
BN’er aan het woord

‘Ik dacht dat ik het
geweld aan mezelf te
danken had’
Haar levensverhaal lijkt te absurd om waar
te zijn: als kind is Hameeda Lakho (nu 55)
psychisch en lichamelijk zwaar mishandeld
en vernederd door haar Pakistaanse vader
en Nederlandse stiefmoeder. Haar
biologische moeder werd weggestuurd.
Inmiddels helpt ze zelf volwassen
slachtoffers van kindermishandeling.  

Auteur: Annemarie van Dijk / Fotografie: Mariel Kolmschot

Leestijd: 5,5 minuten

BNer aan het woord - Hameeda Lakho 1 / 4



Hameeda Lakho (1964) is expert en
inhoudsdeskundige huiselijk geweld
en kindermishandeling. Over haar
jeugd schreef ze drie boeken:
Verborgen tralies, Gebroken cirkel en
Geheim geweld. Zij en haar twee
oudere zussen werden jarenlang
psychisch en lichamelijk zwaar
mishandeld door hun Pakistaanse
vader en Nederlandse stiefmoeder.
Hameeda wil met haar Academie
voor Herstel- en
Ervaringsdeskundigheid slachtoffers
van kindermishandeling geweld
kracht geven en de gevolgen ervan
bespreekbaar maken. 

‘Mijn vader sloeg ons met stokken, riemen en kettingen. Mijn
stiefmoeder trok aan onze haren, schopte ons. Maar nog erger
dan het lichamelijke geweld was de psychische mishandeling.
Dagelijks kregen mijn zussen en ik te horen dat we niet
deugden, dat we vies, achterbaks en dom waren. Ze noemden
ons hoeren, hoewel we niet eens wisten wat dat betekende. We
hadden nul zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Ik klapte
helemaal dicht en stotterde. 

Mijn zussen en ik werden tegen elkaar opgezet, we vertrouwden
elkaar niet meer. Het lukte me niet om te eten en ik gaf veel
over. Jarenlang werd ik gedwongen mijn eigen braaksel op te
eten. Ik voelde me ontzettend eenzaam. Durfde niemand te
vertrouwen. Bovendien kampte ik met een enorm schuldgevoel:
als ik maar beter mijn huiswerk maak en vaker de afwas doe,
dan zíen ze me misschien wel, hoopte ik, dan zijn ze trots op
mij. Ik dacht dat ik alles aan mezelf te danken had.

Steun putte ik uit momenten waarop het even wél goed ging. Soms mocht ik op schoot bij een lieve juf.
En ik won een opstelwedstrijd op school. Ik droomde vaak weg uit mijn eigen wereldje en dacht: ooit
laat ik dit achter me en ga ik weg.’

Geheim
‘Als 4-jarige was ik met mijn biologische moeder en drie zussen vanuit Pakistan naar Nederland
gekomen, waar onze Pakistaanse vader woonde. Hij had inmiddels ook een Nederlandse vrouw. Drie
maanden na aankomst stuurde hij mijn moeder en babyzusje al weer terug naar Pakistan en vertelde hij
aan ons dat ze waren omgekomen bij een auto-ongeluk. [Inmiddels heeft ze ontdekt dat haar moeder
nog leeft, red.] Daarna begon een lange periode van ernstig huiselijk geweld. 

Op mijn 14de ontvluchtte ik het huis van mijn vader en zijn Nederlandse vrouw. Vanaf toen woonde ik
jarenlang in kindertehuizen. Om verder te kunnen, stopte ik weg wat er vroeger was gebeurd. Ik
studeerde hard, ging werken, probeerde iets van mijn leven te maken. Mijn jeugd zonder liefde droeg ik
als een geheim met me mee. Ik zat vol boosheid maar wist niet waar die vandaan kwam. Ik zag niet in
dat het pijn en verdriet was, vermomd als kwaadheid. 

Pas toen ik moeder werd, kon ik mijn trauma niet meer verdringen. Na mijn kraamverlof kwam ik bij de
bedrijfsarts terecht. Hij zei: “Je hebt toch wel een moeder die je kan helpen met je baby?” Ik brak.’ 

Zelfhulpboeken
‘Ik had nooit gepraat over wat er met mij gebeurd was. Zelfs mijn man Gilmer wist niet alles. Bij een
psycholoog ging ik eindelijk wel praten. Alleen zei ze tegen mij: “Het raakt je zo, praat er maar niet over.”
Het zal wel handelingsverlegenheid zijn geweest, maar hier kwam ik niet verder mee. Dus ben ik gaan
lezen.
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Dankzij zelfhulpboeken uit de bibliotheek begreep ik steeds beter dat het niet klopte wat me was
aangedaan. Dat het om huiselijk geweld en verwaarlozing ging. Dat wist ik ergens al, maar ik kon er niet
mijn vinger op leggen. Ik had ook geen vergelijkingsmateriaal, wist niet hoe het er in een normaal gezin
aan toeging.

