. En
nee, gelooft is geen typfout. Tot op de dag van
vandaag, is dat wat voor hem de waarheid is. En
naast de verwarring die hij creëerde, schetste hij
tegelijk de hoop op een toekomst als gezin. Het
plaatje waarvan bijna elk meisje droomt, een
trouwerij.

te lopen en elkaar verliefd in de ogen kijkende het ja-woord geven. En dan twee prachtige
dochters die als bruidsmeisjes hun papa en
mama samen gelukkig zagen.

het geval van verbaal geweld, kan je jezelf steeds
meer verliezen. Hoewel de fantasie het tij lijkt te
keren, is niets minder waar. Het geweld kan zelfs
overslaan in fysiek geweld.

En dan viel ik weer terug op die harde koude
grond. Van mijn roze wolk afgeworpen. De
spanningen zijn de fantasie binnengedrongen.
Je herkent het doordat het aanvoelt alsof je loopt
op eierschalen.

De kern van de spiraal
Om de kracht en controle te behouden in de relatie, gebruikt hij een aantal tactieken. Het wiel
van kracht en controle, geeft de meest universele
tactieken weer. Het gaat om deze 8 tactieken:

En na de escalaties volgen de excuses. Het voorval wordt afgekocht. Het tij lijkt te keren en je
springt weer op de roze wolk.

1. Intimidatie, 2. Emotioneel geweld, 3. Ontkennen en de schuld geven, 4. Inzet van kinderen,
5. Dominantie, 6. Isolement, 7. Economisch
geweld, en 8. Dwang en bedreigingen

De geweldsspiraal
Wat ik hier voor je uiteen heb geschetst, is de
geweldsspiraal. Doordat je elke keer op die
mooie fantasie uitkomt. Blijf je die hoop koesteren, dat het niet is zoals het is en wordt zoals het
zou moeten zijn.

In principe draait het erom, om jou te beheersen. Het gevoel van geen kant meer op te kunnen. Gevangene van jezelf.

De fantasie
Hoe kom je hier nog uit...
De fantasie wat mij hier werd voorgehouden,
was iets waar ik die avond niet meer voor viel.
Eerder wel. Het idee, om een ring om mijn vin- En toch, elke keer als je weer uitkomt bij de fanger te dragen, in een witte jurk over het gangpad tasie, wordt de zuiging van de spiraal sterker. In

Heeft het je de ogen geopend?
De 3 kenmerken die ik hier heb genoemd, zijn kenmerken die voor mij sterk naar voren zijn
gekomen achteraf. Want als je in de relatie zit, is het moeilijk zien waar je in zit. Pas als je eruit
bent, ga je zien. Echt zien...
En geloven. Het is echt gebeurd. Je hebt het echt tot daar volgehouden. Hij is niet wie hij was
toen het eerste contact was gelegd. Hij wordt niet, wie je hoopte dat hij zou zijn.
De roze wolk is ontploft en je zit bont en blauw van de val op de grond, omhoog te staren. Het
voelt op dit moment nog niet zo rooskleurig. Je hunkert naar de roze wolk. Je krabbelt overeind.
Het zien en geloven, heeft veel losgemaakt. Hoe kom je hieruit...
Of herkende je de relatie er niet in terug?
Er zijn nog veel meer kenmerken van verbaal geweld. Je kunt mijn artikel “Voor een miljoen zou ik het met verbaal geweld doen” erop nalezen. Wie weet herken je dan meer.
Of zegt je gevoel je wat anders?
Wat je ziet bij een relatie met geweld, is dat er twee partijen zijn. In het
zwart wit kader, een dader en een slachtoffer. Er is iemand die geweld
pleegt en iemand die geweld ervaart.
Bij alle twijfel die je ook hebt of je relatie wel of niet gewelddadig is, is
het belangrijk om je gevoel te volgen. Denk aan het gevoel van onbegrip, onbegonnen kwetsbaarheid, misplaatste intenties, verwarrende
communicatie, zelftwijfeling en verzette tegenstand. Deze worden in
het zelfde artikel verder uitgewerkt.

