
Wat je niet verteld is...

Over kinderen in de baarmoeder, in het gezin en in de maatschappij

Door Sarah Morton

Dit boek gaat over wat kinderen meemaken in de baarmoeder, in het gezin en in de maatschappij. 
Over de invloed van de kindertijd op iemands leven en op de samenleving. Waarom mensen worden 
zoals ze worden. Over opvoedkundige dogma's, over stress, haast en kramp. Wat alledaagse 
momenten, zoals in de buggy, voor invloed hebben op een kind. De rol van deskundigen en wat een 
zinnigere manier zou zijn om mensen te helpen.
Wat je niet verteld is... is bedoeld om kinderen een stem te geven, opdat zij onbelemmerd, gelukkig 
en natuurlijk kunnen opgroeien.

“Niet wéér een boek dat me gaat vertellen hoe ik 
mijn kinderen moet opvoeden!, zul je misschien 
denken en in zekere zin heb je gelijk. 

Opvoeders geven hun kinderen wat ze zelf vroeger 
hebben ontvangen, ook als zij onder hun opvoeding 
hebben geleden. Hoe onlogisch dat ook klinkt. Je 
wilt anderen toch juist beschermen tegen en 
waarschuwen voor pijn en verdriet? En de meeste 
ouders houden toch zielsveel van hun kinderen? 
Een groot deel van de kinderen staat er alleen voor. 
Voelt zich in de steek gelaten en onveilig. Ook als 
embryo en foetus kan het al overspoeld worden door 
gevoelens en stress.
Hoe je bent opgegroeid, is je basis en vormt je. 
Vanuit die werkelijkheid zul je ook met je kinderen 
omgaan. 
Het prenataal vergiftigen, voor schut zetten, 
buitensluiten, uitlachen, voor gek verklaren en 
beschuldigen van kinderen, de meesten kijken er niet 
van op. Ook kinderen vastbinden, eenzaam 
opsluiten, liefde onthouden en doodzwijgen is in veel 
gezinnen een onderdeel van de opvoeding. 
Toch willen de meeste ouders het beste voor hun kinderen. Hoe komt het dat ze geen empathie 
kunnen opbrengen? Welke invloed heeft de opvoeding op de maatschappij en andersom? Waar 
komt (vaak onbewuste) wreedheid vandaan? Hoe komt het dat velen het kind niet als een persoon 
zien? En welke rol spelen deskundigen daarin?  
 Op die thema’s gaat Sarah Morton in. Ze informeert, legt verbanden, beschrijft hoe het kind, maar 
ook de opvoeder zich voelt in veel situaties. Ze laat de lezer zoveel mogelijk zelf conclusies 
trekken. In de hoop dat we ons kunnen bevrijden van de vastgeroeste patronen en er geluk, liefde en 
harmonie in gezinnen komt. 

Wat je niet verteld is... is ontstaan vanuit de behoefte aan een gezonde samenleving en om kinderen 
die dagelijks tegen de realiteit moeten vechten, een stem te geven.”

Recensies: “       
Wat je niet verteld is…Over kinderen in de baarmoeder, in het gezin en in de maatschappij zegt zo 



ontzettend veel, maar zegt vooral ook een heleboel over jezelf! Je kruipt in de huid van een kind en 
bekijkt door diens ogen hoe het de omgeving ervaart en doorziet dat die heel anders is dan wij soms  
denken.” – Monique de Vries / Schrijverspunt 

“Dit boek roept bij mij de vraag op: wie moet er nu eigenlijk opgevoed worden, de volwassenen of 
het kind? Of gaan zij deze weg samen? Een boek geschreven in Liefde voor kinderen en ouders. Een  
open boek, zonder veroordeling. Een weg naar bewustwording.
Wil jij samen opgroeien met je kind in harmonie, in eenheid…Dan is dit boek zeer zeker een 
aanrader om te lezen.” – Bezeten Boeken.

“Dit boek onderscheidt zich van andere boeken over kinderopvoeding, omdat Morton schrijft op 
een manier waardoor de lezer zoveel mogelijk zelf zijn conclusies kan trekken, in plaats van strikte 
instructies voor de opvoeding van je kind op te dringen. Hierdoor wordt het makkelijker voor de 
lezer om zich te bevrijden van vastgeroeste patronen”. – Banger Sisters.

“Je gaat vanzelf na hoe dat nou in jouw eigen jeugd toeging. Dat
kan behulpzaam zijn voor je groeiproces en je aanzetten tot daden in de maatschappij. Ook biedt 
het boek een sterke onderbouwing voor de noodzaak om kinderdorpen en Speelleefcentra op te 
zetten. Waar Kinder-Avonturenland zich vooral bezighoudt met de speelse, vrije en fantasievolle 
aspecten van de opvoeding, beschrijft Sarah Morton indringend de schaduwzijden en wijst ze ook 
uitwegen. Wat je niet verteld is… is een absolute aanrader die een brede verspreiding verdient.” 
Door Hein van Elteren – Kinder-Avonturenland

“De auteur geeft blijk van een diep inzicht in de oorzaken van vreemd gedrag en put in haar 
voorbeelden ook uit eigen ervaringen.”
Door NBD Biblion.
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Waarom DeNieSa?

“Be the change you wanna see” [Mahatma Ghandi]

Omdat het ‘systeem’ er niet meer uitkomt. Het heeft lang genoeg geduurd in Den Haag. Daar 
hoeven we geen fundamentele verandering van te verwachten. En die verandering is hard nodig. 
Lees het dagelijks nieuws en je ziet dat het alleen maar slechter gaat.Of lees het boek ‘Chaos Point’ 
van Ervin Laszlo en je snapt wellicht dat het hoogtijd dat mensen gaan opstaan en zelf die nieuwe 
wereld gaan creëren. De tijd raakt op…

Voor het aanvragen van een recensie-exemplaar, lezing, interview of anderzijds, graag contact 
opnemen met de auteur Sarah Morton: redactie@dus-sarah-morton.info of: info@afwijkend-en-
toch-zo-gewoon.nl 
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