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Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.
Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.
Psalm 89: 15 en 16 (NBV)
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1. Inleiding

1.1 Samenvatting
Seksueel misbruik komt in alle kringen en in alle lagen van de bevolking voor. Daarbij geldt in het
algemeen dat spreken over seksueel misbruik moeilijk is.
Schaamte, schuldgevoel, loyaliteit en angst voor reacties en gevolgen, spelen hierin een belangrijke
rol. De context waarin mensen opgroeien of functioneren, bepaalt deels hoe sterk deze
belemmeringen worden ervaren. Elke context heeft daarin heel eigen belemmerende factoren.
Dit onderzoek laat zien wat slachtoffers uit de orthodox protestantse kring nodig hebben om tot
spreken te komen over seksueel misbruik. Het doel hiervan is het geven van handvatten voor kerken
en kerkenraden met betrekking tot het vergroten van de bespreekbaarheid en het geven van hulp
aan slachtoffers van seksueel misbruik.
Door middel van literatuuronderzoek is de orthodox protestantse kring in beeld gebracht en is een
beeld geschetst van seksueel misbruik. Daarbij is ingezoomd op de factoren die een rol kunnen
spelen in het spreken. Door middel van interviews met slachtoffers, hulpverleners en pastoraal
werkers, is onderzocht wat mensen in de orthodox protestantse kring daadwerkelijk tot spreken
brengt. Daarbij is gekeken naar factoren die belemmerend werken en naar factoren die stimulerend
werken.
Uit literatuuronderzoek en interviews blijkt dat de manier waarop het leven in soms sterk besloten
gemeenschappen vormgegeven wordt, vaak drempelverhogend werkt in het spreken. Daarbij is
bepalend hoe men binnen de gemeenschap omgaat met elkaar en met thema’s als schuld, ook ten
opzichte van God, en vergeving. Vanuit de gemeenschap wordt vaak druk gelegd om te zwijgen
waarbij men zich– misplaatst beroept op de Bijbel of de geloofsleer. Dit versterkt de schaamte, het
schuldgevoel, de angst en de loyaliteitsconflicten die bij vrijwel elk slachtoffer van seksueel misbruik
aanwezig zijn.
Slachtoffers uit de orthodox protestantse kring hebben dan ook vaak een dubbel gevecht te leveren.
Zij hebben niet alleen een lange weg te gaan in het verwerken van het seksueel misbruik maar ook in
het vinden van een eigen weg naar en met God. Het seksueel misbruik is daarbij vaak van grote
invloed op de geloofsworsteling en de geloofsworsteling is vaak van grote invloed op het verwerken
van het seksueel misbruik.
Daarnaast lijkt het erop dat men in veel kerken niet goed weet hoe men met deze problematiek om
moet gaan. Er is sprake van verlegenheid, van onkunde soms. Bij sommigen bestaat zelfs het idee dat
seksueel misbruik niet of minder voorkomt binnen de eigen kring. Hierin is wel ontwikkeling
zichtbaar. Deze verlegenheid en/of onkunde versterken echter nog steeds de belemmeringen om tot
spreken te komen. Slachtoffers lopen daarin ook tegen praktische zaken aan. Zo blijken er wel
ambtsdragers te zijn waarin slachtoffers vertrouwen hebben, maar in de praktijk is het niet
eenvoudig om zelf te kiezen bij welke ambtsdrager men hulp zoekt.
Het feit dat ambtsdragers meestal mannen zijn kan ook belemmerend werken.
In de literatuur en interviews worden ook factoren genoemd die slachtoffers in de orthodox
protestantse kring juist helpen om tot spreken te komen. Te denken valt aan het goede sociale

9

vangnet dat geboden kan worden, het ontdekken van de Bijbelse principes ten aanzien van recht en
onrecht, de (uiteindelijke) overtuiging dat God meestrijdt en het verlangen om genezing bij God te
vinden. Binnen de orthodox protestantse kring zijn mensen die sterk bewogen zijn met het lot van
slachtoffers van seksueel misbruik. Dit werd onderstreept in de manier waarop aan het onderzoek
werd meegewerkt. De respondenten die reageerden bleken vaak sterk betrokken te zijn en willen er
alles aan doen om slachtoffers de helpende hand te bieden. Hun houding is voor slachtoffers een
enorme steun in de rug.
Om tot spreken te komen over seksueel misbruik binnen de orthodox protestantse kring is ten eerste
veel veiligheid nodig en aandacht voor dit thema. Daarbij is het nodig dat de stimulerende factoren
die de orthodox protestantse kring biedt, versterkt worden en dat er van binnenuit aan een aantal
belemmerende factoren wordt gewerkt. Dit kan op meerdere manieren. Te denken valt aan het
vergroten van kennis en het innemen van een helder standpunt als kerk. Daarbij is het nodig om het
geloof te verbinden aan het leven van alle dag en thema’s als seksualiteit openlijk te bespreken. Het
is belangrijk dat problemen daarbij concreet benoemd worden. Wanneer vervolgens het leven in de
gemeenschappen vorm wordt gegeven volgens de Bijbelse principes, zal er ruimte zijn voor
slachtoffers die hun verhaal doen en kan ook gekeken worden naar wat zij praktisch nodig hebben
om zover te komen.
1.2 Aanleiding
In februari 2012 verscheen bij MOVISIE1 het rapport Met de mantel der liefde (Bakker en Felten,
2012). In dit rapport worden de resultaten beschreven van een QuickScan naar huiselijk geweld in
orthodox- protestantse gezinnen.2 Hoewel er niet specifiek werd gevraagd naar seksueel geweld,
werd door verschillende respondenten specifiek seksueel misbruik genoemd.
Op basis van de QuickScan kan niet gesteld worden dat huiselijk geweld zich vaker voordoet in
orthodox protestantse gezinnen3 maar het is wel zo dat er bepaalde risicofactoren zijn in de orthodox
protestantse kring. Er zijn ook specifieke factoren die het geweld in stand houden. Zo is het in sterk
gesloten gemeenschappen niet gangbaar om je vuile was buiten te hangen. (Bakker en Felten, 2012).

1

MOVISIE is het landelijk kenniscentrum op het terrein van sociale vraagstukken, o.a. bij de aanpak van huiselijk en
seksueel geweld en bij participatie en actief burgerschap.
2

Aanleiding voor de QuickScan die MOVISIE uitvoerde, waren de signalen die MOVISIE binnen kreeg van
hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen. Door hen werd de geslotenheid van de orthodox protestantse
gemeenschappen gesignaleerd en de hoge drempel om hulp te vragen.
3

Door meerdere respondenten werd regelmatig seksueel misbruik in de gezinnen gesignaleerd. Sommige respondenten
vermoedden dat verschillende mensen in de gemeenschappen hiervan weet hebben, maar er met buitenstaanders niet of
nauwelijks over praten. Over de prevalentie van seksueel misbruik binnen de orthodox protestantse kring, kon in de
QuickScan geen uitspraak worden gedaan maar verder onderzoek op dit terrein werd wel door MOVISIE aanbevolen.
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1.3 Relevantie
Het rapport van MOVISIE deed het nodige stof opwaaien. Er verschenen reportages op televisie en er
reageerden mensen in kranten en andere media op de uitkomst van dit rapport waarbij vooral werd
ingezoomd op de signalen m.b.t. het seksuele geweld. 4
Berichtgevingen m.b.t. seksueel geweld, in welke groepering dan ook, roepen vaak sterke reacties
op, ook bij mij. Dit heeft bij mij onder andere te maken met een diepgeworteld verlangen naar
rechtvaardigheid. Ik vermoed dat ik daarin niet de enige ben. Het thema rechtvaardigheid zien we
terug in de hele maatschappij. Het is een basisbegrip uit de ethiek, het is de grondslag van het
rechtssysteem en het speelt in de politieke filosofie. Elk mens lijkt er in meer of mindere mate wel
mee bezig te zijn. Ook in de Bijbel zien we de roep om rechtvaardigheid. Zo klinkt in meerdere
psalmen de kreet God, doe mij recht.
De thema’s recht en onrecht zijn altijd actueel. Maar er is meer aan de hand. Want bij het
verschijnen van een rapport over meerdere vormen van geweld, wordt, zoals gezegd, door de media
vooral ingezoomd op het seksuele geweld. Dit is geen nieuw fenomeen. Misschien heeft dit een
sensationeel aspect in zich, maar het lijkt ook wel of seksueel geweld wordt beschouwd als een
ernstiger vorm van geweld. Zelfs in gevangenissen zijn verhalen bekend van gevangenen die worden
uitgestoten of worden gestraft door medegevangenen wanneer bekend is dat zij zich schuldig
hebben gemaakt aan seksueel geweld. Dit fenomeen is algemeen bekend maar weinig
gedocumenteerd. Ik weet dat het plaatsvindt via (zeden)delinquenten die ik zelf gesproken heb. Ook
in het eindrapport van de procesevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in de
penitentiaire inrichting (PI) Breda wordt dit zijdelings aangestipt (Nagtegaal en Mulder, 2010).
Kennelijk komen berichten over seksueel geweld harder aan. Vermoedelijk heeft dit te maken met
het feit dat seksueel contact iets is wat zowel op lichamelijk, psychologisch als geestelijk vlak, diep
ingrijpt. Elk mens heeft te maken met seksuele behoeften. Elk mens kent daarin zijn of haar eigen
kwetsbaarheid. Daarmee komt seksueel geweld mogelijk dichterbij.
Ervaringen op seksueel gebied hebben impact op het hele leven. Het slachtoffer wordt zeggenschap
ontnomen op alle belangrijke levens terreinen. Misbruik verandert iemands totale leven, ook op
lange termijn.
Er zijn veel mensen die zeggen dat het zwijgen over seksueel misbruik doorbroken moet worden.
Immers, wanneer het zwijgen niet doorbroken wordt, blijft het geweld in stand.
Maar… hier doemt het probleem op: slachtoffers of plegers van seksueel misbruik praten niet
zomaar over wat er gebeurt, zeker niet in de orthodox protestantse kring. Daarom verdient de vraag
hoe mensen tot spreken kunnen komen, de aandacht.

4

Zo verschenen in het Reformatorisch Dagblad en in Trouw verschillende reacties van de redactie, van slachtoffers en
predikanten ((o.a. RD, 15, 18 en 23 februari 2012 en Trouw, 14 en 15 februari 2012) waarbij vooral ingezoomd werd op
seksueel misbruik. De EO reageerde met een rapportage over seksueel misbruik (de Vijfde Dag, 16 februari 2012).
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1.4 Persoonlijke motivatie
Van oorsprong kom ik uit de bevindelijk gereformeerde kring en momenteel werk ik met orthodox
protestantse jongeren, als kerkelijk jeugdwerker in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Wat ik
tegenkom in het rapport van MOVISIE, bevestigt wat ik zie en meemaak; er wordt lang gezwegen
over seksueel misbruik. Er kunnen nog zulke goede signaleringsplannen bestaan en nog zulke sterke
vermoedens dat er sprake is van misbruik; het blijft voor omstanders en voor hen die hulp verlenen
nog vaak de vraag hoe men slachtoffers zover krijgt dat ze erover gaan praten.
De vraag welke factoren ervoor zorgen dat, ondanks alle ‘tegenkrachten’ waar in het rapport over
wordt gesproken, mensen toch gaan spreken, heeft me persoonlijk vaak bezig gehouden. Ik heb veel
mensen zien worstelen met de gevolgen van seksueel misbruik en ik heb gezien welke ravage dit
aanricht. Daarbij heb ik gemerkt hoe moeilijk het voor buitenstaanders soms is om allerlei
ingewikkelde mechanismen die bij seksueel misbruik een rol kunnen spelen, werkelijk te begrijpen.
Wanneer seksueel misbruik gepaard gaat met godsdienstmanipulatie wordt de situatie nog
ingewikkelder en nog moeilijker te begrijpen. Dit vormde voor mij de aanleiding om een roman5 te
schrijven over dit thema. Het is een verhaal geworden waarin slachtoffers uit de orthodox
protestantse kring een stem krijgen en waarbij inzicht wordt gegeven in de complexe materie
waarmee zij worstelen.
Tijdens het schrijven van dit verhaal groeide in mij het verlangen om ook middels diepgaand
onderzoek de vraag uit te diepen hoe slachtoffers uit de orthodox protestantse kring tot spreken
komen en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.

5

Mantel der liefde zal op 30 mei 2013 verschijnen bij uitgeverij Brevier. Zie hiervoor ook hoofdstuk 11
(nawoord).
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1. Attenderende begrippen
2.1 Wat wordt verstaan onder spreken?
Volgens het online woordenboek Van Dale6 wordt onder spreken het volgende verstaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Taalklanken vormen, voortbrengen
Zich in taalklanken uiten
Het woord voeren, een rede houden
Een gesprek met iemand hebben
Zeggen

Bij een online zoektocht naar synoniemen werden op een verzamel website7 o.a. de volgende
woorden genoemd;
Opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren,
verkondigen, vermelden, vertellen, speechen, converseren, discussiëren, praten, zich uitdrukken, zich
uiten, babbelen, kletsen, kouten, kwebbelen, blaffen, uithalen, aan de dag leggen, bekendmaken,
onder woorden brengen, openbaren, reveleren, ruchtbaar maken, spuien, tot uitdrukking brengen,
vertolken, verwoorden, ventileren, verkondigen, beweren, uiteenzetten etc.
Spreken kan dus op meerdere manieren uitgelegd worden. In dit onderzoek wordt met spreken het
volgende bedoeld: iets bekend maken, openbaren, uitdrukken, aan de dag leggen.
Dat houdt in dat mensen die niet praten over het misbruik maar er wel over schrijven, ook gerekend
worden tot degenen die erover spreken. Daarbij gaat het wel om uitingen door middel van woorden
of gebaren en niet om lichaamstaal in de zin van non-verbale signalen die eventueel kunnen duiden
op seksueel misbruik.
2.2 Wat wordt bedoeld met de orthodox protestantse kring?
Orthodox protestantisme is een verzamelterm voor onderling zeer verschillende gemeenschappen
die vaak worden aangeduid als bevindelijk gereformeerd en orthodox gereformeerd (Bakker en
Felten, 2012).
In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (Bos, 2010) wordt als verzamelterm van de
bevindelijk gereformeerden en orthodox gereformeerden ook wel de term behoudende protestanten
gehanteerd. Hier horen ook een deel van de hervormd gereformeerden en een deel van de
evangelische kerken bij.

6

www.vandale.nl (geraadpleegd op 27-4-2013)

7

www.synoniemen.net (geraadpleegd op 27-4-2013)
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2.3 Wat wordt verstaan onder seksueel misbruik?
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen seksueel geweld en seksueel misbruik.
In de factsheet van MOVISIE (2009)8 wordt uitgelegd dat de term seksueel geweld wordt gebruikt als
paraplubegrip voor alle vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen zoals aanranding,
verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. In dit
onderzoek richt de vraag zich alleen op seksueel misbruik en wordt de definitie die van MOVISIE
(zoals in de factsheet seksueel geweld) gehanteerd.
Definitie seksueel misbruik
Van seksueel misbruik spreken we als seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie
(ouder-kind, volwassene-minderjarige) plaatsvinden. Er kan fysieke dwang tot seks zijn, maar
ook zonder fysieke dwang is sprake van (seksueel) misbruik. Immers, alleen al door de
afhankelijkheidsrelatie is er een vorm van dwang in het spel. Seksuele contacten tussen een
ouder en zijn/haar kind of tussen een volwassene en een minderjarige, gelden daarom per
definitie als seksueel misbruik, ook als naast de afhankelijkheidsrelatie geen andere soorten
dwang een rol spelen.
In deze omschrijving valt incest meestal ook onder de noemer seksueel misbruik. In de literatuur en
door de respondenten wordt dit onderscheid niet altijd even scherp gemaakt. Daarom zullen de
woorden incest en seksueel misbruik zo nu en dan door elkaar gebruikt worden, steeds op basis van
de betreffende literatuur of op basis van de uitspraken van de respondent zelf.
2.4 Slachtoffers of overlevers
In de literatuur wordt meestal gesproken over slachtoffers van seksueel misbruik. Voor een aantal
slachtoffers blijkt deze term ongelukkig gekozen. Zo noemt Ivonne Meeuwsen, schrijfster van het
boek Helen van seksueel misbruik (2013)9 zichzelf juist geen slachtoffer. Zij prefereert de term
overlever. Daarmee legt ze nadruk op de kracht van degene die het overkomen is en op het feit dat
de afhankelijkheidsrelatie is doorbroken. Eén van de benaderde respondenten gaf ook aan moeite te
hebben met de term slachtoffer. Ze ervoer het als een stempel. In de term overlever kon zij zich
echter ook niet vinden. In een korte brainstorm leek er echter ook geen term voorhanden die beter
was. Omdat met de term slachtoffer meteen helder is over welke groep het gaat, wordt in dit
onderzoek deze term ook gebruikt.