ALLES GEVEN WAT JE HEBT

In een relatie met geweld, voel je je vaak ongemakkelijk. Op alle manieren die je tot je beschikking hebt, probeer je het ongemak weg te nemen.
Je geeft alles wat je hebt. Dat betekent dat je ook jezelf geeft. Je raakt
jezelf kwijt. Je weet niet goed meer wie je bent, wat je wilt en hoe je dat
voor elkaar krijgt. Je weet wel heel goed hoe je het moet overleven.

Er was een moment (wel vaker dan eens), dat ik weer wat verkeerds had gedaan. Ik
kreeg dan de stilte behandeling. Ik belde vaak met mijn ouders om hier doorheen te
komen en stelde hen gerust. Deze geruststelling was ook een eigen geruststelling. Vooral het simpele feit dat ik wist dat het slechst 2 dagen zou duren, omdat hij mij maandag
nodig had. En dus vlogen die 2 dagen om en alsof er niets gebeurd was brak de 3de dag
aan. De stilte werd verbroken.

#1 STAPJE VOOR STAPJE

“Het is gewoon iemand van werk”

De botjes stapelden zich op en ik werd er onHij wilde haar als vriendin in ons leven, aange- passelijk van. Mijn maag keerde zich om bij nog
zien haar dochter dezelfde leeftijd had als onze een bot op de stapel. Ik kon niet langer tevreden
dochter. Ik voelde me schuldig dat ik erover was zijn en ging op zoek naar de begraven botten.
begonnen, maar het was voor hem duidelijk. Ik Het waren er ondertussen al zoveel. De spreekwoordelijke emmer begon over te lopen.
had ten onrechte hem ergens van beschuldigd,

dus hij zou het contact verbreken. Had ik het
maar niet moeten doen.

Wat voelde ik mij erg. Ik vond het vreselijk dat
ik erover begonnen was en daardoor een leuke
vriendschap weg had gegooid. Ik had hem ergens van beschuldigd, zonder dat ik zekerheid
had. Dan maar geen contact. Of toch niet?! Hij
bleef contact houden, en de onzekerheid nam
toe. Wat gebeurde er toch?
Confrontaties
Ik begon te twijfelen. Aan hem, mezelf, ons gezin, aan alles. Als je partner je toezegt het contact te verbreken, dan doet hij dat, toch? Of was
het slechts een bot dat mij werd toegeworpen
om mij koest te houden?

Hij bleef maar zeggen dat ik er niets achter
moest zoeken, dat er niets aan de hand was. Of
de volgende dag kreeg ik 22 rode rozen, want
hij hield zoveel van mij. Een afkoop middel,
zodat ik dankbaar moest zijn wat hij voor mij
deed. Complimenten van vrienden over de bos
bloemen, deden mij niets meer. Ik zag en voelde
geen liefde in het gebaar.

Leugens werden zichtbaarder en confrontaties
zwaarder. Tot het moment dat genoeg genoeg
was. Gesprekken met vrouwen en facturen van
hotels kwamen aan het licht. Hier kon niets
worden opgebouwd. De realiteit sloeg in als een
bom. Wie is hij? Al die keren dat hij had gewerkt, leefde hij zijn andere leven.
Stapje voor stapje
Ik heb veel nodig gehad om mijn grenzen te
stellen. Ik heb veel van mezelf verloren om te
kunnen overleven. Maar op dat moment, voelde ik een ongekende kracht borrelen door mijn
aderen. Dit leven, was geen leven.

Vanuit deze kracht, heb ik een aantal stappen
Dé confrontatie
ondernomen die mij hebben geholpen:
Alles bleef zich opstapelen. Eerstelijns hulpver- 1. Pittbull: vasthouden aan feiten/waarheid
lening bood een helpende hand in zijn onmo2. Helpende hand: hulp vragen om door te gaan
gelijkheden. Zo ook voor en na de bevalling van 3. Gelijkgestemden: gesprekken met lotgenoten
de tweede dochter. Mijn moeder was tijdens de 4. Routine: structuur in de dag
kraamtijd een enorme steun. Toch was het alle- 5. Grenzen stellen: staan voor mezelf
maal niet genoeg. Naast de zorg over de kinderen en het gezin, was er ook een zorg over hem.