Als moeder miste ik een goed voorbeeld. Ik had
haar sinds mijn 4de jaar niet meer gezien. Gelukkig
voelde ik meteen onvoorwaardelijke liefde voor mijn
twee dochters. Terwijl ze opgroeiden, zag ik bij hen
alles wat ik niet heb gehad. Al hun levensfasen
vergeleek ik met die uit mijn eigen jeugd.

‘Ik weet niet hoe het is
om ouders te hebben
die voor je door het
vuur gaan’

De grote leegte en het gemis was voelbaar en confronterend. Ik besefte steeds weer dat ik niet weet
hoe het is om ouders te hebben die er voor je zijn en voor je door het vuur gaan. Dat is een gat in mij dat
niemand kan dichten. Gelukkig is het me gelukt om mijn trauma niet op hen over te dragen.’

Ervaringen delen
‘In 2000 besloot ik een boek te publiceren over mijn ervaringen, dat werd Verborgen tralies. Ik wilde door
het vertellen van mijn persoonlijke verhaal een stem geven aan al die andere kinderen en volwassenen
die te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het werden uiteindelijk drie boeken. Ik
merkte dat ik er andere mensen mee kon steunen. Om andere slachtoffers de veiligheid te bieden om
hun trauma’s te delen, zodat ze niet langer hun grote geheimen hoefden meedragen, richtte ik de
stichting Geheim Geweld op. Want ik wist: door zo’n geheim stagneert je ontwikkeling. Je móét het
delen. Er gebeurt niets als je je verstopt en blijft zwijgen. 

Ik organiseerde eens een bijeenkomst over "patronen doorbreken" en daar stond een vrouw op die zei:
“Ik ben niet alleen slachtoffer maar ook dader, want ik sla mijn dochter.” Ongelooflijk dapper. Haar
geheim drukte op wie ze was. Ze voelde zich machteloos. Het was een schreeuw om hulp.’ 

Kracht
‘In de lotgenotencontactgroepen die ik begeleid, onder andere in de vrouwenopvang, gebruik ik de
methodiek Doorbreek het zwijgen. De kracht van zo’n groep is dat je allemaal gelijkwaardig bent en
ervaringen deelt. Je ziet de deelnemers in de loop van de weken krachtiger worden. Vaak beginnen
deelnemers eraan omdat ze “zichzelf willen terugvinden”. Maar eerst moeten ze onderzoeken wat de
patronen zijn die voortkomen uit wat er vroeger is gebeurd. Alleen als je je daarvan bewust bent, kun je
de langetermijngevolgen van kindermishandeling stoppen. En zorgen dat het huiselijk geweld niet
doorwerkt bij je eigen kinderen.’ 

‘Deelnemers beginnen vaak aan een groep omdat ze
zichzelf willen terugvinden’

Niet mijn schuld
‘Mensen vragen mij weleens: “Ben je nog steeds bezig met huiselijk geweld?” Ja, zeg ik dan, want mijn
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traumatische jeugd is onderdeel van mij. Hierdoor werd ik de vrouw die ik nu ben en die persoon kan ik
niet zomaar wegstoppen. Vroeger kon ik alleen doorgaan door mezelf te ontkennen. Ik was heel streng
voor mezelf. Dat kwam ook door schuldgevoel, dat ik dacht dat ik alles aan mezelf te danken had. Maar
dan kun je niet helen. Ik heb geleerd om te accepteren wat me is overkomen en besef goed dat het niet
mijn schuld is. Gelukkig heb ik die veerkracht en kan ik nu het verschil maken.’

Hameeda’s tips aan professionele hulpverleners
‘Professionals moeten een slachtoffer van huiselijk geweld vragen waar hun heftige emoties vandaan
komen. “Heeft je boosheid misschien te maken met vroeger?” Verder kunnen ze inzichtelijk maken wat
de langetermijngevolgen kunnen zijn. Zo kunnen broers en zussen soms jaren later nog kampen met
een schuldgevoel omdat ze niets hebben gedaan om hun broertje, zusje of moeder te beschermen. Een
psycholoog kan inzichtelijk maken dat ze als klein kind niets kónden doen: “Hoe oud was je? 6 jaar? Wat
had je kunnen doen?” 

Maar het allerbelangrijkste is misschien wel goed luisteren en empathisch reageren. Een professional
moet er echt voor je zijn. Hij of zij hoeft niet meteen een melding te maken. Je kunt beter proberen om
het vertrouwen van een kind te winnen zodat het zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Haal er eventueel
een vertrouwenspersoon bij.’ 

Hameeda Lakho’s boeken zijn verkrijgbaar via haar website
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