8

9

Factsheet Seksueel geweld: feiten en cijfers; november 2009; MOVISIE. Zie ook www.seksueelgeweld.info.

Op de website www.helenvanseksueelmisbruik.nl schrijft Ivonne Meeuwsen over haar ervaringen als overlevende en als
coach. Daarnaast verscheen haar boek Helen van seksueel misbruik- het trauma voorbij (2013)
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2.5 Daders of plegers
De termen dader en pleger worden in het spraakgebruik vaak door elkaar gehaald en dat geldt ook
voor dit onderzoek. Officieel is er wel een verschil: bij een dader is het geweld juridisch aangetoond,
bij een pleger niet. 10In dit onderzoeksverslag worden deze termen door elkaar gebruikt waarbij het
vaakst is gekozen voor de term dader. Dit, omdat in de meeste literatuur ook gesproken wordt over
daders en omdat respondenten dit woord ook gebruikten zonder dat daarbij is nagevraagd of het
een dader betrof waarbij juridisch was aangetoond of hij of zij schuldig was.

10

Het verschil tussen een dader en een pleger staat o.a. beschreven op www.meldpuntmisbruikrkk.nl , op
www.seksueelgeweld.info (websites geraadpleegd op 1-5-2013) en in de factsheet seksueel geweld (MOVISIE, 2009)
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2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
3.1 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen
In dit onderzoek wordt de vraag onderzocht hoe mensen tot spreken komen over seksueel misbruik
in de orthodox protestantse kring.
Het antwoord op deze vraag is aan de hand van vier deelvragen in beeld gebracht:
1.
2.
3.
4.

Wat was de (directe) aanleiding voor mensen om tot spreken te komen?
Wat waren belemmerende factoren om tot spreken te komen?
Wat waren helpende factoren om tot spreken te komen?
Welke rol speelde de context (de orthodox protestantse kring) en de geloofsbeleving in
het spreken?
3.2 Onderzoeksvorm

Om goed in beeld te kunnen brengen welke factoren van invloed zijn op de keuze om te gaan
spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring is een literatuurstudie gedaan. In
deze literatuurstudie is de orthodox protestantse kring uitgebreid in beeld gebracht en is het thema
seksueel misbruik belicht.
Daarnaast zijn interviews afgenomen bij slachtoffers van seksueel misbruik in de orthodox
protestantse kring en bij pastorale werkers en hulpverleners die met deze doelgroep werken en/of
hebben gewerkt. Er is daarbij gebruik gemaakt van individuele, mondelinge, half gestructureerde
diepte- interviews. Dit betekent dat de vragen in principe vastlagen, maar de volgorde (en de
doorvragen) niet. Dit gaf de respondent ruimte om vrijuit over dit onderwerp te kunnen praten.
Omdat het onderwerp een tere thematiek betreft waar pijn mee gemoeid is, was het belangrijk om
die ruimte te bieden.
Het afnemen van interviews is kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is gericht op het
verkrijgen van betrouwbare informatie over wát er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom.
Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties,
meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Kwalitatief onderzoek heeft het voordeel dat de
onderzoeker door kan vragen en de mogelijkheid heeft om de vraagstelling en de methodiek tijdens
het onderzoek bij te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten (Baarda, de Goede en
Teunissen, 2007).
3.3 Keuze en selectie van respondenten
3.3.1 Werving en selectie
Voor het werven van respondenten is gebruik gemaakt van verschillende netwerken.
Er is naar respondenten gezocht via de redactie van kranten (Reformatorisch Dagblad en Trouw),
waar de gegevens bekend waren van mensen die hadden gereageerd op het rapport van MOVISIE.
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Daarnaast is er een oproep geplaatst op een online christelijk-reformatorische ontmoetingsplek.11
Het merendeel van de respondenten is persoonlijk, in een gesprek of via de mail, benaderd door
mijzelf. Deels verliep de vraag om mee te werken via de zogenaamde sneeuwbalmethode; mensen
verwezen door naar voor hen bekenden of vroegen hen zelf om mee te werken. Er zijn voor dit
onderzoek 36 mensen benaderd en 3 mensen reageerden zelf op de oproep. Van deze 39 mensen
waren er 14 slachtoffer, 16 hulpverlener en 9 mensen waren werkzaam in het pastoraat als ouderling
of predikant. Degenen die werkzaam waren in het pastoraat worden in dit onderzoek beschreven als
pastors of pastorale werkers.
Van de 39 mensen die benaderd zijn hebben er 14 meegewerkt.
Bij de keuze en selectie is uitgelegd wat de afbakening van het onderzoek was, aan de hand van een
begripsomschrijving van seksueel misbruik en een begripsomschrijving van de orthodox protestantse
kring.
Voorwaarden om mee te kunnen werken waren:
 Voor slachtoffers van seksueel misbruik: opgegroeid zijn in de orthodox-protestantse kring
 Voor hulpverleners: ervaring hebben in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik
uit de orthodox protestantse kring. Tijdens het interview is daarbij gevraagd om uitsluitend
uitspraken te doen over deze specifieke doelgroep.
 Voor pastors: werkzaam zijn (geweest) als ouderling of predikant binnen de orthodox
protestantse kring en uitspraken kunnen en willen doen over het omgaan met slachtoffers
van seksueel misbruik binnen de orthodox protestantse kring, zo mogelijk op basis van eigen
ervaringen met de doelgroep.
3.3.2 Redenen om niet mee te werken
Van de 39 mensen die benaderd zijn hebben er 14 meegewerkt. Er waren 4 mensen die helemaal
niet reageerden. De overige 21 mensen konden om verschillende redenen niet meewerken.
Het antwoord of mensen al dan niet mee konden werken liet soms lang (tot wel enkele maanden) op
zich wachten. Vooral slachtoffers wilden er goed over nadenken.
Slachtoffers die niet mee konden werken gaven in de meeste gevallen aan dat het te zwaar voor hen
was om mee te werken of dat zij het niet zagen zitten. Soms trokken zij een eerder toegezegd besluit
om me te werken terug omdat zij op dat moment psychisch niet of nauwelijks belastbaar waren.
Het verhaal van één slachtoffer viel buiten de afbakening van het onderzoek. Haar verhaal ging over
seksueel geweld en niet over seksueel misbruik. Bij twee slachtoffer die wel mee wilde werken kon
een interview niet doorgaan omdat het, wegens praktische redenen als reisafstand en beschikbare
tijd, niet mogelijk bleek een afspraak te plannen. Eén van hen heeft schriftelijk een vragenlijst
ingevuld.
Pastoraal werkers en hulpverleners die niet mee konden werken noemden als reden het vaakst dat
zij weinig tot geen ervaring hadden in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik uit de
orthodox protestantse kring. Onder de pastoraal werkers die weinig tot geen ervaring hadden in het
werken met slachtoffers bevonden zich predikanten met vele jaren werkervaring als
gemeentepredikant. Hen werd verteld dat het feit dat ze geen ervaring hebben geen belemmering
11

www.refoweb.nl
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hoefde te vormen wanneer zij wel uitspraken konden doen over de orthodox protestantse kring.
Hierop gaven zij aan toch liever door te verwijzen naar een collega. Anderen gaven aan te druk te zijn
of vonden hun werkervaring niet voldoende relevant. Twee hulpverleners reageerden in een later
stadium, toen er geen interviews meer gepland konden worden. Eén van hen heeft schriftelijk alsnog
meegewerkt.
3.3.3 Wie hebben meegewerkt en hoe
Voor het onderzoek zijn 12 mensen persoonlijk en uitgebreid geïnterviewd. Daarbij is één
respondent via skype (videobellen) geïnterviewd omdat een afspraak anders binnen de gestelde
termijn niet mogelijk was.
Daarnaast hebben twee mensen (waarvan één slachtoffer en één hulpverlener) de vragen schriftelijk
beantwoord. Waar naar aanleiding van hun schriftelijke antwoorden een vervolgvraag nodig was, is
verder gecommuniceerd per mail.
Van de 14 respondenten die meewerkten waren er 5 slachtoffer van seksueel misbruik, 5 waren er
hulpverlener en 4 waren werkzaam in het pastoraat als ouderling of predikant.
Respondenten kwamen uit heel Nederland; de gesprekken vonden van Groningen tot Zeeland plaats.
Het eerste interview was een open interview aan de hand van een topiclijst. Tijdens dit interview
bleek dat deze manier van interviewen niet de meest ideale manier was om te gebruiken bij
problematiek die zo breed van aard is als seksueel misbruik. Daarop is besloten om alle volgende
interviews een half gestructureerde vorm te geven.

3.4 Beschrijving en verantwoording van de open interviews en schriftelijke
vragenlijsten
Hoewel vrijwel alle interviews een ander verloop kenden zijn de volgende vragen en thema’s met
alle respondenten besproken:











Redenen om mee werken aan het onderzoek
Misbruiksituatie en duur
Hoe lang mensen zwijgen
Wat mensen belemmert in het spreken
Helpende en belemmerende factoren in de orthodox protestantse kring
De rol van het geloof in het (niet) spreken over seksueel misbruik
Reden/aanleiding om tot spreken te komen
Met wie mensen spreken en hoe zij dat ervaren
Het nut van spreken over seksueel misbruik
Wat mensen in de orthodox protestantse kring nodig hebben om te kunnen spreken over
seksueel misbruik
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3.5 Registratie, verwerking en preparatie van de verzamelde gegevens
Van alle interviews is een verbatim (letterlijk verslag van het gesprek) gemaakt. Dit is vervolgens ter
controle naar de respondenten gestuurd. Vervolgens konden respondenten eventuele correcties en
aanvullingen doorgeven waarna het nieuwe verslag aan hen werd toegestuurd. Het definitieve en
goedgekeurde verslag is in een dossier gegaan onder vermelding van een code nummer. De lijst
waarop staat welke respondent bij welke code hoort is alleen toegankelijk voor de onderzoeker,
zodat de privacy van de respondenten is gewaarborgd.
In het onderzoeksverslag is vervolgens een samenvatting gemaakt van wat de respondenten hebben
verteld, soms aangevuld met een quote ter illustratie.
3.6 Beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen
Voor het nemen van analysebeslissingen is steeds gekeken naar overeenkomsten en verschillen in de
verhalen van de respondenten. Omdat de gesprekken uitgebreid van aard waren, is niet alles wat in
de gesprekken is besproken in dit verslag aangehaald. Sommige deelvragen konden slechts door
enkele personen worden beantwoord. Andere deelvragen bleken bij nader inzien niet voldoende
relevant voor de vraagstelling van dit onderzoek. Derhalve zijn deze vragen en antwoorden niet
opgenomen in dit verslag. In de interviews met slachtoffers werden soms hele levensverhalen
verteld. Al die verhalen waren uniek. In de uitkomsten die beschreven zijn is alleen die informatie
opgenomen die lijkt te gelden voor een bredere doelgroep en relevant is voor de vraagstelling van dit
onderzoek. In dit onderzoeksverslag zijn gegevens gebundeld. Wel zijn in uitkomsten altijd
nuanceverschillen aan te wijzen. Aan deze nuanceverschillen en het unieke karakter van de vele
verhalen is geprobeerd recht te doen door het aanhalen van quotes van respondenten. Deze zijn
zoveel mogelijk opgenomen in aparte tekstvakken.
Er is gevraagd naar achtergrondgegevens van de respondenten als leeftijd, werk en opleidingsniveau.
Deze achtergrondgegevens zijn niet allemaal gebruikt omdat de groep respondenten te klein was om
hier conclusies aan te verbinden.
Bij de conclusies en aanbevelingen zijn de resultaten van het literatuuronderzoek en de resultaten
van het kwalitatieve onderzoek met elkaar vergeleken. Door te kijken naar overeenkomsten en
verschillen en door rekening te houden met achtergronden die in de literatuur worden geschetst is
de verbinding tussen de theorie en de praktijk gelegd.
3.7 Betrouwbaarheid en geldigheid
3.7.1 Populatie en steekproef
Er zijn geen cijfers bekend over de prevalentie van seksueel misbruik in de orthodox protestantse
kring. Zie hiervoor ook paragraaf 5.3. Daarom is moeilijk te zeggen of de steekproef representatief is.
Er is gestreefd naar een zo breed mogelijke afspiegeling van de populatie door:
 Drie doelgroepen te interviewen waarbij hulpverleners en pastorale werkers zich baseerden
op hun ervaring in het werken met meerdere cliënten of pastoranten. De hulpverleners en
pastoraal werkers die meewerkten hadden een sterk wisselend aantal cliënten/pastoranten
begeleid, variërend van 4 tot 150.
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Respondenten te werven in de verschillende stromingen in de orthodox protestantse kring.
Slachtoffers en pastoraal werkers kwamen uit verschillende denominaties.

Tijdens de interviews met hulpverleners en pastorale werkers is gevraagd hoeveel slachtoffers van
seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring zij hebben begeleid en of zij hun antwoorden
zoveel mogelijk hierop wilden baseren. In totaal zijn de resultaten van dit onderzoek daarmee
gebaseerd op een groep van totaal ruim 300 slachtoffers van seksueel misbruik in de orthodox
protestantse kring.
3.7.2 Beperkingen
Er zijn voor dit onderzoek de volgende beperkingen aan te wijzen:








12

De meeste pastoraal werkers en de meeste slachtoffers waren afkomstig uit de bevindelijke
kring. Pastoraal werkers uit de bevindelijke kring begeleidden ook pastoranten uit de
bevindelijke kring. Daarmee zijn de uitspraken mogelijk meer representatief voor deze
subgroep. Aan hulpverleners is niet gevraagd onderscheid te maken tussen de denominaties
waaruit hun cliënten afkomstig waren. Er is alleen gevraagd of hun cliënten afkomstig waren
uit de orthodox protestantse kring.
Alle slachtoffers die meewerkten waren vrouwelijk. De hulpverleners en pastoraal werkers
spraken ook vooral over vrouwelijke cliënten/pastoranten. Uit landelijke cijfers blijkt dat
vrouwen vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik 12 waardoor dit gegeven verklaard kan
worden maar dat neemt niet weg dat het zo kan zijn dat mannelijke slachtoffers de dingen
anders ervaren.
Alle slachtoffers die geïnterviewd zijn, zijn lid gebleven van een kerk (al waren sommigen wel
veranderd van kerkrichting). Het kan zijn dat mensen die de kerk verlaten hebben andere
dingen rapporteren
Er was sprake van een zogenaamde non-response; er hebben alleen slachtoffers gereageerd
die inmiddels over het seksueel misbruik hebben gesproken. De hulpverleners en pastoraal
werkers baseerden zich ook op verhalen van mensen die, al was het alleen maar bij hen, over
seksueel misbruik hebben gesproken. Het kan zijn dat mensen die er nog nooit over hebben
gesproken andere of meer belemmeringen ervaren in het spreken dan in dit onderzoek is
gerapporteerd.