#2 HET STELLEN VAN GRENZEN

“Ze was 17 jaar”

Dat was mijn wake-up call. Ik las een seksueel bericht met een 17 jarig meisje en zag mijn
dochters groter worden. De enige bescherming
die ik mijn kinderen kon bieden, was hem het
huis uit zetten. Mijn grens ‘tot hier en niet verder’ , was bereikt.
Wat stortte mijn wereld in na het lezen van dit
bericht. Ik kon niet de stop-knop vinden, voor
het spelen van deze film. Het was reallife. Dit
was onacceptabel. Er hing een dreiging boven
het hoofd van mijn dochters. Ik, als hun moeder, waak voor hun veiligheid.
Ziekmakende relatie
Dat deze ontdekking bij mijn ex-partner, een
onderdeel was van de ziekmakende relatie,
spreekt voor zich. Een ziekmakende relatie kun
je ook herkennen aan bijvoorbeeld het incompleet voelen zonder je partner, jaloezie, gevoel
dat de relatie altijd hetzelfde moet zijn en/of het
niet kunnen loslaten. Lees ook het artikel “De
ultieme handleiding tot het stellen van grenzen”.

Je begrijpt dat deze relatie je niet verder helpt.
En aangezien jij je partner niet kunt veranderen, ga je jezelf veranderen. De zwakke grenzen
hebben je tot nu toe kwetsbaar gemaakt. Een
gezonde eigenwaarde zorgt ervoor dat je respectvol wordt behandeld. Tevens beschermt het
jou voor uitbuitende relaties en helpt het jou om
mensen die niet het beste met je voor hebben, te
ontwijken.
Dus, hoe pak je dat aan. Hoe verander je die
zwakke grenzen weer in sterke bewaakte grenzen?
Grensbewaking
Iedere grens heeft een vorm van bewaking nodig. Je wilt selectief mensen binnen laten en
jezelf beschermen, maar niet overbeschermen.
Je wilt een vorm van flexibiliteit en controle.
Dus op naar de flexibele bewaker! Daar waar
chantage en manipulatie geen grip op krijgen.
De bewaker die controle heeft over wie wel en
niet binnen komen.

Het wordt tijd om vanuit deze positie grenzen
te gaan stellen. Tijd om voor jezelf op te komen.
Het stellen van grenzen is een vaardigheid die jij
jezelf kan eigen maken in 7 richtlijnen.
7 richtlijnen tot het stellen van grenzen
1. In contact met je gevoelens
Vraag je af waar dit gevoel vandaan komt.
2. Toestemming tot eigen waarde
Wees eerlijk.
3. Verleden en heden
Elke vorm van mishandeling schendt jouw persoonlijke grenzen, kind en/of volwassene.
4. Sociaal netwerk
Meerderheid van mensen die je energie geven.
5. Wees assertief
Druk verlangens uit met respect naar de noden
van anderen.
6. Kosten-Baten-Analyse
Inzicht in de kosten en baten van verandering
7. Blijf flexibel
Durf ook te veranderen naar mate je standpunt

#3 HERVONDEN KRACHT

“Later als de kinderen groter zijn...”

Enig idee, wat de kracht van een leeuwin is?
Ik moest er niet aan denken, dat hij mijn kinde- Vrouwen zijn als leeuwinnen. Vrouwen zijn
krachtig, sterk en verzorgend. Vergeet niet dat
ren allemaal leugens op de mouw spelt, waarje geweldig bent en geboren voor dit moment.
door ze verscheurt worden door twijfel. Het
risico dat ze lopen om hun eigen moeder te gaan Wees niet bang voor je kracht. Ontwaak, sta op
en realiseer waarom jij gemaakt bent.
haten om dat wat hij zegt dat waar is. Ze noe-

men het ook wel het ouderschapsverstotingssyndroom.

Elk kind zou moeten worden beschermd, verzorgd, opgevoed en voor worden gezorgd. Dit
De kracht die ik vond, was de kracht als moeder. was mijn grootste krachtbron, toen het erop
aankwam om een keuze te maken. Hier ontIk wilde er zijn voor de kinderen. Ik wilde hun
waakte mijn kracht.
laten zien uit wat voor hout hun moeder is gesneden en wat ze zelf nooit, maar dan ook nooit
De kracht en macht van de leeuwin
zouden moeten toleren. Dat betekent dat ik ze
niet bloot zou stellen aan een loyaliteits conflict Als wij ons zelf beperken met angst voor onze
eigen kracht, verlies je jouw kracht en schoonwaarbij ze een innerlijke strijd moeten voeren.
heid. Omarm jouw kracht! Verwar zachtmoedigheid niet met zwakheid. Het is getemperde
Leeuwin
kracht en geconroleerde macht.
Je kent het wel “Als ze aan mijn kinderen komen, komen ze aan mij!” Die leeuwin werd
De leeuwin is een prachtig wezen. Zij beweegt
wakker en waakte voor de grenzen voor haar
met een doel, bewust dat het overleven van de
kinderen. Zij waren nog te jong en daardoor
beïnvloedbaar. Hun veiligheid zou niet in gevaar prooi afhangt van haar nalatenschap van vaardigheden en kracht. Vrouwen zijn net zo vermoeten komen, laat staan hun loyaliteit.

