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This dissertation is dedicated to all people who have lost a loved one to violence.





Om ver te geraken moet je beginnen met een kleine stap. En dit eerste stapje is de 
belangrijkste op je reis. – Krishnamurti
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1

Je verliest je kind door moord en dan?

 Het was zaterdagochtend 25 juni 2005 toen mijn vrouw en ik ’s ochtends vroeg 
een telefoontje kregen van mijn schoonmoeder. Zij had een akelig nieuwsbericht op 
Radio Rijnmond gehoord. Er was sprake van de vondst van een levenloos lichaam 
van een jonge vrouw in een huis in Barendrecht. Zij was door geweld om het 
leven gebracht. Bij aankomst bij het huis trof de politie twee kleine kinderen aan 
die ongedeerd waren en een man die zich verwond had. Omdat onze dochter in 
Barendrecht woonde en twee kleine kinderen had, vroeg mijn schoonmoeder mijn 
vrouw of alles goed was met onze dochter omdat ze zo’n raar voorgevoel had bij het 
radiobericht. 

 Daarop probeerde mijn vrouw onze dochter telefonisch te bereiken en toen dat 
niet lukte, is zij direct met de auto naar het woonhuis gereden. Onze dochter woonde 
nog geen 10 minuten rijden bij ons vandaan en aangekomen bij het woonhuis zag ze 
de rood-witte linten van de politieafzetting. Op de vraag aan een postende politieman 
of er iets ergs was gebeurd met de jonge vrouw die in het huis woonde, kreeg ze een 
bevestigend antwoord. Mijn vrouw werd tegengehouden en mocht niet naar binnen. 
Politiemensen brachten haar met een auto naar ons huis waar ik in spanning zat te 
wachten op nieuws van mijn vrouw. 

 Toen mijn vrouw huilend naar binnen werd geleid, was het mij onmiddellijk 
duidelijk dat er iets vreselijks was gebeurd. Het rare was dat ik niet direct kon huilen. 
Ik was murw geslagen door het afschuwelijke nieuws. Ik kon het moeilijk bevatten 
dat mijn dochter er niet meer was. De tranen kwamen later. 

 Dezelfde dag werden de kinderen van onze dochter, onze kleinzoon van een half 
jaar en onze kleindochter van twee en een half jaar oud, na een korte crisisopvang 
in een pleeggezin, bij ons gebracht. Vanaf het eerste moment was het voor mijn 
vrouw en mij duidelijk dat de twee kinderen bij ons moesten komen. Van alles moest 
geregeld worden. De uitvaart van onze dochter maar ook praktische zaken voor de 
kinderen als babymelk, luiers, kleding, bedjes en dekentjes. Gelukkig kregen wij 
onmiddellijk veel hulp van familie, buren en vrienden. 

 De eerste maanden leef je in een roes. Het verdriet, de pijn van het verlies, de zorg 
voor de kleine kinderen, de rechtszaken, zowel strafrechtelijk als familierechtelijk, de 
afspraken met de Kinderbescherming, Jeugdzorg en Pleegzorg.  De kinderen voelden 
zich helemaal thuis bij oma en opa. Toch bleek keer op keer dat onze kleindochter veel 
had meegekregen van het moment van de moord op haar moeder. Hoewel het niet 
te bewijzen is, bestaat het sterke vermoeden dat zij dingen gehoord of gezien heeft. 
Lange tijd was zij bang voor messen, voor donker gekleurde mannen (haar biologische 
vader/dader is Antilliaans) en een rood geblokt dekbedovertrek. Zij was onafscheidelijk 
van oma. Waar oma ging, ging zij ook. Er was duidelijk sprake van verlatingsangst.



 Omdat de biologische vader naast langdurige detentie ook veroordeeld was 
tot dwangverpleging in een tbs-kliniek vanwege persoonlijkheidsstoornissen als 
asperger, narcisme en theatraal gedrag, maakten wij ons zorgen of onze kleindochter 
daar iets van meegekregen had. Wij hebben een kinderpsycholoog benaderd om dat 
te onderzoeken. Tot onze opluchting bleek dat onze kleindochter echter niet deze 
persoonlijkheidsstoornissen had. 

 De aanhoudende problematiek van onze kleindochter, als bedplassen en vrijwel 
dagelijkse nachtmerries als gevolg van haar traumatische ervaring, was voor ons 
aanleiding om na verloop van tijd een psychiater van Pleegzorg te consulteren. Deze 
psychiater verwees ons door naar een kinderpsycholoog van de GGZ. Na een intake 
gesprek werd voorgesteld om EMDR op onze kleindochter toe te passen. Tot onze 
blijdschap begonnen de klachten na een paar sessies snel te verdwijnen en tot op 
vandaag heeft onze kleindochter geen psychische klachten meer gehad. 

 In 2008 hebben mijn vrouw en ik ons als lid aangemeld bij de lotgenotenorganisatie 
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK). Hoewel de gang naar de 
bijeenkomsten vooral in het begin zwaar was, hadden wij er veel baat bij. Het 
ontmoeten van lotgenoten die ook een kind door moord hadden verloren, werkte 
helend. Het besef dat jij niet de enige bent die zoiets vreselijks is overkomen, hielp 
bij het verwerken van het verdriet en omgaan met de pijn. 

 Inmiddels zit ik alweer een aantal jaren in besturen van lotgenotenorganisaties 
en houd mij bezig met het organiseren van bijeenkomsten en het behartigen van 
belangen van nabestaanden van geweldslachtoffers bij diverse overheidsinstanties.  
De moord op onze dochter heeft een enorme impact op onze levens gehad. Met 
de kinderen, mijn vrouw en met mij gaat het nu gelukkig goed. We genieten van de 
kinderen die ons veel positieve energie hebben gegeven en nog steeds geven. De 
kinderen, inmiddels 12 en 14 jaar oud, staan positief in het leven en hebben zich 
sociaal prima ontwikkeld. 

Jan van Kleeff
Vader van Simone van Kleeff, overleden 25 juni 2005