In de factsheet seksueel geweld (MOVISIE,2009) staat hierover het volgende: ‘Over de omvang van de verschillende
vormen van seksueel geweld zijn niet altijd betrouwbare cijfers beschikbaar. Op veel gebieden is geen (recent) onderzoek
gedaan, en cijfers die wel beschikbaar zijn worden vaak vertekend door ‘onderrapportage’. Ook gegevens over het aantal
strafzaken vormen nauwelijks een indicatie van de werkelijke omvang van seksueel geweld. Slechts een beperkt aantal
seksueel-geweldzaken komt bij de politie terecht en het aantal veroordelingen is nog veel lager. Zo kwamen in 2004 in
totaal 6668 gevallen van seksueel geweld ter kennis van de politie, werden 2687 gevallen opgehelderd en werd in 1585
gevallen een pleger schuldig bevonden (Portegijs, 2006).
In een onderzoek van Rutgers Nisso Groep (Bakker et al, 2009) gaf een derde van de vrouwen en een op de twintig mannen
aan ooit seksueel geweld (van kwetsende aanrakingen tot verkrachting) te hebben meegemaakt. Twaalf procent van de
vrouwen en bijna drie procent van de mannen is ooit verkracht.
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3.8 Verantwoording vooronderzoek
In het vooronderzoek is antwoord gezocht op de vraag of spreken over seksueel misbruik
noodzakelijk is. De (beknopte) literatuurstudie met betrekking tot deze vraag is voorafgaand aan het
onderzoek gedaan. Vervolgens is de vraag of men spreken als noodzaak ziet, aan respondenten
gesteld. Deze vraag werd aan het einde van elk interview gesteld. Hoewel het ongebruikelijk is om
een vraag die bij het vooronderzoek hoort pas aan het einde van een interview te stellen, is hier
bewust voor gekozen. Gedurende het interview werd namelijk aan de hand van de andere vragen
vaak wel duidelijk of men de noodzaak tot spreken al dan niet zag. Respondenten konden derhalve
kort en samenvattend reageren op de vraag.
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4. Literatuuronderzoek naar de orthodox protestantse kring
4.1 Eerste indruk
De termen orthodox en protestants roepen wisselende associaties op. Aan zo’n vijftien mensen in
mijn naaste omgeving vroeg ik waar zij aan dachten bij de woorden ‘orthodox’ en ‘protestants’.
De reacties waren verschillend. Ze varieerden van ‘dat zijn die heel streng gelovigen’ of ‘dat zijn die
hoedjes en die zwarte kousen’ tot ‘daarmee bedoel je volgens mij iedereen die in God gelooft of naar
de kerk gaat’.
Dit bevestigt wat in een rapport van Bakker en Felten (2012) wordt gezegd; dat het voor
buitenstaanders erg ingewikkeld is om zicht te krijgen op de verschillen tussen de vele kerken en
stromingen. Dit geldt echter niet alleen voor buitenstaanders. Ook mensen die gerekend kunnen
worden tot de orthodox protestantse kring gaven aan de verschillen ingewikkeld te vinden of daar
niet zo in thuis te zijn. Mensen die zelf lid waren van een kerk, of in kerkelijke kring waren
opgegroeid, brachten over het algemeen wel meer differentiatie in hun antwoord aan; sommigen
noemden wat kerkverbanden op waarvan zij dachten dat die tot de orthodox protestantse kring
behoren.
4.2 Verzamelterm
Zoals gezegd is de orthodox protestantse kring een verzamelterm.
In het rapport van Oomen et al (2009) wordt de orthodox protestantse kring verdeeld in orthodox
gereformeerden en bevindelijk gereformeerden. 13Hoewel er wel degelijk grote verschillen benoemd
worden in dit rapport, wordt ook geconcludeerd dat deze groepen een aantal kenmerken delen, te
weten:
 De Bijbel wordt als normatief kader gehanteerd
 De interpretatie in de Drie formulieren van Enigheid wordt boven alle twijfel
verheven
 Er is sprake van beslotenheid/een verzuild karakter van het dagelijks leven
 Men denkt over de verhouding tot de maatschappij in termen van
‘vreemdelingschap’
4.3 De verschillende stromingen
In het onderzoek voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden door Bos (2010) vier
groepen gereformeerden onderscheiden. 14 Drie van deze vier groepen kan men rekenen tot de
orthodox protestantse kring.

13

Het gaat hier grofweg om een half miljoen mensen die door Oomen et al (2009) worden getypeerd als (een) afgebakende
(groep)gemeenschap(pen) binnen de Nederlandse samenleving, misschien zelfs de laatste zuil.
14

In de indeling van Bos (2010) zijn niet alle kleine kerkgenootschappen opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld ook nog lokaal
afgescheiden gemeenten zoals de Vrij Hervormde Gemeente in IJsselmuiden (VHG), waar ook de Bijbel en de drie
Formulieren van Enigheid als grondslag worden gehanteerd.
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De vier groepen gereformeerden:








De eerste groep bevindt zich in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit is de groep
hervormd gereformeerden, ook wel aangeduid als Gereformeerde Bond (GB) of kortweg ‘de
Bonders’.
De tweede groep bevindt zich ook in de PKN en bestaat uit synodaal gereformeerden.15
Deze groep wordt ook wel ’mainline’ genoemd. Deze groep valt niet onder de noemer
‘orthodox protestantse kring’ en valt daarmee buiten dit onderzoek.
De derde groep bevindt zich buiten de PKN. Dit zijn de bevindelijk gereformeerden. De
bevindelijk gereformeerden bestaan voornamelijk uit de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), de
Gereformeerde Gemeente (GG), de Gereformeerde Gemeente in Nederland- binnen en
buiten verband (GGinN), de Oud Gereformeerde Gemeente -binnen en buiten verband(OGG), de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN), een deel van de Christelijk
Gereformeerde Kerk (CGK) en een deel van de Hervormd Gereformeerden.
De vierde groep wordt door Bos (2010) orthodox gereformeerd genoemd. Deze orthodox
gereformeerden zijn onder te verdelen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), de
Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), een deel van de Christelijk Gereformeerde Kerken
(CGK), de Gereformeerde Kerken in Nederland Hersteld (GKNH) en de Voorgezette
Gereformeerde Kerk in Nederland (VGKN).

Naast de gereformeerde kerken zijn er ook evangelische kerken die ook wel als ‘de evangelische
beweging’ worden aangeduid. Samen met de hervormd gereformeerden, de bevindelijk
gereformeerden en de orthodox gereformeerden worden zij door Bos (2010) ook wel aangeduid als
behoudende protestanten. Bakker en Felten (2012) vermelden dat er duidelijke overeenkomsten zijn
in de normen en waarden van de evangelische kerkgemeenschappen, de bevindelijk gereformeerden
en de orthodox gereformeerden.
Bakker en Felten (2012) benoemen een aantal zaken die men vaak aantreft in de orthodox
protestantse kring:
16
 Grote gezinnen
17
 Traditioneel rollenpatroon; de taak van de vrouw is thuis, de man is vaak kostwinner
18
 Sterk normbesef wat is gebaseerd op de Bijbel
19
 Autoritaire opvoedingsstijl

15

Voorheen de Gereformeerde Kerk

16

Dit blijkt uit vruchtbaarheidscijfers per gemeente in 2009 (Mulder, en website Nationale Atlas Volksgezondheid,
aangehaald door Bakker en Felten, 2012)
17

Pluim; Vellenga, aangehaald door Bakker en Felten, 2012.

18

Berg; Pluim, aangehaald door Bakker en Felten, 2012
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De Muynck & Post; Pluim; Luthoff & Selten; Vellenga, aangehaald door Bakker en Felten, 2012
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Binnen de orthodox protestantse kring wordt, zowel binnen als buiten de gezinnen, vaak niet
openlijk gepraat.20 Er is sprake van veel sociale controle waarbij schaamte is om problemen buiten de
deur bespreekbaar te maken.21 De stap naar professionele hulp is vaak groot.22
4.4 Onderlinge verschillen
Bij het typeren van de orthodox protestantse kring is het goed om te beseffen dat de
gemeenschappen onderling sterk van elkaar verschillen, waarbij een onderscheid kan worden
gemaakt tussen gemeenschappen die verbonden zijn op basis van bonding en gemeenschappen die
verbonden zijn op basis van bridging23.
Met bonding wordt bedoeld: het gevoel van verbondenheid op basis van een gedeelde afkomst, taal
of cultuur. Met bridging wordt bedoeld: verbondenheid op basis van persoonlijke overeenkomsten
zoals interesses en karaktereigenschappen.
Bonding vindt plaats binnen een sterke, gesloten groep die een wantrouwende houding heeft
tegenover de buitenwereld. Wat afwijkt van de norm wordt nauwelijks geaccepteerd. De sociale
controle is groot. De identiteit van het individu wordt bepaald door de identiteit van de groep. Voor
een individu is het lastig om los te komen van de groep omdat dit tot identiteitsverlies leidt en tot
verlies van zekerheden.
Bridging zorgt juist voor contact en verbondenheid op basis van keuzevrijheid. De identiteit is
gebaseerd op persoonlijke talenten, keuzes en interesses, niet (of beperkt) op kenmerken van een
groep. De sociale relaties kunnen zowel intensief als blijvend zijn als tijdelijk, instrumenteel,
oppervlakkig en beperkt. In en uittreding tot de groep en het sociale netwerk levert weinig
problemen op, in tegenstelling tot een groep die op bonding is gebaseerd. (Wolters, 2007).
4.5 Bevindelijk en orthodox
In dit onderzoek ligt de nadruk op zowel de bevindelijke als de orthodox gereformeerden.
De slachtoffers en pastoraal werkers/predikanten die als respondent aan dit onderzoek meewerkten
kwamen hoofdzakelijk uit de bevindelijk gereformeerde kring. Daarom staan we eerst kort stil bij de
orthodox gereformeerden om vervolgens de groep bevindelijk gereformeerden wat uitgebreider te
bestuderen.
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Het is niet gebruikelijk in orthodox protestantse gezinnen om openlijk te praten, niet over het geloof, niet over zichzelf en
niet over problemen (Pluim, aangehaald door Bakker en Felten, 2012)
21

Pluim; De Muynck & Post, aangehaald door Bakker en Felten, 2012)

22

Uit een onderzoek van de provincie Zeeland blijkt dat in de betreffende gemeenschappen vaak sprake is van zorgmijding
en ouders zijn kritisch over hulpverlening - zowel identiteitsgebonden als niet-identiteitsgebonden ((De Muynk & Post,
aangehaald door Bakker en Felten, 2012)
23

Putnam, (in Wolters, 2007) introduceerde deze begrippen
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4.6 Orthodox gereformeerden; een omschrijving
Omdat dit onderzoek niet is gericht op een uitwerking van de onderlinge theologische verschillen
richt ik me op dat wat voor deze kerken gezamenlijk geldt. Daarbij dient steeds bedacht te worden
dat de accenten verschillend kunnen liggen.
In het rapport van Oomen et al (2009) wordt gezegd dat de orthodox gereformeerde kerken allemaal
de almacht van God centraal stellen en de Bijbel als het letterlijke en onfeilbaar geopenbaarde
Woord van God wordt geaccepteerd. 24
In dat zelfde rapport wordt gesteld dat de orthodox gereformeerden menen dat hun kerk de enige is
waar het ware Woord wordt gebracht.
Sociaal- politiek zijn ze sterk geëmancipeerd, met behoud van eigen identiteit. In dit rapport wordt
deze emancipatie gekoppeld aan het eigen onderwijs in combinatie met de sterke arbeidsethos. In
de orthodox gereformeerde kring wordt relatief vaak gestemd op ChristenUnie (CU)25 en leest men
vaak Het Nederlands Dagblad (ND). 26
Oomen et al (2009) stelt dat orthodox gereformeerden cultureel bezien veel meer midden in de
samenleving staan dan de strengere bevindelijken.
4.7 Orthodox gereformeerden anno 2013
Het is zeer de vraag of alle uitspraken die we in de literatuur tegenkomen met betrekking tot de
orthodox gereformeerden nog wel kloppen. Zo is het de vraag of en in hoeveel kerken er anno 2013
nog gezegd wordt dat hun kerk de enige is waar het ware Woord wordt gebracht.
Binnen de orthodox gereformeerde kerken zijn in de laatste jaren verschuivingen zichtbaar. Men
spreekt ook wel van het afbrokkelen van de zuilen, de ontzuiling. Hierdoor verandert de positie van
de kerk.
Bergwerff, voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, verwoorde het in een interview27
als volgt: ‘ Een aantal jaren geleden besefte ik dat het Constantijnse tijdperk –de periode in de
kerkgeschiedenis waarin de kerk een bevoorrechte positie had– nu echt definitief voorbij is’.
Hij constateert in datzelfde interview dat de Vrijgemaakten in de afgelopen jaren vrij radicaal een
einde gemaakt hebben aan de zuilvorming.
Die ontzuiling werkt ook door op andere levensterreinen waaronder het onderwijs.
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In Nederland zijn er zo’n 238.000 mensen die, op basis van hun kerkelijk lidmaatschap, te typeren zijn als orthodox
gereformeerd. Daarbij zijn de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), het grootst (Oomen et al, 2009). Momenteel telt de
GKV ruim 122.000 leden (www.gkv.nl, geraadpleegd op 15-4-2013).
25

De CU heeft sterke wortels in de vrijgemaakte wereld maar kiest als regeringspartij steeds minder de sterk principiële en
steeds meer de pragmatische koers (Oomen et al, 2009).
26

Het Nederlands Dagblad heeft van oudsher een vrijgemaakte signatuur (Bos, 2010) maar wordt ook door andere
orthodox gereformeerden relatief vaak gelezen.
27

In een interview in het Reformatorisch Dagblad (16-3- 2013) kijkt Bergwerff terug op zijn loopbaan. Daarbij zegt hij
zichzelf als een soort tussenpaus te voelen; hij stond tussen de periode van verzuiling en de toekomst in, een toekomst
waarin van verzuiling geen sprake meer is

25

Jan Westert, voorzitter van het Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS),
omschrijft in een positionpaper (2012) 28 hoe die noodzaak tot ontzuiling deels van binnenuit
ontstaat; christenen in de 21e eeuw kijken over kerkgrenzen heen en zoeken naar verwantschap.
Van buitenaf wordt die herpositionering ook noodzakelijk gemaakt. Westert koppelt dit aan de
postmoderne cultuur, waarin de verzuilde Nederlandse samenleving steeds meer verandert in een
netwerksamenleving waarin de wereld kleiner is dan ooit en waarin geen grenzen meer bestaan.29
4.8 Bevindelijk gereformeerden; een omschrijving
De bevindelijk gereformeerden en de hervormd gereformeerden worden soms samen ook wel
reformatorisch genoemd (Bos, 2010). In de wandelgangen hebben ze vaak de naam refo’s.
Oomen et al (2009) omschrijft deze groep als volgt:
‘Bevindelijk gereformeerden30 lezen het Reformatorisch Dagblad en wijzen televisie principieel af, in
tegenstelling tot (gefilterd) internet. Op zondag twee keer per dag naar de kerk is de norm, met de
StatenBijbel in de handtas en – voor meisjes en vrouwen – een hoed op. Het huwelijk is bijzonder
belangrijk, met vaak grote en hechte gezinnen, waarbij de moeder geacht wordt thuis te blijven. De
kinderen volgen het Reformatorisch onderwijs en het sociale leven (veel verenigingen, weinig
sporten) speelt zich grotendeels in de eigen zuil af. Het grootste deel van de bevindelijk
gereformeerden stemt op de Staatkundig Gereformeerde Partij’.
Volgens Verhagen en Megen (2012) staat in de bevindelijke traditie de beleving centraal.
De beleving van het geloof; het doorleven en het toe-eigenen van waar het om gaat. En daarbij gaat
het niet alleen om woorden, het moet ook ‘door je ziel gaan’. En op dat ‘moeten’ (met bijbehorende
eisen waaraan dat moet voldoen) ligt een meer of minder zwaar accent.31 (Verhagen en van Megen
2012)
28

Op de website van het Landelijk Verband van de Gereformeerde Scholenvereniging (www.lvgs.nl) wordt in de
positionpaper gereformeerd onderwijs door Jan Westert (voorzitter LVGS), gesproken over een noodzakelijke
e
herpositionering voor het gereformeerd onderwijs. Volgens hem wordt in de post-christelijke context van de 21 eeuw de
directe koppeling tussen het onderwijs en de kerkgebonden lijn anders dan vroeger ervaren, aan de formele binding wordt
minder waarde toegekend. Westert beschrijft hoe voorheen de GKV gekoppeld was aan het LVGS en dat medewerkers
uitsluitend benoembaar waren als zij lid waren van de GKV. Hierin is de afgelopen jaren al veel veranderd; leden van de CGK
en NGK (de NGK nog niet overal) zijn nu ook toelaatbaar als medewerker. Sommige scholen zijn hierin nog ruimer zoals de
Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR). Ook het leerlingenbestand is veranderd in de loop der jaren, het
aanmeldingsbeleid wordt ook ruimer toegepast. Op sommige scholen bestaat nog zo’n 60 % van de leerlingen uit de
oorspronkelijke doelgroep en in andere plaatsen is dat nog maar enkele procenten. Dit resulteert in toenemende diversiteit
in opvattingen.
29

Westert ziet ook hoe de toegenomen individualisering zichtbaar wordt in het gedrag van mensen en gezinnen; er wordt
steeds meer persoonlijk (voor onderwijs) gekozen waarbij veel waarde gehecht wordt aan de kwaliteit. Daarmee verandert
de school steeds meer in een professioneel instituut waarbij de school wordt geconsumeerd. Onderwijs is volgens Westert
daarmee een verdringingsmarkt geworden; ouders hebben nog wel oog voor de identiteit van de school maar vertalen deze
in kwaliteitstermen.
30