bluffend, wild en fel als de leeuwin. Er is een
ongelooflijke schoonheid in de kracht van iedere
vrouw.
Transformatie naar zicht
Leeuwinnen kunnen in het donker zien. Het
kleinste beetje licht wordt omgezet naar zicht.
Zet ook het kleinste beetje licht en hoop om
naar zicht.
Laat jezelf zien en blijf niet in het donker. Een
leeuwin ligt niet in de schaduw als ze niet jaagt.
Zonder enige vorm van schaamte, ligt ze open
en bloot in de zon.
Brul wanneer je ziet dat je kinderen in gevaar
zijn. Jouw brul wordt gezien als een expressie
van hoop en liefde naar zij om jouw heen en zij
die het nodig hebben.
Vertel jouw verhaal. Ben je ook geraakt door de
leeuwin, lees “Lioness Arising” van Lisa Bever

Heeft het je de ogen geopend?
Stap voor stap kwam ik uiteindelijk uit bij mijn eigen kracht welke ik heb onthuld door de
grenzen te stellen. Door te zeggen ‘genoeg is genoeg’. Er is iets geweest wat de emmer heeft doen
overlopen, waardoor ik mijn hoofd uit het zand heb gehaald en om mij heen ben gaan kijken.
Dé confrontatie was een weerspiegeling van mijn eigen waarde. De fundering was weggeslagen,
dus bouwen was zinloos. De realisatie van wat echt was en een leugen. De leeuwin in mij begon
te brullen.
En die kracht is nooit meer weggegaan, toen ik haar omarmde als mijn. Ik heb mij nog nooit
eerder zo ontwaakt gevoeld als op dat moment, toen ik de kracht in mijn aderen voelde borrelen. En zelfs op die momenten van kracht, heb ik angst moeten overwinnen.
Of herkende je jezelf er niet in terug?
Ieder gaat haar eigen weg. Een ieder heeft haar eigen roman, die een
thriller wordt en waarin zich haar eigen horror zich ontvouwt. En ook
heeft iedere vrouw een leeuwin in zich.
Of zegt je gevoel je wat anders?
In het zwart wit kader, ben jij slachtoffer van verbaal geweld. Het kan
zijn dat je er (nog) niet aan toe bent om dit te aanvaarden. Het is geen
zwakte, maar een getemperde kracht en gecontroleerde macht.
Bij alle twijfel die je ook hebt of je de kracht in je hebt, is het belangrijk
om je gevoel te volgen. Denk aan het gevoel dat je dit niet verdient,
dat je meer waard bent en je moedergevoel. Je instinct laat je niet in de
steek. Leer luisteren. Laat de leeuwin in je ontwaken. Lees het artikel
“De kracht van de leeuwin” en ontdek jouw leeuwin.

OVERWONNEN ANGST

De keuze gemaakt. Genoeg is genoeg. In de meeste gevallen betekent dat het
einde van de relatie en de vrijheid van het nieuwe leven. Al balancerend verken
je het leven zonder hem, in hoeverre dit kan. Met vallen en opstaan ga je door
de rollercoaster heen van emoties en laat je los. Je leert te accepteren van wat er
is in het nu.

Ons zoveelste gesprek met ‘ begeleiding’. Hij zit daar met zijn zelfingenomen lach, te
knikken als het woord respect valt. De sluier van leugens hangt als een rookgordijn om
hem heen en ik kijk er dwars doorheen. Ik zie de wolf zitten. De lach verandert in een
een grauwend tandenspektakel. En ik weet op dat moment dat hij mij hier nu niets kan
maken. Ik knipper een keer en hij kijkt mij weer schaapachtig aan. Al blatend zet hij het
gesprek voort, terwijl ik mijn angst overwin.

