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In de zon
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“Je moet eerst iets vastpakken, voordat je het los kunt laten.”
(auteur onbekend)
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Voorwoord

Voor u ligt de gedichtenbundel ‘In de zon’.
‘In de zon’ is het resultaat van een over vele ja-
ren verspreid schrijfproces dat begon in mijn tie-
nerjaren. Stap voor stap zijn verschillende delen 
ontstaan. Het eindresultaat is anno 2017 samenge-
voegd tot deze bundel.

‘In de zon’, een titel die verwijst naar het licht. 
Naar iets van het donker naar het licht brengen. 
Naar buiten toe. In dit geval het onderwerp seksu-
eel misbruik. Invoelend maken wat de impact er-
van is als dit je als kind op driejarige leeftijd door 
een oom wordt aangedaan. Laten zien dat er veel 
gevoelens voorbij komen en er een soms lange weg 
nodig is om het licht weer te kunnen voelen. Om 
dan uiteindelijk jezelf de moeite waard te vinden 
en jezelf te kunnen zijn. Te kunnen stralen in de 
zon. 

‘In de zon’ verwijst ook naar het licht en de liefde 
die ik mocht vinden om wat mij als kind is over-
komen te kunnen verwerken. De liefde van mijn 
ouders die mijn verhaal geloofden en adequaat 
reageerden. De beslissingen en reacties van ande-
ren om mij heen die mij steunden en steunen. De 
anderen die elke dag op hun eigen manier mij ‘in 

Voorwoord
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de zon’ zetten door te zijn wie ze zijn en mij hun 
aandacht en liefde te geven. Die maken dat ik mij 
gedragen voel.

Met ‘In de zon’ wil ik laten zien dat er hoop is. Dat 
je weer levensvreugde kan ervaren, ook na een der-
gelijke traumatische ervaring. Dat het bovendien be-
langrijk is om om je heen te kijken en bij vermoedens 
van kindermishandeling in actie te komen. Dan zorg 
je ervoor dat een kind of de volwassene de mogelijk-
heid krijgt weer die zon te voelen en uit de cocon 
van eenzaamheid, schuld en schaamte kan treden. Ik 
wens de lezer toe dat hij of zij de zon mag zijn voor 
een kind in nood. Je eigen innerlijk kind, of een kind 
uit je omgeving.
Tot slot wens ik de lezer toe dat de zon in je leven 
maar moge schijnen, zoveel je nodig hebt.

Ingrid von Weersch (september 2017)



Deel 1 

Erkenning

Deel 1 Erkenning
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Eigen rechter spelen

jij bezat
alle macht en middelen

om mijn zon af te pakken
en het recht

in eigen handen
te nemen 

om je schaduwen
op dat moment

te kunnen verdrijven

geen enkel wetboek
rechtvaardigt

jouw handelen
maar toch
waagde je

de gevaarlijke sprong
om een egoïstisch moment

van genot
te beleven
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Ssst, wees toch stil!

Ssst, wees toch stil!

vergeet wat we hebben gedaan
waag het niet om me te slaan

ík heb hier de macht
niet jij, met je muizenkracht

Ssst, wees toch stil!

hebben je pappa en mamma je niet geleerd
geheimen delen is verkeerd

houd nu maar je snater
vertel het niet, ook niet later

Ssst, wees toch stil!

wie gelooft nou zo’n stom kind
dat altijd liegt en smoesjes verzint?

waarom zou dit waar zijn?
je bent nog maar zo klein

Ssst, wees toch stil!
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als je erover durft te spreken
dan zal ik je arm breken
dus onthoud heel goed

dat je voor altijd zwijgen moet

Ssst, wees toch stil!
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Ongeëvenaarde eenzaamheid

gemanoeuvreerd
 

in een situatie

die keiharde maatregelen vroeg

niet kunnen ademhalen
niet willen horen
niet willen zijn

te gruwelijk om te bevatten

EENZAAMHEID 

in 

diep verdriet

is enkel het antwoord 
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Contactadvertentie

verdriet
zoekt

het kleine meisje
aan wie ze
toebehoort

herkenbaar aan:
schokkende schouders

vochtige ogen
lopende neus

Wie heeft haar gezien?
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