De bevindelijk gereformeerde kerken hebben totaal zo’n 233.000 leden waarvan de grootste stroming de Gereformeerde
Gemeente is. (Oomen et al, 2009). Momenteel telt de GG ruim 105.000 leden (RD, Juni 2012).
31

Daarbij horen een aantal typerende kernbegrippen. Zo moet een mens, om tot echte geloofsbeleving te komen,
wedergeboren worden, bekeerd zijn. Daarmee neemt een mens afstand van zijn oude leven. Dit wordt samengebald in de
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Oomen et al (2009) typeert het geloof in de bevindelijk gereformeerde stroming als (over het
algemeen) zwaarder en zwaarmoediger. De uitverkiezing door God speelt een belangrijke rol in het
geloof.
Baars (2006)32 koppelt de leer van de uitverkiezing door God aan een specifiek mensbeeld. Er wordt
namelijk nadruk gelegd op Gods absolute soevereiniteit; geloven doet een mens niet uit vrije wil of
persoonlijke keuze, maar alleen als dit hem of haar door God geschonken wordt. Tegelijkertijd
ontslaat dit de mens niet van zijn verantwoordelijkheid. De mens heeft immers uit vrije wil gekozen
voor het kwaad (zondeval) en is daarmee schuldig. Daar hoort oordeel bij en straf. Het feit dat God
toch mensen uitverkiest, is genade. In dat teken staat het mensbeeld en het dagelijks leven.
Tegenover Gods genade past dankbaarheid aan God en leven tot zijn eer. Vanuit dat besef streeft
men naar een ijverige en nauwgezette, zuinige en eerlijke levenswijze. Het is voor gelovigen uit de
bevindelijke kring belangrijk om te blijven streven naar Gods wil terwijl het kwaad (de duivel/satan)
de mensen daarbij probeert af te leiden. Omdat de Bijbel het richtsnoer is wat vertaald moet worden
naar normen in het dagelijks leven, wordt er heel wat afgewikt en afgewogen. De ethische normen
zijn strikt.33
Er wordt in de reformatorische kring gezegd dat de mens wel in maar niet van de wereld is en vanuit
dat oogpunt wordt de samenleving met enige argwaan bekeken. 34
Vanuit de cultuur worden gemeenschapszin en individualisme gecombineerd: men sterkt elkaar in
het geloof maar tegelijkertijd wordt men teruggeworpen op zichzelf; elk mens moet persoonlijk
rekenschap afleggen ten opzichte van God.
Er is sprake van een hiërarchische cultuur; de mens is ondergeschikt ten opzichte van God. Dit wordt
gereproduceerd in de relaties tussen man en vrouw en bijvoorbeeld dominee en kerkganger.
Tegelijkertijd is iedereen op een bepaalde manier gelijk; allen als zondaars voor God (Baars, 2006).
4.8.1 Stereotiep
Bij sommige omschrijvingen in de literatuur wordt een stereotiep beeld in het leven geroepen van
‘de bevindelijke gereformeerde’. Daarbij is het de vraag of de reformatorische cultuur niet te vaak
wordt omschreven aan de hand van karakteristieke uiterlijke kenmerken waarin duidelijk verschillen
zijn. Niet in elk gezin wordt de moeder geacht thuis te blijven en niet elke refo is te typeren als
zwaarmoedig. Het dagelijks leven wordt volgens Baars (2006) door het gros van de mensen helemaal
niet beleefd als één groot lijden, zelfs niet als men strikt naar de leer leeft. Wat hierin een rol speelt
is dat het leven wordt gezien als tijdelijk; het afzien van allerlei behoeftebevrediging wordt in het

ellende waarin een mens van nature verkeert en waar hij van doordrongen moet zijn, de verlossing door Jezus en de
dankbaarheid van waaruit de mens moet leven. (Verhagen en van Megen 2012)
32

José Baars-Blom is cultureel antropoloog en doet onderzoek naar de leefwijze van reformatorische jongeren.

33

Te denken valt aan normen rondom het huwelijk, rondom seksualiteit (mag niet voor het huwelijk, homoseksualiteit
wordt afgewezen), rondom geboorte (geen abortus, anticonceptie is minder gebruikelijk) en rondom het sterven (geen
euthanasie) (Baars, 2006).
34

Dat geldt ook voor media, kunst, cultuur, realisatie van individuele ambities, genot en overdadig bezit in het algemeen.
(Baars, 2006)
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licht gezet van de eeuwigheid. En daarin weet de gelovige (bekeerde) mens zich veilig bij God. (Baars,
2006).
Baars (2006) ziet grote verschillen in geloofsbelijding en het leven uit het geloof. De
geloofsopvattingen van de leerlingen van de Pieter Zandt, die zij in het kader van haar onderzoek
heeft gesproken, noemt ze divers. Ze maakt onderscheid tussen de mate van orthodoxie. Daarbij
heeft ze oog voor hoe rekkelijk of precies men is in de opvatting van de leer. Dit wordt ook wel
uitgedrukt in termen van zwaar en licht waarbij zwaar staat voor precies en strikt.
Daarnaast heeft ze oog voor de manier waarop wordt gecommuniceerd over het geloof. Op basis van
deze criteria komt ze tot een vierdeling in de reformatorische (jongeren)cultuur:
1. De bewuste belijders; dit zijn de ‘zware’ orthodoxen die open communiceren. Men is actief
met elkaar in gesprek en georiënteerd op de kern van de cultuur. De blik naar ‘de wereld’ is
open maar de meningen daarover en de reacties daarop worden goed doordacht.
2. De behoudende bewakers; dit zijn de ‘zware’ orthodoxen waarin weinig open wordt
gecommuniceerd. De grenzen worden wel strak bewaakt.
3. De verre vreemden; dit zijn de ‘lichte’ orthodoxen die weinig met elkaar communiceren.
Waarden en normen lijken nauwelijks te worden doorgegeven. Als waarden en normen wel
van invloed zijn lijkt de norm belangrijker dan de waarde.
4. De vlotte vernieuwers: dit zijn de ‘lichte’ orthodoxen waarin open wordt gecommuniceerd. Er
worden kanttekeningen gezet bij de leer (of het begrijpen van de leer) maar men is zich wel
bewust van de waarden van de geloofsleer. In zekere zin hebben die waarden ook weer
invloed op de normen voor het dagelijks leven.
4.9 Bevindelijk gereformeerden anno 2013
Volgens Baars lijkt de reformatorische cultuur statisch in het vasthouden aan belijdenisgeschriften.35
De uitwerking van de Bijbelse boodschap in het leven van de 21e eeuw ziet zij echter als dynamisch
(Baars, 2006).
In haar publicatie Licht onder de zwaren (2013) schetst Baars met een knipoog de subtypes in de
reformatorische kring die zij vandaag de dag waarneemt. Zo noemt zij de Refo Clasic die vaak uiterlijk
te herkennen is aan de kuise kledingstijl. Door hen wordt de Bijbel nauwlettend bestudeerd en is
leidend in vrijwel alle aspecten van het leven. Verder noemt zij de Hybride Refo; die heel precies zijn
in het een en heel los zijn in het ander. Zij passen niet zo in een plaatje of vakje en bezoeken ‘met
evenveel zin een belijdenisdienst in bevindelijk gereformeerde kerk als Opwekking in de open lucht’.
Tot slot schetst zij de Refo 2.0; jong volwassenen die fier bevindelijk orthodox zijn maar een aantal
heel andere keuzes maken, op basis van ‘hetzelfde geloof der vaderen’. Van die laatste groep zegt ze
dat deze mensen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, meestal goed opgeleid zijn en
wereld- en webwijs waarbij ze niet alles voor zoete koek slikken maar wars zijn van platte pret.
Schouls 36(2012) stelt dat de reformatorische zuil zijn eind nadert. Hij ziet tendensen waarin
verminderde hechting van jongeren aan kerkelijke tradities zichtbaar wordt. Dit heeft alles te maken

35

Zoals die in de Synode van Dordrecht (1618-1619) zijn vastgesteld.
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met maatschappelijke ontwikkelingen. Ooit was het logisch om een reformatorische zuil in te richten,
het paste binnen een samenleving waarin vanuit verzuiling werd gedacht. De huidige maatschappij is
anders. En ook dat heeft logischerwijs gevolg voor ontwikkelingen in de refozuil. Die gaat meer
richting openheid. Niet zonder slag of stoot overigens.
De ontwikkeling van toenemende openheid roept ook de reactie op tot toenemende afscherming.
Mensen zien de nieuwe ontwikkelingen als gevaar; als het opgeven van principes.
Schouls ziet twee groepen binnen de huidige refozuil. De ene groep noemt hij ‘de dichtmakers’, de
andere goep ‘de openmakers’. Tussen deze twee groepen bestaan discussies.
De ‘dichtmakers’ verwijten de ‘openmakers’ dat de eigen organisaties ter discussie worden gesteld.
De nieuwe ontwikkelingen ontgaan niemand maar de ‘dichtmakers’ willen vooral een zuivering door
buitensluiting van zaken en personen die niet volledig vallen onder de reformatorische principes.
De openmakers zien echter juist kansen kansen in de ontmoetingen die plaats kunnen vinden.
Schouls benoemt zowel de voordelen37 van openheid in de reformatorische gemeenschap als de
risico’s 38 en concludeert dat voor beide standpunten wat te zeggen zou zijn.
Tegelijkertijd merkt hij op dat alle maatschappelijke ontwikkelingen de discussie inhalen; de
postmoderne cultuur zorgt hoe dan ook voor verschuivingen, ook in de reformatorische kring39.
Baars bevestigt dat beeld tijdens een lezing bij het symposium over de hunkerende generatie40.
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Johan Schouls is docent godsdienst en maatschappijleer aan de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in
Kampen. Hij publiceerde in 2012 het boek Up to date gereformeerd. Reformatorische gemeenschap in een opengebroken
wereld; Daarin schrijft hij over veranderingen in de reformatorische zuil.
37

Openheid slaat volgens Schouls een brug en geeft de mogelijkheid mensen te bereiken. Er is dan volgens hem wel sprake
van onderscheid maar geen echte scheiding van de kerkelijke en maatschappelijke wereld. Als de culturele werkelijkheid
onder ogen wordt gezien vindt er een ontmoeting plaats.
In een open gemeenschap ziet men vooral kansen. Dit staat haaks op de gesloten gemeenschap waar men vooral dreiging
ziet van verkeerde invloeden. ‘Er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen wij en zij, goed of slecht, waarheid en leugen.
Alles is absoluut. Het gevaar is buiten, de veiligheid is binnen. Er vindt een afscherming plaats van invloeden van buiten. Er
worden vijandbeelden gevormd van de buitenwereld om daarmee afstand te creëren. Interne kritiek wordt gezien als
vijandschap tegen de waarheid of het verstoren van de eenheid. Er is een aantal vaststaande antwoorden op vaststaande
vragen. Mensen met afwijkende ideeën worden in de omgang genegeerd of op andere manieren onder druk gezet om zich
aan te passen. Veranderingen worden tegengehouden vanuit het oogpunt van de traditie of het risico van een hellend vlak.
De leiding wil vooral door controle de groep beheersbaar houden. Een belangrijk middel daarvoor is het maken ven
handhaven van regels’(Schouls, 2012).
38

In een open gemeenschap wordt de relatie centraal gesteld. Hierdoor bestaat volgens Schouls de kans dat de
waarheidsvraag naar de achtergrond verschuift en de bereidheid tot aanpassing wereldgelijkvormigheid in de hand werkt.
‘Waar we een onvoldoende kritische houding tegenover de cultuur hebben, is het gevaar groot dat de cultuur ons ‘inpakt’
en de waarheidsvraag op den duur helemaal niet meer gesteld wordt’ (Schouls, 2012).
39

Zo ziet Schouls (2012) dat de sleutelrol die de reformatorische media voorheen hadden, is vervangen door een bijrol.
Volgens hem komt een docent of catecheet niet makkelijk meer weg met stereotype beelden over buitenstaanders. Het
creëren van een eigen waarheid (Schouls noemt dat een trek van de postmoderne cultuur) gaat volgens hem de
reformatorische kring ook niet voorbij.
40

In 2011 verscheen het boek de hunkerende generatie, van Els. J. van Dijk, directeur van de evangelische hogeschool. Dit
boek gaat in op wat er leeft onder jongeren en op de vraag hoe volwassenen verbinding kunnen maken met deze
hunkerende generatie. De inhoud van dit boek, waarvan inmiddels de zesde druk is verschenen, heeft het nodige teweeg
gebracht; van allerlei kanten is er vraag naar handreikingen. Middels verschillende symposia, die dezelfde titel als het boek
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‘Waar eenheid het mogelijk maakte een zuil te verheffen, lijkt die nu ten onder te gaan in
verscheidenheid’.
Tijdens het symposium benoemt Baars ook hoe ze de hiërarchische structuur ziet veranderen;
jongeren kennen ook waarde toe aan bronnen die zij zelf raadplegen. De pluraliteit die in de
maatschappij voorkomt ziet ze ook terug bij reformatorische jeugdorganisaties 41 Daarnaast ziet ze
hoe kennis ook binnen de reformatorische kring steeds meer gefragmenteerd is en dat jongeren
steeds meer belang toekennen aan ervaring.
Baars noemt het geloof van sommige jongeren een legogeloof; opvattingen over wat goed is worden
zelf samengesteld (RD, november 2011).
Baars ziet dat de invloed van de zich steeds verder ontwikkelende technologische maatschappij de
reformatorische jongeren (die overigens slim genoeg zijn om een filter te kraken) ook mogelijkheden
biedt om kennis te maken met de wereld buiten de kerkelijke kring (Stentor, april 2013).42
4.10

Post-refo’s

Baars zegt tijdens een interview in een regionale krant dat het orthodox bevindelijk gedachtegoed
mensen levenslang stempelt, of ze dat nou willen of niet. Ze merkt op dat jongeren vaak wel de
wereld gaan verkennen maar ook vaak weer terugkomen. 'De waarden en normen die ze hebben
meegekregen zitten hen als het ware in hun ruggenmerg’. (Stentor, mei 2013)
Stomphorst 43ziet ook hoe een reformatorische opvoeding altijd sporen nalaat, ook als je refo-voorbij
bent. Deze informatie is relevant te noemen voor dit onderzoek omdat de sporen van een
reformatorische opvoeding voor slachtoffers mogelijk nog lange tijd een rol spelen in het spreken
over het seksueel misbruik.
Stomphorst haalt met betrekking tot de reformatorische gemeenschap het beeld van de
Bibelebontse Berg aan. Zij heeft dit beeld (een oud opzegversje) ontleend aan Baars.

van Els Van Dijk dragen, wordt in deze behoefte voorzien. José Baars verleende haar medewerking aan een van deze
symposia.