#1 JE MAG ER ZIJN

“Mama die”

de vos gaat slapen, denken de kippen dat de kust
veilig is. Dat deze vos anders is. Ook al ligt de
Nee, hier staat niet Mama die in het Nederlands. Wanneer je dit vertaald vanuit het Engels, vos te slapen, het is nog steeds een vos. En die
staat er ‘Mama dood’. Dat is wat ik op Facebook heeft niet het beste met mij voor.

onder ogen kreeg wat hij mij toewenste dat de
kinderen zouden gaan zeggen.

En dit was niet de enige opmerking. Ook werd
er een geldbedrag op mijn leven geplaatst en
wilde zijn familieleden mij in een greppel hebben liggen of met knuppels afrossen in een kamertje. Alsof ik er niet mag zijn. En toch, ondanks deze bedreigingen op mijn leven, ben ik
er elke dag. Sterker nog, ik mag er elke dag zijn.
Ik ben precies goed zoals ik ben!

Twijfels aan jezelf
Er zijn genoeg momenten waarop je toch gaat
twijfelen aan jezelf. Heeft de vos toch niet misschien zijn streken verloren? Is er misschien
toch iets veranderd? Zou hij inderdaad mij in
leven willen hebben?

Twijfels die ontstaan door de buitenwereld, die
niet zien wie hij is. En elke keer dat ik geconfronteerd wordt met de streken van de vos, al
is het iets kleins, weet ik weer dat ik het bij het
juiste einde heb. De vos is zijn streken niet verDe vos in het kippenhok
Regelmatig krijg ik te horen dat het allemaal wel loren, hij blijft ze verdoezelen. In de hoop dat
meevalt. Dat het toch een gewone man is, niets niemand het doorheeft.
aan de hand. Echter weet ik wel beter. Ik vertel
Doordat de vos zoveel bezig is, zijn streken te
de mensen dan van de vos in het kippenhok.
verdoezelen, heb ik voldoende ruimte om mijn
Wanneer er een vos in het kippenhok komt, zijn plek in te nemen. Mijn ‘Ik-mag-er-zijn’-plek.
Een plek die hij mij niet kan afnemen.
de kippen bang en zoeken dekking. Alleen als

En wanneer twijfels langskomen, uit welke hoek
dan ook, hoor ik aan, en zet ze op de wind om
verder te waaien. Ja, ze raken mij nog. En ja,
het doet pijn. En ja, het maakt onzeker. En dat
is logisch als je je eigenwaarde op de grond had
liggen. Het opbouwen en vasthouden van herwonnen eigenwaarde is een waardevolle opgave.
Alle twijfels zijn er om vertrouwen en zekerheid
te winnen. Jij mag er zijn!
Jij mag er zijn!
Als je terugkijkt naar de relatie, was het zacht
gezegd een ‘ongelukkige’ relatie. Je veegt je tranen weg en borstelt je ellende onder het tapijt.
De geweldspiraal houdt de relatie in stand. Uit
de relatie, vind je jezelf weer terug. Je kunt jezelf weer laten zien en jezelf zijn. Je gaat je weer
goed voelen. Je bent bevrijd uit de afhankelijkheidspositie en bent weer een zelfstandig persoon.
Jij mag er zijn!

#2 JE LEVEN OPBOUWEN

“Het zijn er honderd, haha”

Er was geen weg meer terug. Vanaf dit moment
ging ik stapje voor stapje bouwen aan mijn eigen leven en hoe ik los kon komen van hem.
Stapje voor stapje, met hulp en veel inzichten in
mezelf, ging ik op pad.

buitenwereld verborgen probeert te houden.
Zo’n leven hou je niet vol, zou je zeggen. Toch
zijn er voldoende slachtoffers die hem met open
armen ontvangen en hun huis open stellen.

