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Voorwoord
Achter de titel van deze gedichtenbundel schuilen 
uiteenlopende emoties, die zich kunnen uiten als boosheid, 
bezorgdheid, angst en verdriet. Het kan zelfs zijn dat woorden 
niet worden uitgesproken, maar in stilte worden gevoeld. En 
onder al deze emoties schuilt onveiligheid. 
Als pappa en mamma gaan scheiden, kan datgene wat zo zeker 
was, ineens veranderd zijn. Ook kan hun gedrag, door de stress 
van de scheiding, ineens anders zijn. Dit kan het gevoel van 
onveiligheid bij hun kind nog verder versterken. Zonder veilig-
heid voelt het kind zich alleen en dus verloren en vertoont het 
slachtoffergedrag, beschuldigend gedrag of aanvallend gedrag. 

De gedichtjes geven het kind de gelegenheid om te herkennen 
wat het voelt. Met het gevoel niet alleen te staan, zal het onder-
liggende gevoelens eerder en beter kunnen en durven uiten. 
Het geeft ouders en andere begeleiders de mogelijkheid om een 
gedichtje te gebruiken in een open gesprek over de behoeften 
van het kind, waardoor die herkend worden en nu positief 
kunnen worden ingevuld. Hierdoor ontstaat weer verbinding 
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en van daaruit de essentiële veiligheid, waardoor het kind zich 
ontspant. 

In mijn praktijk begeleid ik volwassenen en kinderen bij het 
omgaan met stress. Daarbij houd ik rekening met eenieders 
unieke persoonlijkheidsstructuur, wat deze betekent voor het 
gedrag en hoe zich dat uit in stresssituaties. Door deze kennis 
toe te passen in de communicatie ontstaat verbinding en 
ontspanning en kan de ander uit de stress komen. 

De gedichtjes, die appelleren aan emoties bij het kind, bieden 
voor het kind herkenning en geven ouders en begeleiders een 
prima handreiking om de stress door de echtscheiding bij het 
kind te beperken. 
De auteur geeft ons en onze kinderen hiermee een bijzonder 
waardevol geschenk.
        Utrecht, augustus 2016
         Hetty Jansen-Verhagen 

stressconsultant, communicatietrainer, 
personal coach, psychosociaal lichaamstherapeut
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Opgedragen aan al die kinderen 
voor wie de herkenning 
van emoties een stimulans is 
om zich te laten horen.
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Wanneer komt pappa thuis? 

Als er tussen jouw pappa en mamma veel ruzie is, kán 
het gebeuren dat je pappa of mamma ergens anders wil 
gaan wonen. Soms kan het een hele poos duren voordat 
je precies weet wat er allemaal gaat veranderen.  
In dit boekje staan gedichtjes van kinderen met een 
pappa en mamma die gaan scheiden. Ze vertellen je hoe 
ze zich voelen in verschillende situaties. Ze zijn boos, 
bang, verdrietig, alleen, of juist heel flink. Als die pappa 
of mamma dan ergens anders gaat wonen, willen ze zien 
wáár dat is. Toch vinden ze het eigenlijk niet eerlijk.
Ik heb de gedichtjes voor jou bij elkaar gezocht. Want als 
ik het moeilijk heb vind ik het ook vaak fijn om te lezen 
wat andere mensen zouden doen. Je kan misschien zelf 
ook nog een gedichtje of een tekening maken.  
Dit boekje is voor jou, ik hoop dat het je helpt. Je bent 
wel sterk, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Jannette
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Bang en boos
Alles kapot  11
Lege stoel  12
Niet durven vragen 13
Weggerend  14
Blauwe plek  15

Flink
Hoe lang nog?  17
Helemaal weg  18
Stilletjes huilen  19
Pop kapot  20
Jouw slaapplek  21

Voorwoord  5
Inleiding  7

Niet eerlijk
Mond op slot  23
Uitgelachen  24
Voor mamma zorgen 25
Waarom?  26
Muis-gesprek  27

Zo niet
Samen   29
Uitschreeuwen  30
Ver weg  31
Bange dromen  32
Veilige plek/schuilen 33
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Naar pappa
Beloofd   35
Samen spelen  36
Jouw huis  37
Lieve muis  38
Een tweede mamma 39

Thuis
Jarig   41
Voorbij   42
Jouw jas  43
Kindertelefoon  44
Oma helpt  45

Over de auteur 46

Boeken
(V)echtscheiding 47
Verbroken contact 47
Rouw & conflict 47
Conflict in reflectie
(poëzie)  48
Lichtval (poëzie) 48
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Flink

Hoe lang nog?

Het lijkt wel of ik steeds weer val.
Oma zegt: ‘kind, ben je mal’.
‘k Ben wel groot maar ook nog klein.
Thuis is het nu nooit meer fijn.
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Flink

Helemaal weg

Het is intussen heel gewoon
op de plek waar ik nu woon.
Over pappa hoor ik niets,
hij is weg en ook zijn fiets.
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Flink

Stilletjes huilen

Onder m’n jasje zit een krasje,
heel per ongeluk of expres,
’t zijn er wel een stuk of zes.
Niemand die ze echt kan zien,
maar ik voel ze als ik grien.
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Niet eerlijk

Mond op slot

Oma, mamma en mijn oom,
niemand vraagt mij, heel gewoon!
Ik krijg nu straf als ik iets zeg.
Mijn moeder roept: ‘hij blijft maar weg’.
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Niet eerlijk

Voor mamma zorgen

Ik wil niet meer voor mamma zorgen
en heb mijn zorgen opgeborgen.
Ze doet het nu maar allemaal zelf.
Ik ben pas over ’n paar jaar elf.
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Niet eerlijk

Waarom?

Ben ik soms niet lief genoeg?
Was ik brutaal toen jij iets vroeg?
Ben ik niet meer je lieve ‘meis’?
Ben je daarom alleen op reis?
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