41

De populaire Kom Ook en Jijdaar! avonden hebben bijvoorbeeld hun eigen klank, aldus Baars tijdens het symposium in
2011.
42

Volgens Baars hebben reformatorische jongeren dezelfde nieuwsgierigheid, vertonen ze dezelfde behoeften of inborst.
Daarmee vertonen ze in veel gevallen hetzelfde gedrag als jongeren die opgroeien zonder God of gebod. Wel zegt zij daarbij
dat de wereld waarin zij opgroeien onmiskenbaar anders is dan die van niet-reformatorische jongeren in Nederland
(Stentor, april 2013).
43

Reintje Joke Stomphorst houdt zich bezig met de sporen die een reformatorische opvoeding nalaat in iemands leven. Zij
werkt vanuit haar praktijk Zayit (www.zayit.nl) als persoonlijk begeleider van post-refo’s en is initiatiefnemer van
ontmoetingsdagen voor post-refo’s (refoorbij).
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Op de Biebelebontse berg
wonen Biebelebontse mensen.
En die Biebelebontse mensen
hebben Biebelebontse kinderen.
En die Biebelebontse kinderen
eten Biebelebontse pap,
met een Biebelebontse lepel
uit een Biebelebontse nap.
‘Vul voor het woord biebelebonts nu eens reformatorisch in’, zegt Stomphorst tijdens een
ontmoetingsdag voor post-refo’s, ‘dan heb je een karakteristiek van de religieuze socialisatie in een
bevindelijk gereformeerd milieu.’
Stomphorst vertelt op de ‘refoorbijdag’ over de beslotenheid van de kring en hoe bepaalde zaken die
zich binnen deze kring afspelen, door kunnen werken in iemands hele leven.
De mensen die in deze besloten kring opgroeien ontdekken volgens haar vaak pas na verloop van tijd
dat er andere mensen zijn dan ‘hun soort mensen’; mensen die heel anders leven en andere keuzes
maken. Zelf was ze tien jaar oud toen ze ontdekte dat een buurmeisje haar heel zielig vond omdat ze
tweemaal per zondag naar de kerk moest. Dat ervoer ze als een schok. ‘Ik had er nooit zo bij
nagedacht’ vertelt ze. ‘Naar de kerk gaan was net zo vanzelfsprekend als tandenpoetsen’.
Haar broer vatte in de puberteit de gedragsregels voor refo’s als volgt samen: ‘alles wat leuk is, is
verboden, alles wat niet leuk is, is verplicht’.
‘De uiterlijke kenmerken van de bevindelijk gereformeerde kringen zijn bekend’ zegt Stomphorst. ‘De
lange rokken, de hoedjes en vlechtjes, de discussies over de zondagsheiliging, de televisie, de
kerkgang, etc.’ Maar er is meer. ‘Dat is de binnenkant’ zegt ze; 'die gaat over hoe je geleerd hebt naar
het leven en de dood, naar God en de wereld en jezelf te kijken.’ Ze ziet daarbij vaak dat wat wat
mensen in hun jeugd aangeleerd krijgen, als referentiekader aanwezig blijft als gevolg van een
bevindelijk gereformeerde opvoeding.
Ze vindt het gewaagd om de gevolgen van een bevindelijk gereformeerde jeugd op een rij te zetten.
‘Refo is geen diagnose’ zegt ze. Dit wordt ook gezegd door Stroeken in handboek psychiatrie, religie
en spiritualiteit (Verhagen en van Megen, 2012). Stroeken komt merkwaardige vooroordelen tegen
met betrekking tot gelovigen. Zelf ziet hij eerder hoe bepalend het gezin van herkomst is voor de
individuele problematiek van religieuzen. Hij ziet wel hoe er vaak conflicten ontstaan tussen
orthodoxe varianten van godsdienst en de moderne wereld en hoe mensen uit deze kring soms
probeerden met het geloof van hun jeugd te breken en hoe moeilijk dit was; het bleef hen
achtervolgen en bang maken. Het etiket ‘refo’ zegt voor hem echter (diagnostisch) weinig tot niets
over gezondheid of ziekte.
‘Er zijn grote individuele verschillen, lang niet alles geldt voor iedereen’ zegt Stomphorst dan ook.
Maar, in een opstap naar een gesprek, zet zij een aantal dingen op een rij die zij vaak heeft
waargenomen:
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Post-refo’s zijn gezagsgetrouw. ‘De maatschappij mag blij met ons zijn’ zegt ze erbij. ‘Het
justitieel apparaat zou flink in kunnen krimpen als er gemiddeld niet meer misdaden en
overtredingen gepleegd werden dan onder post-refo’s.
Er wordt hard gewerkt. Of, om het uit te drukken met de woorden van Stomphorst: ‘Velen
verdienen hun brood nog steeds in het zweet des aanschijns’.
Daarbij merkt ze op dat de maatschappij daar vaak gelukkig mee is, maar het de mensen zelf
ook in de weg kan zitten. Het duurt soms te lang voor een post-refo voor zichzelf opkomt en
dat gaat ten koste van henzelf. En als iemand veel te hoge eisen aan zichzelf stelt, ligt een
burn-out op de loer.
Er is onder post-refo’s sprake van een sterk normbesef. Stomphorst geeft aan dat dit lastig
kan zijn voor post- refo’s omdat het voor hen moeilijk is om ergens neutraal tegen aan te
kijken. Vroeger werd voor hen alles ingedeeld in goed en kwaad en men diende consequent
te leven naar de overtuiging die er was. Ze heeft post-refo’s ontmoet die vegetariër waren
geworden en daar even serieus in waren als hun ouders voorheen de zondag heiligden. Met
vleeseters gingen ze liever niet om, alsof het ‘de heidenen van weleer waren’.
De post-refo is doorgaans loyaal. De media schildert de reformatorische zuil vaak af als
achterlijk. De wereldvreemdheid herkent Stomphorst wel maar deze voorstelling van zaken
voelt ook als onrecht. ook onrecht. ‘Veel kinderen die in de jeugdhulpverlening terecht
komen zouden gebaat zijn bij wat de reformatorische zuil biedt: een kleine overzichtelijke
wereld met duidelijke regels en grenzen’. Ze ziet dat er in een doorsnee groot refo gezin
bovendien vaak ook sprake van warmte is.
Het duurt lang voor een post-refo naar zijn of haar ouders kan kijken en een balans heeft
gevonden tussen het waarderen van de goede dingen en het nemen van afstand van wat
hem of haar als kind geen recht deed. Ze koppelt dit aan het vijfde gebod wat men eindeloos
te horen kreeg: eer uw vader en uw moeder.
Een post-refo doet veelvuldig aan zelfonderzoek. Daarbij kan men de fout eindeloos bij
zichzelf zoeken.
Vrouwen houden zich soms nog steeds klein omdat ze niet geleerd hebben om ruimte in te
nemen.
Er is tegelijkertijd sprake van gemeenschapszin, Stomphorst ziet naar verhouding veel postrefo’s die aan mantelzorg en vrijwilligerswerk doen.
De ervaring van Stomphorst is dat je een post-refo nooit moet vertellen wat hij of zij moet
geloven of wat hij/zij niet mag.

Bij deze lijst met algemene kenmerken merkt Stomphorst wel op dat deze lijst ten eerste niet
uitputtend is en dat het daarnaast altijd ontrafelen blijft. De vraag wat bij de gezinssituatie of bij de
generatie hoort, blijft van belang. En bij dat ontrafelen hoort volgens Stomphorst ook het kijken naar
wat hoort bij iemands karakter en naar wat genetisch is bepaald.
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5. Literatuuronderzoek naar seksueel misbruik
5.1 Huiselijk geweld
Seksueel misbruik is één van de vormen van huiselijk geweld.
Op de website van de rijksoverheid 44 wordt huiselijk geweld als volgt omschreven: ‘Huiselijk geweld
is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De huiselijke kring
betekent: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden’.
De term ‘huiselijk’ verwijst dus niet naar de plek waar het geweld plaatsvindt.
Bij huiselijk geweld kan het gaan om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.
5.2 Seksueel geweld en seksueel misbruik
Seksueel geweld kan beschreven worden vanuit de juridische45, psychologische46 en sociologische47
disciplines. De terminologie die wordt gehanteerd hangt samen met de discipline van waaruit
seksueel geweld beschreven wordt.
De term seksueel geweld wordt gebruikt als paraplubegrip voor alle vormen van seksueel getinte,
ongewenste handelingen zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele
intimidatie en gedwongen prostitutie (factsheet MOVISIE, 2009)
In dit onderzoek richt de vraag zich alleen op seksueel misbruik. Hier bestaan verschillende definities
van. Zo wordt door de commissie Samson 48 een andere definitie gehanteerd dan door het meldpunt
misbruik in de Rooms Katholieke Kerk 49.
44

www.rijksoverheid.nl (geraadpleegd op 1-2-2013)

45

Voorbeeld van een juridische definitie van seksueel geweld: artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht:
‘Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het
ondergaan van handelingen die bestaan uit, of mede bestaan uit, het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als
schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie
(factsheet seksueel geweld, MOVISIE 2009)
46

Voorbeeld van een psychologische definitie van seksueel geweld:
‘Iedere interactie waarin iemand […] ertoe wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Onder
dwang wordt verstaan iedere situatie waarin het slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen weigeren of zich aan de
situatie te kunnen onttrekken. Dwang kan variëren van psychologische druk of chantage tot fysiek geweld.’ (Boland in
factsheet seksueel geweld, MOVISIE 2009).
47

Voorbeeld van een sociologische definitie van seksueel geweld:
‘Geweld tegen vrouwen is geworteld in historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen; alle vormen
van geweld tegen vrouwen schenden en beknotten vrouwen ernstig in het genot van hun mensenrechten
en fundamentele vrijheden en vormen voor vrouwen een belangrijke belemmering om hun capaciteiten te kunnen
ontplooien.’ (VN-Resolutie in factsheet seksueel geweld, MOVISIE 2009).
48

Definitie seksueel misbruik volgens commissie Samson: Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact van (jong)
volwassenen met kinderen jonger dan 18 jaar (tot 1988 21 jaar). Deze lichamelijke contacten zijn tegen de zin van het kind
of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind of
weten door hun overwicht te bereiken dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen. Voor het
onderzoek naar seksueel misbruik van jeugdigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn
geplaatst, wordt hier onder tevens begrepen seksueel misbruik van groepsgenoten waartegen de volwassene uit hoofde
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In dit onderzoek wordt de definitie van MOVISIE (zoals in de factsheet seksueel geweld) gehanteerd.
Definitie seksueel misbruik
Van seksueel misbruik spreken we als seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie
(ouder-kind, volwassene-minderjarige) plaatsvinden. Er kan fysieke dwang tot seks zijn, maar
ook zonder fysieke dwang is sprake van (seksueel) misbruik. Immers, alleen al door de
afhankelijkheidsrelatie is er een vorm van dwang in het spel. Seksuele contacten tussen een
ouder en zijn/haar kind of tussen een volwassene en een minderjarige, gelden daarom per
definitie als seksueel misbruik, ook als naast de afhankelijkheidsrelatie geen andere soorten
dwang een rol spelen.
In deze omschrijving valt incest50 meestal onder de noemer seksueel misbruik. In de literatuur wordt
het onderscheid tussen incest en seksueel misbruik niet altijd even scherp gemaakt. Daarom zullen
de woorden incest en seksueel misbruik zo nu en dan door elkaar gebruikt worden (steeds op basis
van de betreffende literatuur zelf).
5.3 Prevalentie en risicofactoren
Het is moeilijk om aan betrouwbare cijfers te komen over de prevalentie van seksueel misbruik. Over
de omvang van verschillende vormen van seksueel geweld zijn wel cijfers beschikbaar maar op veel
gebieden is geen recent onderzoek gedaan. Daarbij speelt het probleem van onderrapportage;
vermoedelijk geven lang niet alle slachtoffers openheid over wat er is gebeurd.
Strafzaken vormen geen goede indicatie omdat maar een beperkt aantal zaken bij de politie terecht
komt en het aantal veroordelingen nog lager is. 51
In het onderzoeksverslag van Draijer uit 1990 52kwam naar voren dat ongeveer een derde van de
Nederlandse vrouwen een vorm van seksueel misbruik heeft meegemaakt. Tijdens een onderzoek in
van zijn functie bescherming had moeten bieden. Deze definitie is te vinden op: www.onderzoek-seksueelkindermisbruik.nl (geraadpleegd op 1 mei 2013)
49

Het Meldpunt misbruik RKK omschrijft seksueel misbruik als volgt: 'iedere gedraging waarbij een ander onder dwang of in
een afhankelijkheidssituatie seksuele handelingen moet uitvoeren of ondergaan, dan wel seksueel getinte toenaderingen of
uitlatingen in welke vorm dan ook moet dulden, waardoor de geestelijke en/of lichamelijke integriteit wordt geschonden.
Onder dwang kan onder meer begrepen worden: fysiek geweld of de dreiging daarmee, psychische druk, intimidatie en/of
chantage.' Deze omschrijving is te vinden op www.meldpuntmisbruikrkk.nl (geraadpleegd op 1-5-2013)
50

Met incest wordt gedoeld op misbruik door verwanten. Het woord kent ook verschillende definities. Eeland
en Woelinga (aangehaald in Borst, 2006) verwoorden het als volgt: ‘Incest is het misbruik van macht en
vertrouwen door een ouder, gezins- of familielid ten opzichte van een kind in de vorm van seksuele
handelingen of pogingen daartoe, meestal onder druk van geheimhouding’.
51

Zo kwamen in 2004 in totaal 6668 gevallen van seksueel geweld ter kennis van de politie, werden
2687 gevallen opgehelderd en werd in 1585 gevallen een pleger schuldig bevonden (Portegijs in factsheet seksueel geweld,
MOVISIE 2009).
52