Het blijft een kwestie van tijd, totdat het web
van leugens zich ontvouwt en je jezelf gevangen
Dit bericht was alles wat ik nodig had om verder vindt in dit web. Het plakt en kleeft aan je. Loste lopen op de weg die ik was ingeslagen, nadat komen is moeilijk. Er blijft altijd wat plakken.
Nog een paar keer kijk je achterom. Het web
ik hem het huis uit had gezet. Het gaf mij de
kracht die ik nodig had. Het was over en uit. Ik is stuk en tegelijkertijd is er iemand het driftig
kwam erachter met wie ik ECHT te maken had weer aan het repareren. Alsof er niets aan de
hand is.
en niet zoals hij zich voordeed en had gedaan.
Ik ging MIJN leven opbouwen.
Een hand om vast te houden
Al snel was er een netwerk van professionals die
Verdere ontdekkingen
mij en kinderen hielpen. De emotionele rollerIn mijn proces was het belangrijk dat de waarcoaster vergt veel en je wilt met iemand praten.
heid werd onthuld. Hij bleef zich vastklampen
Met twee kinderen in je leven, is dat een uitdaaan leugens, die mij deden twijfelen aan wat ik
ging om voor elkaar te krijgen.
eigenlijk zeker wist. Ik was klaar voor de confrontatie. Ik had nu al geroken aan de beerput,
Het huishouden werd aangepakt, handvatten
tijd om het deksel op te tillen.
werden aangereikt en de routine en vertrouwen
kwamen terug. Wees dus niet bang om te belEr onthulde zich een leven, welke hij voor de

len met instanties. Al je energie zou uit moeten
kunnen gaan naar je gezin en jezelf.
Ik had niemand aan wie ik verantwoording
moest afleggen. Niemand die gefrustreerd was
met en om mij. Niemand die de kinderen uitfoeterde. Er was een hele zorg minder en een
grote rust bij.
Leven in het nu
Gedurende het proces van emoties, financiën,
strijd en bouw, leerde ik het nu kennen. Echt
zien dat er op elk moment in het nu, precies datgeen is wat je nodig hebt.
Het gaf mij een reflectie op de stand van zaken.
Eigenlijk was het een kwestie van veel loslaten
en omarmen. Daardoor kwam mijn eigen leven
tot rust. En met de kracht van de leeuwin, kun
jij dit ook leren, stapje voor stapje.
Pak jouw plekje op de wereld!

#3 TWIJFELS OM TERUG TE GAAN

“Ik hou echt van je en wil je niet kwijt” Het liefst wil je teruggaan naar de luchtkastelen

De rollercoaster
die hij bouwde voor jullie. Ook al is het luchtTwijfels zijn eigenlijk heel normaal. Het hoort
Eén van de beloftes na de break up die mij dekastelen gebouwd op leugens, stort het in bij elk bij het rouwproces wat je doorstaat. Het rouwden twijfelen. Zelfs wanneer ik zei wat ervoor
zuchtje wind, vergrauwt het bij gebrek aan zon
proces bij een echtscheiding kent 8 stadia volnodig was, wilde hij dat doen. Hij wilde zijn
en krimpt het bij regen, het is wel een luchtgens psychiater Elisabeth Kübbler-Ross,:
gezin onder één dak hebben, want dat hoorde
1. ontkenning - je erkent de scheiding nog niet
zo. Hij wilde niet dat het zo liep. Het zou anders kasteel. En er zijn van die momenten dat het
windstil is, de zon zich laat zien en er warmte
2. boosheid/woede - de scheiding is een feit
en beter worden.
binennkomt. Dan lijkt het luchtkasteel even wat 3. verdriet - loslaten van de partner
minder van lucht.
4. machteloosheid - afvragen wat de zin van dit
En al die mooie plaatjes die hij voorhield, hielalles is
den op als ik hem niet een knuffel wilde geven
Sterker
dan
de
leugen
5. apathie - ziekelijke onverschilligheid
als hij langs zou komen. Eén van zijn verslavin6. acceptatie en berusting - Afscheid nemen
gen met betrekking tot vrouwen, zou hij moeten Bedenk op deze momenten goed, dat het verstoppen. De reactie “Het zijn er honderd, haha”, langen er mag zijn. Het is namelijk niet het ver- 7. oriëntatie - richten op de toekomst en wat
mogelijk is
was doorslaggevend. Alle plaatjes die hij daarna langen naar hem, maar het verlangen naar het
luchtkasteel.
Niet
naar
de
behandeling
van
hem.
8. uitdaging - opwinding voor de nieuwe mogenog voorhield, waren luchtkastelen die met de
lijkheden
storm mee voorbij razenden.
En zodra jij niet meegaat in deze fantasie van
hem, komt al snel zijn ware aard weer boven
Neem je tijd en voel wat je voelt. Als je eenmaal
Het eigen leven van leugens
welke je met 2 benen op de grond zet. Ik ging
bij stap 6 aankomt, voelt het allemaal anders
Je kunt je niet wapenen tegen je hart, de wenniet
in
op
zijn
voorstellen
tot
misleidend
‘
liefaan. De rollercoaster komt op een einde.
sen van je kindzijn. Want toen jij, als klein kind
devol’
contact.
En
deze
afwijzingen,
waren
voldromen koesterde, hoorde dit er niet bij. Je hebt
hier niet eens aan gedacht. En toch, dit is wat er doende om zijn ware aard naar boven te halen. Ik wil mijn vrijheid nooit meer opgeven, ik leef!
Dan wist ik weer meteen dat het de juiste beslisnu is.
sing was om niet terug te gaan naar hem.