Draijer (aangehaald in Jonker-Pool, 1994) hield in de jaren 80 een grootschalig onderzoek onder 1054
willekeurig benaderde vrouwen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een kwart van deze groep willekeurig
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2009 van de Rutgers Nisso Groep (Bakker in factsheet huiselijk geweld, MOVISIE 2009) kwamen
vergelijkbare cijfers aan het licht: ongeveer een derde van de vrouwen gaf aan ooit seksueel geweld
te hebben meegemaakt. Daarnaast gaf tijdens het onderzoek van de Rutgers Nisso Groep één op de
twintig mannen aan ooit seksueel geweld te hebben meegemaakt.
Over de prevalentie van seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring zijn geen cijfers bekend.
Wel blijkt dat er bepaalde risicofactoren zijn. Een van de risicofactoren is een traditionele
gemeenschap waar conservatieve opvattingen heersen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en
seksualiteit. Een andere risicofactor is het leven of werken in een setting waar mensen dicht op
elkaar zitten (Kelly; Cense; Finkelhor; Mastenbroek, aangehaald in Factsheet seksueel geweld,
MOVISIE 2009).
5.4 Wie zijn de slachtoffers?
Daders maken meestal de meest kwetsbare personen tot hun slachtoffer. Vrouwen, kinderen,
mensen met een beperking en mensen met een laag zelfbeeld lopen meer risico. Daarnaast vormt de
gezinsachtergrond waarin sprake is van verwaarlozing en een sociaal isolement een risico en blijken
slachtoffers van seksueel geweld een grotere kans te lopen opnieuw slachtoffer te worden (factsheet
seksueel geweld, MOVISIE 2009).
5.5 Wie zijn de plegers/daders?
Uit de informatie die verstrekt wordt door vrouwelijke slachtoffers blijkt dat de meeste plegers (98%)
een man of jongen is (of een groep mannen of jongens).
Bij mannelijke slachtoffers waren de plegers ook iets vaker mannen of jongens (of een groep) maar in
40% procent van de gevallen betrof het ook vrouwen of meisjes. Bij de overige 2 % was er sprake van
een gemengde groep daders.
De pleger is meestal een bekende van het slachtoffer; bij vrouwen betreft dit het vaakst de
(ex)partner (28%), een buurtgenoot (11 %) of een vage kennis (10%). Bij mannelijke slachtoffers is de
pleger vaak een buurgenoot (25 %), een vriendin (8%) of vage kennis (8%).
Vrouwen die in hun jeugd worden misbruikt melden het vaakst een buurtgenoot of een familielid
anders dan vader, moeder of broer. Mannelijke slachtoffers noemen het vaakst een buurtgenoot en
relatief vaak een medeleerling (factsheet seksueel geweld, MOVISIE 2009).
Jonker-Pool (1994) beschrijft dat seksueel misbruik binnen gezins- en familieverband plaats blijkt te
vinden in elke denkbare relatie. Het enige dat ze niet tegen is gekomen is zuster-zuster misbruik.
Gegevens over de meest genoemde daders verschillen wat per onderzoek; broers, ooms en vaders
worden volgens Jonker-Pool (1994) veel genoemd.
Motieven en achtergronden van plegers en daders blijken zeer divers. Er is geen algemeen profiel te
geven.
Borst (2006) beschrijft wel een aantal karakteristieken van een (incest)dader. Hij ziet hoe een dader
vaak een sociaal ontwikkelde man is die een wat afstandelijke indruk maakt en zich verschuilt achter
benaderde vrouwen voor hun zestiende jaar seksueel is misbruikt door niet-verwanten. Daarnaast meldt
ongeveer 15 procent misbruik door verwanten.
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een façade van sociale en kerkelijke contacten waardoor hij een gerespecteerd mens lijkt. Het is vaak
iemand met twee gezichten, twee levens en twee gewetens. Daarnaast noemt hij dat daders vaak
over-betrokken zijn; ze bepalen het leven van de gezinsleden tot in detail. Daders maken vaak
misbruik van hun macht en positie. Ze sluiten coalities, bondgenootschappen en onderhouden een
paradoxale en pathologische communicatie met het slachtoffer. Ze hebben een karakterologisch,
psychisch en moreel tekort en compenseren dit door geveinsde vriendelijkheid, tal van sociale
contacten, ze gedragen zich als moraalridder in de kerkenraad etc.
Op basis van persoonskenmerken zijn verschillende typologieën van daders beschreven.
Borst (2006) maakt de indeling als volgt:
 de autoritaire dader (gebruikt zijn macht)
 de kinderlijke dader (stelt zich passief en afhankelijk op, zoekt emotionele aansluiting bij het
kind)
 de gelegenheidsdader (heeft een slechte beheersing van driften, deze dader is vaak jong)
 de geperverteerde dader (daar is vaak sprake van een duidelijk aanwijsbare
persoonlijkheidsstoornis)
Borst vermeldt daarbij dat deze indeling niet volledig is en dat sommige daders kenmerken van
verschillende types vertonen.
Daders hebben daarbij allerlei mechanismen om af te weren of te verdedigen. Zo noemt Borst het
rationaliseren, met als doel goed praten en bagatelliseren, het beschuldigen (alle schuld bij het
slachtoffer leggen), het ontkennen of zeggen dat God toch vergeeft. Aan al die kenmerken liggen
psychische mechanismen ten grondslag. Zo voelen veel daders zich kwetsbaar of ze verkeren in een
isolement of ze hebben een slecht ontwikkeld gevoelsleven, geen verantwoordelijkheidsgevoel of ze
zijn zelf slachtoffer geweest (Borst, 2006).
Gezinnen waarin sprake van incest is, lijken vaak (op het eerste gezicht) stabiel en respectabel.
Achter de voordeur van zo’n gewoon rijtjeshuis schuilt echter vaak een multi-probleem of chaotisch
gezin (Borst, 2006).
Demasure (2005) verklaart deze schone schijn door te beschrijven hoe de structuur van een familie
wordt samengehouden door de familiale mythe.
Met de familiale mythe bedoelt ze het familieplaatje dat in ere wordt gehouden door elk familielid.
Om deel uit te kunnen maken van dit plaatje moeten alle leden geloven in de waarden en normen
die deze groep aanhangt. Deze waarden en normen bepalen de identiteit en bepalen hoe men zich
moet gedragen; zowel onder elkaar als tegenover de buitenwereld. In het geval van incest wordt de
familiale mythe echter bedreigd.
‘Aangezien de familiale realiteit negatief is en niet in overeenstemming met de familiale mythe,
worden de leden van het gezin verplicht de realiteit ‘uit te wissen’. Wat dan gaat domineren is het
verlangen om zich naar buiten uit te profileren als een familie die volledig tegemoet komt aan de
sociale mythe over het gezin: een gewone familie, sterk verenigd en zonder noemenswaardige
problemen’. (Demasure, 2005, p. 132)
Demasure maakt onderscheid tussen het chaotische gezin en het kluwengezin:
‘Het chaotische gezin, ook wel loszand gezin genoemd, wordt gekenmerkt door alcohol of
drugsverslaving, geweld en delinquent gedrag. Conflicten worden openlijk uitgevochten en dit gaat
vaak gepaard met geweld (…) Het kluwengezin maakt op de buitenwereld veeleer een normale
indruk. Soms gedraagt de vader zich dominant, soms is hij kind met de kinderen. In dat laatste geval
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lijkt de moeder het voor het zeggen te hebben, maar vaak wordt de dochter met wie de incestueuze
relatie plaatsgrijpt, geparentificeerd. In een kluwengezin zijn er vaak strenge patriarchale normen op
het seksuele vlak (…) Terwijl homoseksualiteit en masturbatie afgekeurd worden, gaat de vader wel
met de dochter naar bed. De incestueuze relatie wordt eigenlijk als iets normaals ervaren, hoewel
men er niet over spreekt. Deze gezinnen hanteren een conflictvermijdende stijl in de communicatie.
De structuur van het gezin is rigide en laat weinig ruimte voor privacy’ (Demasure 2005 p. 123).
5.6 Specifieke gevolgen van seksueel misbruik
Hoewel dit onderzoek de nadruk wil leggen op het spreken over seksueel misbruik en antwoord wil
geven op de vraag hoe mensen zover komen, staan we ook kort stil bij de gevolgen van seksueel
misbruik. Ten eerste omdat de gevolgen van het misbruik en het spreken erover nauw met elkaar
verbonden lijken te zijn. Ten tweede omdat dit de noodzaak van het spreken onderstreept.
Volgens de onderzoekscommissie Deetman (201153; 201354) is het onmogelijk om stellige uitspraken
te doen over de relatie tussen seksueel misbruik en psychische symptomen of klachten. Als reden
wordt genoemd dat veel psychische klachten vaak door een complex geheel van veel factoren
worden beïnvloed. Wel noemt de commissie dat internationaal literatuuronderzoek laat zien dat
slachtoffers van seksueel misbruik een veelheid aan klachten rapporteren. Het gaat daarbij onder
andere om angst, depressies, zelfmoordgedachten en pogingen, verminderde zelfwaardering,
omvermogen tot omgaan met frustratie en psychosomatische klachten. Slachtoffers in de Rooms
Katholieke Kerk (RKK) rapporteren dezelfde problemen als die genoemd worden in de literatuur:
variërend van medische problemen tot psychische en seksuele problemen en herhaling van het
misbruik op latere leeftijd (Deetman, 2013).
In de literatuur over seksueel misbruik worden steeds vergelijkbare problemen beschreven. Door
verschillende schrijvers wordt benoemd hoe seksueel misbruik impact heeft op iemands hele leven.
Daarbij worden gevolgen op verschillende manieren ingedeeld. Zo zoomt Allender (1995) in op de
gevolgen van de ontnomen keuzevrijheid, de prijs van verraad en de gevolgen van ambivalentie55.
Borst (2006) onderscheidt lichamelijke en psychische gevolgen bij seksueel misbruik. Bij lichamelijke
gevolgen zijn er verschillende gradaties. Bij psychische gevolgen kan men denken aan het
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Onder leiding van Wim Deetman, oud-minister, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en oud-burgemeester werd een
onafhankelijk onderzoek uitgevoerd de omvang, de aard en de gevolgen van seksueel misbruik van minderjarigen in de
Rooms-Katholieke Kerk. Van meer dan tweeduizend mannen en vrouwen ontving hij persoonlijke, vertrouwelijke en
uitgebreide meldingen van seksueel misbruik. Het rapport van dit onderzoek verscheen in 2011.
54

Onder leiding van diezelfde Wim Deetman werd een vervolg onderzoek gestart naar seksueel misbruik van
en geweld tegen minderjarige vrouwen binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het rapport van dit onderzoek
verscheen in 2013
55

Het feit dat misbruik iemand de keuzevrijheid ontneemt, zorgt voor een intens gevoel van machteloosheid. Dit zorgt
vervolgens voor twijfel, wanhoop en levenloosheid en dat heeft weer gevolgen voor iemands identiteit (zelfgevoel), voor
relaties enzovoort. De prijs van verraad is een uiterst diep wantrouwen en zorgt voor vergelijkbare schade met een ander
accent. Ambivalentie kan leiden tot enorme schaamte en diepe zelfverachting (Allender, 1995).
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onvermogen om andere mensen te vertrouwen, aan woede, schuldgevoel, angst en een negatief
zelfbeeld. Daarnaast noemt ook hij religieuze, relationele en seksuele gevolgen.
Samson (201256) benadrukt hoe de gevolgen van seksueel misbruik in iemands leven zichtbaar
kunnen blijven. In de praktijk blijken mensen het gebeurde (al of niet op eigen kracht) echter ook te
kunnen verwerken. Het seksueel misbruik krijgt dan een plaats in het leven en domineert niet langer.
Deetman (2013) noemt ook dat niet iedereen die seksueel misbruikt is (een veelheid aan) klachten
heeft.
Bij het uiteenzetten van de gevolgen van seksueel misbruik rijst de vraag waarin de gevolgen van
seksueel misbruik zich onderscheiden van de gevolgen van andere vormen van ander geweld of
andere traumatische gebeurtenissen.
In het rapport van Samson (2012) wordt op basis van het model van Finkelhor en Browne
uiteengezet waarin seksueel misbruik van kinderen zich onderscheidt van andere vormen van
geweld. Er zijn vier zogenaamde traumatogene aspecten die zorgen voor dit onderscheid.
Deze traumatogene aspecten zijn: traumatische seksualisering57, verraad58, machteloosheid59 en
stigmatisering60.
Het blijft echter zo dat een deel van deze gevolgen ook op kan treden na andere traumatische
ervaringen zoals verwaarlozing of fysiek geweld (Samson, 2012)
56

Begin oktober 2012 rapporteerde de commissie-Samson, die door de overheid in de zomer van 2010 was ingesteld om
het misbruik onder uit huis geplaatste kinderen sinds 1945 te onderzoeken, hierover in het rapport Omringd door zorg, toch
niet veilig. Tijdens de onderzoeksperiode hadden zich ruim achthonderd slachtoffers bij de commissie gemeld.
57

Met de traumatische seksualisering wordt bedoeld dat de psychoseksuele ontwikkeling verstoord wordt; de seksualiteit
van het kind krijgt vorm op een manier die niet past bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit heeft vervolgens een
verstoorde werking op de relaties van het kind. Dat kan zich uiten in ongepast seksueel gedrag, een preoccupatie met
betrekking tot seksualiteit, verwarring over eigen seksualiteit en eigen seksuele normen, aversie tegen intimiteit etc.
(Samson, 2012)
58

Bij seksueel misbruik voelt het kind zich verraden door de volwassene. Hoe groter daarbij de afhankelijkheid is, hoe
harder het aankomt. Dit gevoel van verraden te zijn kan zich ook uitstrekken naar andere volwassenen van wie het kind
afhankelijk was en die niet hebben ingegrepen. Het gevoel van verraad kan zich uiten in depressies, overafhankelijkheid,
wantrouwen, vijandigheid, isolatie en het claimen van aandacht. Het kan zelfs uitmonden in delinquent gedrag (Samson,
2012)
59

De ervaring van machteloosheid die men opdoet als slachtoffer van seksueel misbruik is ingrijpend; de eigen wil, de eigen
verlangens en het gevoel van zelfvertrouwen worden stelselmatig miskend.
Het kind ervaart onmacht in het beschermen van eigen fysieke integriteit. Dit kan zich vervolgens uiten in angst, weinig
zelfvertrouwen, depressies, eetstoornissen, slaapstoornissen, agressie. Ook is het mogelijk dat het kind de rollen om gaat
keren door zelf iemand seksueel te misbruiken (Samson, 2012).
60

De stigmatisering waar een slachtoffer van seksueel misbruik mee te maken krijgt heeft een grote impact; er ontstaat een
negatief zelfbeeld waarin slachtoffers naar zichzelf kijken in termen als slecht en schuldig. Het idee slecht te zijn, of schuldig
en het gevoel van schaamte versterkt de neiging om voor anderen geheim te houden wat er is gebeurd. Hierdoor neemt
het stigmagevoel toe; het zwijgen versterkt het beeld anders te zijn dan anderen. Stigmatisering kan zich uiten in weinig zelf
vertrouwen, een negatief zelfbeeld, een isolement. Het kan ook uitmonden in drugsgebruik of zelfbeschadiging (Samson,
2012).
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5.7 De ernst van de gevolgen
Over het algemeen kan men stellen dat, hoe ernstiger het misbruik is, hoe erger de gevolgen zijn.
De aard en de ernst van het misbruik zijn echter niet het meest bepalend is voor de ernst van de
gevolgen. Het is de betekenis die het kind eraan geeft. Hoe machteloos of hoe schuldig men zich
heeft gevoeld; dat is bepalend. Andere factoren die de ernst van de gevolgen bepalen zijn
karaktereigenschappen en de steun die het kind krijgt uit de omgeving. Daarnaast draagt de leeftijd
bij aan de ernst van de problemen; hoe jonger het misbruik begint, hoe erger de gevolgen zijn.
Verder hebben vrouwen die door meerdere mensen misbruikt zijn vaak meer problemen. Tot slot is
de context waarin het misbruik plaatsvindt ook bepalend. Een sfeer van liefdeloosheid en emotionele
verwaarlozing kunnen de doorwerking van het misbruik verergeren (Borst,2006)
5.8 Taboe doorbroken?
Seksueel misbruik van minderjarigen is pas relatief laat ‘ontdekt’. Vanaf het eind van de jaren zestig
was er al sprake van (ogenschijnlijke) liberalisering van seksualiteit. 61 Maar het taboe op seksueel
misbruik bleef nog tot de jaren tachtig bestaan. Nadat onderzoek had aangetoond hoeveel meisjes
en vrouwen ooit slachtoffer waren geweest van seksueel misbruik, werd het op de politieke agenda
gezet en is het sindsdien niet meer weg te denken.62 (Deetman et al, 2011).
Volgens Nijenhuis (2000) wordt sinds 1998 het thema binnen de kerken ook besproken.
Borst (2006) schrijft dat het taboe rond spreken over incest doorbroken lijkt maar dat het ook nog
steeds een onderwerp is waarover men liever niet praat. Niemand weet hoeveel slachtoffers dit
geheim levenslang met zich meedragen. Daarom schrijft Borst dan ook met enige aarzeling dat het
taboe doorbroken lijkt. Hij spreekt ook nog steeds slachtoffers die dit geheim soms jarenlang met
zich meedragen.
Bij nieuwe onderzoeken duiken vaak weer (veel) nieuwe verhalen op. Dit blijkt wel uit de recente
rapporten van Deetman (2011; 2013) en Samson (2012).
Bij het meldpunt seksueel misbruik in de RKK blijven ook na de publicatie van de rapporten van de
onderzoeken nieuwe meldingen binnen stromen (Stentor, 3 mei 2013).
5.9 Wat maakt spreken moeilijk maakt
De prijs van het doorbreken van de stilte is volgens Molenmaker (1994) vaak hoog; verstoting uit
gezin en familie. Of zelf als schuldige aangewezen worden; als schuldige aan het kwaad spreken over
dat ‘toch zo keurig (christelijke) gezin’ of als mede schuldige aan hun eigen seksueel misbruik.
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62

Zo werd homoseksualiteit vanaf die tijd maatschappelijk meer getolereerd (Deetman et al, 2011).

In 1992 leidde dit tot herziening van de zedelijkheidswetgeving waarbij vooral minderjarigen meer beschermd werden.
Vanaf die tijd ongeveer stond dit thema ook nationaal en internationaal op de politieke agenda. Dit werd zichtbaar in
verdragen en richtlijnen van de Europese Unie en in uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(Deetman et al, 2011).
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Ganzevoort en Veerman (2000) zien verschillende redenen waarom mensen zwijgen:
 Veel slachtoffers worden eerst door de dader geïsoleerd van hun sociale omgeving. Dat
belemmert het spreken.
 Loyaliteit met de dader. Het is voor veel slachtoffers erg moeilijk om deze loyaliteit los te
laten en het zwijgen te doorbreken. Het slachtoffer is meestal erg afhankelijk gemaakt door
de dader. Daarnaast leverde de relatie met de dader ook iets op: een vertrouwensband en
het gevoel bijzonder en speciaal te zijn.
 Angst voor represailles van de dader. Dit gaat gepaard met gevoelens van onmacht. Elke
vorm van seksueel geweld is een schadelijke grensoverschrijding, of dit nu gepaard gaat met
grove vormen van dwang of met haast onzichtbare manipulaties. Door deze
grensoverschrijding wordt de machtspositie van de dader vergroot en de onmacht van het
slachtoffer versterkt.
 De druk die de dader uitoefent op het slachtoffer om haar/hem te dwingen te zwijgen. In
situaties waarin sprake is van langdurig en intensief seksueel geweld kunnen op den duur de
dreigementen en fysiek geuite dwang steeds agressiever worden.
 Gevoelens van schuld en schaamte
De omgeving speelt ook een rol in het blijven zwijgen. Mensen die zichzelf als slachtoffer bekend
maken lopen namelijk het risico om een stempel te krijgen. Ze worden dan alleen nog maar gezien
als slachtoffer. Slachtoffers roepen bij sommigen afkeer of afstand op, bij anderen een overdreven
neerbuigende zorgzaamheid. Bovendien reageren omstanders vaak met ongeloof of verwijten
(blaming the victim). Soms wordt zelfs alle schuld bij het slachtoffer gelegd, waardoor het slachtoffer
de aangeklaagde wordt. Zwijgen is dus een vorm van zelfbescherming. Tegelijkertijd leidt het tot een
vorm van internaliseren van het seksueel geweld dat juist bestond bij de gratie van het zwijgen; door
te zwijgen maakt het slachtoffer het eigen leven ondergeschikt aan het ‘recht’ van de dader en de
omstanders die het eigenlijk niet willen weten (Ganzevoort en Veerman, 2000)
5.9.1

Schuld en schaamte

In de literatuur wordt het schuldgevoel vrijwel overal benoemd.
Volgens deskundigen voelen slachtoffers zich bijna altijd schuldig over het seksueel misbruik. Dit
hangt nauw samen met schaamte. Een mogelijke verklaring voor schuldgevoel is dat slachtoffers in
een situatie van seksueel geweld totaal machteloos waren (Ganzevoort en Veerman, 2000).
Wanneer zij zich toch (onbewust) ontworstelen aan de onmacht kan een slachtoffer het initiatief
geheel of gedeeltelijk bij zichzelf gaan leggen. Op die manier wordt innerlijk ergens het gevoel van
autonomie teruggepakt. De prijs is echter een negatief zelfbeeld en schuldgevoel.
Het gevoel medeschuldig te zijn levert ook schaamte op. Dit gevoel kan voortkomen uit bijvoorbeeld
onzekerheid over het eigen aandeel of uit verwarring over plezierige momenten tijden het seksueel
geweld. Die verwarring wordt groter wanneer het lichaam van het slachtoffer reageerde en zij/ hij
ook gevoelens van genot heeft ervaren. Dit levert extra schuldgevoelens op (Borst, 2006; Ganzevoort
en Veerman, 2000).
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Borst (2006) koppelt het schuldgevoel ook aan het feit dat een kind zich verantwoordelijk voelt voor
het misbruik, zeker nadat het bekend is geworden. Borst ziet dit ook als overlevingsstrategie; een
klein kind is afhankelijk van de ouders. En als een van die ouders de mishandelende ouder is, dan
wordt dit als levensbedreigend en onverdraaglijk ervaren.
Een andere oorzaak voor schuldgevoelens ziet hij in boosheid op de dader. Dit is vaak een verboden
emotie. Tot slot meldt Borst dat vrouwen zich schuldig kunnen voelen over het feit dat ze voor het
misbruik bepaalde voorrechten of beloningen kregen (bijv. aandacht, geld, cadeaus).
5.9.2

Loyaliteit

Loyaliteit is de (ver)binding die mensen met elkaar ervaren. Het woord loyaliteit is vaak gekoppeld
aan trouw.
Loyaliteit kent twee vormen: verticale loyaliteit en horizontale loyaliteit.
Verticale loyaliteit is de loyaliteit die er is tussen ouders en kinderen. Deze loyaliteit is onherroepelijk.
Horizontale loyaliteit ontwikkelt zich op basis van gelijkheid. Er is sprake van geven en nemen. Dit
wordt ook wel verworven loyaliteit genoemd.
Wanneer horizontale en verticale loyaliteit beide aanwezig zijn, groeit er nieuwe verbondenheid
Nagy (in Thans, 2007) spreekt met betrekking tot verticale loyaliteit van een existentiële
verbondenheid tussen ouders en al dan niet volwassen kinderen. Soms is de verbondenheid met het
oorspronkelijke gezin en de familie van herkomst krachtig bedekt of weggestopt. Er kunnen
loyaliteitsconflicten spelen en/of iemand kan disloyaal lijken.
Volgens Nagy is de onzichtbare loyaliteit daarmee echter niet verdwenen; loyaliteit verdwijnt niet
wanneer de verbondenheid niet wordt gevoed, het gaat ‘ondergronds’ verder. Vaak wordt die
verbondenheid met (het lot van) een ouder die onbetrouwbaar is of was niet begrepen (hoe kun jij
geven om je vader die niets om jou gaf?) Maar loyaliteit is geen verschijnsel van blijven hangen in
oude, vertrouwde banden en loyaal zijn is ook geen tegenstelling van vrij zijn, al kan er een bepaalde
spanning in zitten (Thans, 2007). Loyaliteit is een gegeven.
Loyaliteit is op zichzelf niet negatief. Ganzevoort en Veerman (2000) noemen het een soort
bindmiddel waardoor sociale verbanden functioneren en in stand worden gehouden. Volgens hen
veronderstelt loyaliteit dat we bereid zijn zaken door de vingers te zien, omwille van de relatie die we
met de ander hebben. Elke relatie heeft loyaliteit nodig om te kunnen blijven bestaan. Het wordt pas
schadelijk wanneer het in stand houden van de relatie een te hoge prijs vergt. Loyaliteit krijgt vaak de
vorm van zwijgen (Ganzevoort en Veerman, 2000).
Loyaliteit en schuldgevoel liggen vaak dicht bij elkaar.
Volgens Borst heeft het kind in het gezin vaak de positie van surrogaatouder. ‘Vanuit deze positie van
verantwoordelijkheid en de loyaliteitsgevoelens kan het kind zich de zorgen en narigheden van de
gezinsleden aantrekken en zich daar schuldig over voelen.’ (Borst, 2006 p.72)
5.9.3

Ontkennen en bagatelliseren

Borst (2006) beschrijft hoe verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik door omstanders nogal
eens gebagatelliseerd of ontkend worden. Maar ook door het slachtoffer zelf. Vaak trekt een
slachtoffer in tweede instantie het verhaal weer in of bagatelliseert het zelf. Borst wijt dit aan de
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druk die er op een kind komt dat een geheim onthult; het kind krijgt immers allerlei verwijten naar
zich toegeworpen.
De behoefte om te ontkennen en te bagatelliseren kan ook samenhangen met de verbondenheid die
er tussen daders en slachtoffer is. Slachtoffers hebben dan, vanwege de band die ze ervaren met de
dader, de behoefte om hem te verdedigen. Een bekend voorbeeld van dit fenomeen is een gijzelaar
die zijn gijzelnemer verdedigt. Dit lijkt vreemd en is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen
(hoe kan een trauma nou bindend werken?)
Volgens Demasure (2005) leidt een traumatische relatie, waarin sprake is van grote
machtsongelijkheid, juist tot een sterkere verbondenheid dan een gezonde relatie. Angst en
afhankelijkheid liggen dan aan de basis van die verbondenheid belemmeren het slachtoffer tot
spreken. Er ontstaat zelfs behoefte om de dader te verdedigen.
Deze traumatische verbondenheid kan tot ver in de volwassenheid aanwezig blijven en kan er nog
lange tijd voor zorgen dat een slachtoffer niet gaat spreken. Het slachtoffer blijft de dader dan
ervaren als oppermachtig en blijft hem gehoorzamen.
Miller (1981) ziet nog een reden om de realiteit te verdringen of te loochenen als er sprake is van
traumatisatie. Ze beschrijft hoe het ontzien van de ouders een opperste wet is. Ze spreekt daarbij
over een verlammende binding.
Daarnaast ziet ze hoe moeilijk het is voor de omgeving om te geloven dat geweld bestaat. Volgens
haar bestaat dit voor sommige mensen pas als het tegen henzelf gericht wordt. Enerzijds ziet ze hoe
mensen de waarheid willen kennen en tegelijkertijd ook weer niet omdat de waarheid pijnlijk is,
angst kan inboezemen en overweldigt en berooft van dierbare illusies. Het is dus alsof bedrog ook
een bepaalde geborgenheid biedt.
5.10

Risicofactoren in de orthodox protestantse kring

Incest kan in alle gezinnen voorkomen.
Volgens Borst (2006) zijn daarbij wel risicofactoren te noemen maar die zijn niet te koppelen aan een
sociaal economische status, geografische spreiding of godsdienstige opvatting. Hij noemt het
opmerkelijk dat het binnen godsdienstige milieus niet minder voorkomt; je zou verwachten dat de
beleden waarden en normen beschermend zouden werken. Maar de praktijk is helaas anders. Borst
omschrijft verschillende typen gezinnen waarin misbruik kan spelen, verschillende type daders die
misbruiken en verschillende typen moeders die op een bepaalde manier reageren. Daarin is geen
wezenlijk verschil met gezinnen buiten de orthodox protestantse kring maar er kan wel degelijk
misbruik van de godsdienst worden gemaakt. Zo kan een dader zeggen dat God het hem vergeven
heeft en dat gebruiken als mechanisme om af te weren/te verdedigen.
Er wordt wel gezegd dat in streng religieuze milieus meer misbruik voor zou komen. Dit klopt echter
niet met de cijfers in bijvoorbeeld het prevalentie onderzoek van Draijer.63 Wel is het zo dat seksueel
misbruik binnen een christelijke context een eigensoortig belastend karakter draagt en de
verwerking op een specifieke manier kan bemoeilijken.
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Nel Draijer (aangehaald in Jonker-Pool, 1994 en Borst, 2006)) deed in 1990 onderzoek naar de prevalentie van seksueel

misbruik van meisjes door verwanten. Daarbij vond zij evenveel misbruik bij (streng)-religieuzen als bij niet-religieuzen. De
studie van Draijer is enigszins gedateerd te noemen maar wordt nog wel aangehaald.
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Daarbij wint, met alle goede bedoelingen, in kerkelijke kring soms toch het kwade, bijvoorbeeld
omdat men zich niet kan voorstellen dat een bepaald persoon zich seksueel misdragen zou hebben.
Ook wordt er soms te snel, en misschien heel subtiel, een beroep gedaan op vergeving. Mogelijk
hangt dit samen met eigenbelang; wat eenmaal vergeven is, is toch ook voor het grootste deel
voorbij en dat geeft vaak een hele opluchting. Te vroeg afgedwongen vergeving is echter geen
vergeving van binnenuit en kan leiden tot nieuwe schuldgevoelens, woede en eenzaamheid (je kunt
er dan niet weer over beginnen).
Slachtoffers kunnen verder een taboe voelen om te vertellen over de ouders omdat ouders en het
gezin toch als een gave van God worden gezien. Door gevoelens van loyaliteit is het toch al moeilijk
om het eigen nest te bevuilen maar wanneer een slachtoffer, op zoek naar steun in de kerkelijke
gemeente, merkt dat het gezin of de ouders verdedigd worden, is er natuurlijk angst voor ongeloof.
Tenslotte kunnen er bij mensen met ervaringen van seksueel misbruik en andere verwaarlozingen
een aantal specifieke moeilijkheden bestaan die het geloof in God, in een Vader, in een Verlosser, in
het ervaren van troost en geborgenheid, ernstig kunnen belemmeren. (Jonker-Pool, 1994)
Voor slachtoffers die lid zijn van een kerk of gelovig zijn, veroorzaakt het seksueel geweld vaak een
dubbel trauma doordat zij het gebeurde niet of moeilijk kunnen rijmen met hun geloofsbeleving.
Daders maken vaak misbruik van geloofstradities om hun daden te legitimeren en macht uit te
oefenen over het slachtoffer. Sommigen beroepen zich bijvoorbeeld op patriarchale Bijbelse teksten
waarin de vrouw de man moet gehoorzamen of waarin staat dat kinderen hun ouders moeten eren.
Daarnaast worden gevoelens van schuld en schaamte (toch al aanwezig bij het slachtoffer) door de
traditionele interpretatie van Bijbelteksten –en soms dus ook door de dader- vaak versterkt. Kerken
hebben- vaak onbedoeld- partij gekozen voor de dader door het slachtoffer te negeren of het
misbruik te bagatelliseren of te ontkennen of door te snel vergeving aan de orde te stellen.
Daarbij lijkt sprake van te weinig deskundigheid. Opmerkingen als ‘het komt in onze gemeente nooit
voor’ bevestigen dat (Nijenhuis, 2000)
Imbens en Jonker (1991) zien de macht die de vader en de mannelijke gezins-en familieleden over de
vrouwen hebben als de belangrijkste factor voor seksueel geweld van meisjes. Volgens hen wordt in
de christelijke kring die macht door de patriarchale uitleg van het christendom in christelijke kerken,
(met name in huwelijksteksten) aan mannen toegekend en goddelijk gelegitimeerd.
Uit de interviews die zij hadden met slachtoffers bleek dat slachtoffers veel elementen in de
godsdienst als onderdrukkend ervoeren. Als onderdrukkende elementen in de godsdienst werden
o.a. genoemd; het man-vrouw beeld, de nadruk op gehoorzaamheid, het gebod om je ouders te eren
en het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf, het gebed ‘Uw wil geschiede’( wat het
schuldgevoel versterkt en een eind maakt aan opstandig gedrag), het nederig moeten zijn, de
gesloten systemen en de kerkelijke moraal (waarbij de kerk wel weet wat goed voor je is).
Imbens en Jonker zien een verstrengeling van twee trauma’s: een godsdiensttrauma en het trauma
van het seksueel misbruik. Godsdienst versterkt dan de angst en gewetensnood en vergroot de
onmacht om in verzet te komen tegen het seksueel misbruik.
Hoek (1989) ziet hoe Bijbelteksten (zoals het gebod om je vader en moeder te eren) vaak misplaatst
wordt gebruikt. Ook ziet hij hoe vaak te snel een beroep wordt gedaan op vergeving en dat dit dan
vervolgens dient om een zondige en onwaardige situatie in stand te houden.
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Verder ziet hij hoe bepaalde beeldspraak vanwege traumatische ervaringen bedreigend over kan
komen. Hij onderstreept wel dat het zuiver hanteren van de Bijbel en Bijbelse beeldspraak op zichzelf
nooit bedreigend of schadelijk kan zijn.
5.11

Beschermende factoren in de orthodox protestantse kring

Hoek (1989) benoemt hoe eerlijke Bijbelse voorlichting over de verhouding tussen ouders en
kinderen en een gezonde seksuele opvoeding steunend en preventief kan zijn.
De beste preventie van incest ziet hij in de opvoeding en voorlichting, in een prediking en vorming
waarin de Bijbelse principes voluit recht worden gedaan.
Jonker-Pool (1994) benoemt de extra mogelijkheden die de orthodox protestantse gemeenschappen
kunnen bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Ze benoemt hoe de mantelzorg, die binnen
deze gemeenschappen geboden wordt, en de naastenliefde de mogelijkheid bieden om relaties uit te
proberen. Dit biedt slachtoffers van seksueel misbruik de mogelijkheid om weer vertrouwen op te
bouwen. Daarbij kan een kerkgemeenschap veel steun en ook daadwerkelijke opvang bieden, een
vorm van hulp die doorgaans niet te vinden is bij professionele psychische hulpverleners omdat daar
de taken en doelstellingen anders liggen.
Daarbij waarschuwt Jonker-Pool wel voor neveneffecten die kunnen optreden als men doorschiet in
het bieden van steun en zorg waardoor het juist benauwend en/of grensoverschrijdend kan werken.
Ze roept op om de verwachtingen zo duidelijk mogelijk te maken en realistisch te blijven.
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6. Vooronderzoek naar de noodzaak tot spreken
6.1 Hypothese
Wanneer de centrale vraag van het onderzoek is hoe mensen tot spreken komen over seksueel
misbruik in de orthodox protestantse kring, impliceert dit dat mensen zouden moeten spreken. Of
deze hypothese juist is, moet eerst onderzocht worden aan de hand van de volgende vragen:
 Is spreken noodzakelijk?
 Wat zijn redenen om te spreken?
 Waarover moet gesproken worden en met wie?
Op deze vragen is antwoord gezocht in de literatuur en tijdens interviews met respondenten.
Omdat de mogelijke noodzaak tot spreken nauw samenhangt met de redenen waarom dit al of niet
noodzakelijk wordt geacht, worden deze vragen gezamenlijk beantwoord.
6.2 Noodzaak en redenen vanuit de literatuur
In het onderzoek van MOVISIE (Bakker en Felten 2012) wordt gezegd dat het effect van geweld
langer blijft voortbestaan als er over wordt gezwegen. Dit veronderstelt dat spreken noodzakelijk is.
Het spreken heeft dan als doel het geweld te doorbreken. Ook in de literatuur wordt het spreken als
noodzaak beschouwd maar dan vooral omdat dit een voorwaarde is om te kunnen genezen.
Demasure (2005)64 noemt het zelfs van levensbelang in de weg naar heling.
Volgens Molenmaker (1994) doorbreken slachtoffers de stilte om hulp te vragen. Om recht, om
rechtsbijstand, om zorg, ook pastorale zorg. En het betekent verzet; een aanklacht tegen het geweld
en de oorzaken ervan.
In de ervaringsverhalen in de literatuur beschrijven slachtoffers de volgende redenen om tot spreken
te komen:
 Het geheim werd te zwaar. De aanleiding om tot spreken te komen is dan ‘een niet meer
kunnen’.
Zo schrijft Van der Zee (1997) hoe moeilijk het is om over haar herinneringen te praten maar
hoe zij tegelijkertijd niet anders kan omdat het kind in haar bezwijkt.
 Het verleden komt (ineens) weer omhoog door bijvoorbeeld een trigger. Soms is daarbij is
het verhaal van anderen de aanleiding om ermee naar buiten te durven treden.
Zo beschrijft van Maestrigt (2000) dat iemand haar in vertrouwen vertelt hoe hij iemand
begeleidt die seksueel misbruikt is. Daarop vertelt zij ook haar verhaal.
 Opgehoopte woede en frustratie die zich een weg naar buiten zoekt.
Zo schrijven Lasonder en Stoorvogel in Jane (2013) het volgende: ‘Plotseling braken de
sluizen van jarenlange opgekropte boosheid, machteloosheid en frustratie. Ik pikte het niet
64

In Als de draad gebroken is noemt Karlijn Demasure (2005) het spreken van levensbelang voor slachtoffers. Steun en
praten, ziet zij als een deel van de weg naar heling. Ze geeft daarbij aan dat de houding van de dader en de bereidheid om
te erkennen daarbij van cruciaal belang is in de kansen op herstel. Het beïnvloedt het tempo waarmee het slachtoffer
vorderen kan.
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langer. Er trok een tinteling door mijn lichaam en hoewel mijn maag samengebald was van
angst besloot ik in de aanval te gaan (…). Ik riep hem toe: ‘Ik ben niet meer bang voor jou! Jij
bent ziek! En als je het waagt om mij ooit nog met één vinger aan te raken dan vermoord ik je
en zal ik iedereen vertellen wat jij hebt gedaan.’ (p. 95).
Een verlangen naar genezing en een verlangen naar leven
Machree (1998) beschrijft hoe ze er naar verlangt om haar pantser, ook ten opzichte van
God, af te leggen en daarom spreekt over wat er is gebeurd.
Van Aarde (1991) schrijft hoe ze geprobeerd heeft de sporen uit te wissen maar dat ze, als ze
haar leven wil behouden onder ogen zal moeten zien wat er is gebeurd.