Heeft het je de ogen geopend?
Je hoeft niet langer in angst te leven. Je kunt de angst overwinnen. De vos blijft een vos. Je kent
zijn streken. Vertrouw op je intuïtie. Je mag er zijn en je gaat je plekje pakken.
Het is een rollercoaster van emoties, van twijfels en angsten. Daarentegen ook van kracht en
zelfvertrouwen. Elke twijfeling zet jouw op het rechte pad en maakt je sterker. Tijd heelt geen
wonden. Je kunt groeien met de wonden en er kracht uit putten.
Je bent weer terug in de realiteit en het luchtkasteel is van lucht. Je ziet wat het is en wat het
nooit had kunnen worden. De confrontatie met de realiteit zet je terug in het heden. Maakt je
los van een toekomst die je nooit had kunnen krijgen. En nu heb je de mogelijkheid om door
de rollercoaster van emoties heen te gaan en echt een toekomst op te gaan bouwen.
Of herkende je de relatie er niet in terug?
Het rouwproces verschilt per persoon en situatie. Het is dus persoonsgebonden. Het kan een aantal jaar duren en je kunt meerdere keren de
stadia doorlopen. Neem je tijd en voel wat je voelt.
Of zegt je gevoel je wat anders?
In het zwart wit kader, heb jij de geweldscirkel doorbroken. Je bent er
dan nog niet. Een leven vol onzekerheid en angsten is de eerste stap.
Gevolgd door andere gevoelens.
Bij alle twijfel die je ook hebt of je de angsten wel kunt overwinnen,
is het belangrijk om je gevoel te volgen. Denk aan het gevoel van eenzaamheid, onzekerheid, verantwoordelijkheid, verwarring, zelftwijfeling en angst. Bedenk dan goed wat de relatie was. En zet het allemaal
nog op een rijtje met behulp van het artikel: “ongelukkig in relatie”.

Heb jij jouw brug kunnen slaan met de kennis in dit ebook?

Dit ebook heb ik zorgvuldig samengesteld
op basis van eigen ervaring en beschikbare kennis van experts. Mede daarom vind ik
het belangrijk dat jij jouw waarde eruit hebt
kunnen halen.
1. Wat zijn de stappen van de geweldsspiraal?

2. Wat zijn de 7 richtlijnen tot het stellen van grenzen?

3. Welke kracht(en) zitten in iedere vrouw?

4. Welke belangrijke stap zou je moeten zetten om je leven op te gaan bouwen?

5. Wat zijn de stadia van het rouwproces?

Als je namelijk het hele ebook goed hebt doorgelezen, kun je met gemak deze vijf vragen beantwoorden. De vragen beslaan de kern van
het ebook. Datgeen wat je sowieso moet bijblijven na het lezen van dit
boek.
Is er toch nog iets wat je mist in het ebook, wat je graag zou terug
zien? Of heeft het boek niet voldaan aan de gecreëerde verwachtingen? Neem contact met mij op via
elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl

LEVEN NA VERBAAL GEWELD
Ja dat is er! Maak de sprong naar een
gelukkig leven en vertrouw op jezelf!
1. erken waar je uit komt
2. geef alles wat je hebt
3. overwin je angsten
Ik waardeer het ontzettend als het ebook verder
wordt verspreid. Deel het op een website en/of
sociale media. Elke publicatie is wel identiek.
VOLG MIJ VIA DE SOCIALE MEDIA