De slachtoffers die in de literatuur aan het woord zijn hebben hun verhaal vooral gepubliceerd omdat
zij anderen willen aanmoedigen ook tot spreken te komen. Ze hebben een proces van heling
doorgemaakt waarvan ze willen getuigen. Zo schrijft van der Zee (1997) hoe ze als het ware haar
trauma jas heeft uitgetrokken en niet langer vast zit in hulpeloosheid, in angst, in isolement. ‘Mijn
leven wordt gewoner. Ik hoor erbij, ik kom niet langer van Mars, ik kan meespelen. Ik ben ook meer
aanwezig dan vroeger, meer erbij. (…). Ik vergeet het niet, zal het nooit vergeten. (…) M’n leven
begint eindelijk nu pas. (…) Het is vreemd, ik had geen toekomst, het verleden had mij in zijn greep in
plaats van andersom en in het heden kon ik ook niet leven. Nu heb ik het allemaal: verleden, heden
en toekomst!’ (van der Zee, 1997, p. 103 en 104).
6.3 Noodzaak en redenen vanuit de respondenten
Alle respondenten onderstreepten het belang van spreken en koppelden dit meestal aan de
mogelijkheid om te kunnen genezen en helen.
Zwijgen is stikken
Zolang je niet spreekt, stik je. En je legt jezelf een onnatuurlijk principe op namelijk om op te
sluiten wat eruit moet. Je bent met een tegengestelde beweging bezig; iets wil eruit en jij bent
maar bezig om het weg te stoppen. Je bent nooit jezelf, er is altijd een masker (…) Het raakt heel
je bestaan en dus omvat het heel je leven. Ik ben er echt van overtuigd; het moet eruit. –
predikant HHK

Voor puin ruimen is licht nodig
Het aan het licht brengen van de waarheid is stap één (erkennen) en pas daarna kan er puin
geruimd worden, dan kan iemand weer positie innemen, nieuwe grond betreden. En dan is ook
genezing mogelijk – slachtoffer

Verschillende respondenten benoemden dat ook daders de mogelijkheid krijgen om te genezen
wanneer er wordt gesproken.
Ook voor daders
Dit soort vergrijpen vernietigen een kind op heel veel manieren en is God tot een gruwel. Als het
naar buiten komt stopt het, kan een kind werken aan genezing en kan de dader de weg naar God
terug zoeken – slachtoffer

46

Wanneer mensen gestimuleerd worden tot spreken, is het wel van belang dat er rekening gehouden
wordt met het tempo en de mogelijkheden van het slachtoffer. Daarbij is spreken niet voor iedereen
de beste optie.
Eigen manier en eigen tempo
Ik denk dat spreken erg belangrijk is, maar alleen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Het
komt vaak voor dat een cliënt na een aantal sessies stopt met de therapie en bijvoorbeeld een of
twee jaar later weer terug komt - psychosociaal therapeut en docent

Soms is toedekken beter
Bij heel kwetsbare mensen is het niet altijd goed om dingen los te halen. Niet iedereen heeft de
power om dit te kunnen bespreken. En ze hebben dan soms toch een redelijk leven op kunnen
bouwen. Soms kies je als therapeut wel eens bewust voor de toedekkende therapie.
Ik heb wel de indruk dat mensen wel verder komen als ze kunnen praten. Daarbij is het wel goed
om eerlijk te blijven (…) sommige wonden laten blijvend iets na - psychotherapeut

Spreken blijkt voor slachtoffers van groot belang om seksueel misbruik te kunnen verwerken. Of
spreken door slachtoffers noodzakelijk is om het geweld te stoppen is een andere vraag. Daders
kunnen ook tot spreken komen en de kerk heeft ook een verantwoordelijkheid op het gebied van
preventie.
Verantwoordelijkheid van de kerk
Ik zou willen dat de kerken er zonder dat spreken van slachtoffers iets mee gaan doen (…). Het is
de verantwoordelijkheid van de kerk om hiermee aan de slag te gaan. Ik denk daarbij dat het niet
zozeer noodzakelijk is dat slachtoffers spreken om dingen te laten veranderen. Het is noodzakelijk
dat de kerk aan een beter klimaat werkt – kerkmaatschappelijk werkster
Laten zien waar je staat
Het is natuurlijk lastig om een sfeer van openheid te forceren. Dat kun je hooguit bevorderen
door daarin zelf te laten zien waar je staat – predikant GKV
Slachtoffers spreken al lang
Ik zie de positieve gevolgen van gaan spreken maar verder zie ik eerder een noodzaak om te
signaleren dan om te spreken. Slachtoffers spreken al zolang maar niemand hoort hetpsychosociaal therapeut
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6.4 Waarover moet gesproken worden en met wie?
Om tot heling te komen is het nodig te benoemen wat er is gebeurd, heel concreet. Concreet zijn is
overigens niet hetzelfde als gedetailleerd zijn. In detail treden is mogelijk nodig in het proces van
verwerken maar dan is het wel goed om af te wegen bij wie wat besproken wordt.
Geen schuilevinkje spelen
Zelf respecteer ik het dat mensen geen details vertellen. Dat is voor een hulpverlener misschien
anders dan voor een predikant. Ik wil wel dat ze het benoemen maar ze hoeven geen details te
vertellen (…) Ik vraag bijvoorbeeld wel of er sprake was van penetratie maar hoe de dader dat
aangepakt heeft, laat ik rusten. Ik geloof wel dat het bij de hulpverlening aan de orde moet komen
omdat ik denk dat alles afgebroken moet worden (en op tafel moet komen) wil je weer iets op
kunnen bouwen. Het niet vertellen van details heeft het gevaar in zich dat je schuilevinkje blijft
spelen. Je moet werkelijk het gevoel hebben dat je alles helemaal hebt omgekeerd. Maar dat
hoeft niet in het pastoraat. Niet wat betreft details. Mensen moeten later ook niet het gevoel
hebben dat de dominee ze als het ware in hun blote lijf heeft zien staan. De pastor moet daarom
zorgen dat er zo snel mogelijk goede hulpverlening komt waar mensen wel alles aan kunnen
vertellen – predikant HHK
De het speken over wat er gebeurd is, is het kunnen uiten van emoties en gevoelens die daarbij
Naast
horen ook noodzakelijk. En dat is soms meerdere keren nodig.
ouderling GG
Er levenslang zijn
Men moet zich ervan bewust worden dat wij een taak hebben; dat wij er levenslang voor de
slachtoffers moeten zijn – ouderling GGiN

Praten over de gevolgen; soms blijvend noodzakelijk
Een gevolg van het jarenlange misbruik is het diepe minderwaardigheidsgevoel - ik doe er niet toe,
ik ben de erkenning niet waard. Ik zwijg er maar over. Wie vindt het nou echt belangrijk? - Die
kwetsbaarheid blijft. Zelfs als het al lang achter je ligt. In periodes van vermoeidheid of ziekte of
wat dan ook komen de oude patronen, die een gevolg zijn van dit ingrijpende verleden, weer
omhoog. Het is belangrijk dat mensen zich dat blijvend realiseren. Er is dus blijvende
betrokkenheid nodig – slachtoffer
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7. Resultaten kwalitatief onderzoek
7.1 Redenen om mee te werken
Mensen die meewerkten aan het onderzoek waren vaak sterk gemotiveerd om iets met dit
onderwerp te doen binnen de orthodox protestantse kring. Hulpverleners en pastoraal werkers
gaven meermalen aan dat zij persoonlijk geraakt zijn door de enorme impact die seksueel misbruik
op mensen heeft en daarom voor hen en met hen willen strijden. De redenen waarom zij mee wilden
werken aan dit onderzoek hingen vaak samen met de noodzaak die men zag om tot spreken te
komen. Daarnaast werd door meerderen genoemd dat zij graag zouden zien dat er meer aandacht
voor zou komen in de kerken. Er wordt nog vaak gezwegen terwijl er juist een bewustwording op
gang zou moeten komen, dat seksueel misbruik ook in de kerkelijke kring plaats vindt, ook binnen de
soms grote en voor het oog zo keurige gezinnen. Sommigen merkten daarbij op dat dit niet alleen
geldt voor seksueel misbruik maar voor huiselijk geweld in bredere zin en bijvoorbeeld ook voor
emotioneel en geestelijk misbruik.
Ook onder ons
Ik wil meewerken omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat slachtoffers op een adequate wijze
geholpen worden. Aan al het onderzoek wat daartoe kan bijdragen wil ik graag mijn medewerking
verlenen. Ik ben van mening dat er in de reformatorische gezindte een bewustwording op gang
moet komen; dat het ook onder ons helaas plaatsvindt – ouderling GGiN
Aandacht lijkt snel te verslappen
Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het thema seksueel misbruik, ook binnen
de kerk. Er is zo nu en dan wel aandacht voor maar dat lijkt al snel te verslappen. Het rapport van
MOVISIE bijvoorbeeld liet veel stof opwaaien. Er verschenen artikelen in de krant maar korte tijd
later was alles al weer stil. Er zou mijns inziens meer (en meer structureel) aandacht voor dit
probleem moeten komen zodat slachtoffers kunnen gaan praten en er aan herstel kan worden
gewerkt - slachtoffer
Ik zag hoe ze in de kreukels lag
Daar stond hij dan, op de Intensive Care.
Toen ze een zelfmoordpoging had gedaan werd hij gebeld of hij wilde komen.
‘Dat zal ik echt nooit vergeten. Hoe dat meiske daar in de kreukels lag, dat heeft me heel erg diep
geraakt. Haar vader was een gewaardeerde ouderling, een man die in driedelig zwart liep, een
man met veel vrome praat, een vooraanstaande SGP-er die juist op avondmaalszondagen zijn
dochter weer gebruikte. ‘Want’, zo vertelde hij, ‘avondmaal was gemeenschap oefenen met
Christus en daar hoorde vervolgens ook gemeenschap tussen hen bij’. Dat verhaal heeft me zo
gepakt dat ik nog weet hoe ik toen dacht: ‘ik zal een kruistocht organiseren tegen degenen die
zich hieraan schuldig maken als dader en ik zal er alles aan doen om naast de slachtoffers van
deze daden te staan, wie dan ook en waar dan ook’. Dat is het begin geweest van het topje van de
ijsberg’ – Ouderling GG
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7.2 Misbruiksituatie en duur
Tijdens de interviews en in de schriftelijke vragenlijst werd aan slachtoffers gevraagd het misbruik in
grote lijnen te omschrijven. In de antwoorden werd grensoverschrijdend gedrag beschreven dat
varieerde van de vraag van de dader om seksuele handelingen te verrichten tot ‘alles wat er maar
kan gebeuren binnen seksueel misbruik’.
Het misbruik speelt zich in allerlei relaties af. Het vaakst werd misbruik binnen de gezinnen genoemd.
Meerdere respondenten maakten het vaakst mee dat vaders of broers als dader werden
aangewezen.
Sommige slachtoffers worden door meerdere personen misbruikt.
De duur van het misbruik waarover de geïnterviewden spraken varieerde sterk maar besloeg vaak
vele jaren. Eén van de geïnterviewde slachtoffers gaf aan dat het een paar weken heeft gespeeld, de
andere slachtoffers die meewerkten gaven aan dat het misbruik vele jaren duurde, variërend van
ongeveer zeven jaar tot ongeveer achttien jaar.
7.3 Hoe lang mensen zwijgen
Mensen zwijgen vaak jarenlang over het misbruik al verschilt dit van persoon tot persoon.
Slachtoffers die meewerkten aan dit onderzoek zwegen minimaal een aantal jaren maar vaak veel
langer. Daarbij ondernamen zij vaak meerdere pogingen om tot spreken te komen.
Complicerende factor in het ‘tot spreken komen’ is dat het hele verhaal er niet altijd in één keer
uitkomt of in eerste instantie, soms bijna meteen, weer weggestopt wordt. Hierdoor gaat het
misbruik, ook na het spreken, soms toch nog door.
Het praten hielp niet
Toen ik elf jaar was, heb ik aan mijn moeder verteld wat mijn oom deed. Wat mijn broer en vader
deden vertelde ik haar niet (…) Haar reactie is voor mij erg moeilijk geweest. Mijn moeder was erg
op mijn tante gesteld en zei ‘je moet er niet over praten, tante mag dat niet weten’ (…) Het
misbruik stopte dus ook niet, ondanks dat ik het verteld had – een slachtoffer
Hulpverleners en pastoraal werkers bevestigden dat er vaak jaren gezwegen wordt maar ook dat het
verschilt van persoon tot persoon. Een hulpverlener schreef dat zijn jongste cliënt die erover sprak 8
jaar was en zijn oudste cliënt 86 jaar. Mensen zwijgen overigens niet alleen over seksueel misbruik
maar ook over huiselijk geweld en sommige andere traumatische gebeurtenissen.
Mogelijk zwijgt de huidige generatie minder lang. Eén van de pastorale medewerkers merkte op dat
mensen vroeger langer zwegen. Hij denkt dat in de huidige tijd mensen toch eerder praten dankzij de
voorlichting die beschikbaar is.
7.4 Wat mensen belemmert in het spreken
Op de vraag wat mensen belemmert om (eerder) tot spreken te komen werden als eerste meestal de
volgende belemmerende factoren genoemd:
- Schaamte (gevoel dat het laatste restje eigenwaarde wat eventueel nog over is dan
verdwijnt, het gevoel vies te zijn of schaamte omdat ze ‘het lieten gebeuren’).
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-

Schuldgevoel (bijvoorbeeld als er lichamelijke reacties waren geweest tijdens het misbruik).
Angst voor de gevolgen van het spreken (angst niet geloofd te worden, angst voor een
oordeel, angst voor wraak, angst opnieuw afgewezen te worden, angst dat het gezin uit
elkaar zal vallen, angst dat er iets mis is met henzelf als persoon, etc.).
Loyaliteit richting familie (medelijden of dubbele gevoelens ten opzichte van de dader
hebben, de vuile was niet buiten willen hangen).
Zelf bagatelliseren wat er gebeurd is of het zelf haast niet kunnen geloven
Onwetendheid; geen gezond beeld van normale verhoudingen

Verschillende respondenten vertelden dat het bespreekbaar maken van wat er binnen het gezin is
gebeurd (met name als het de vader betreft) het moeilijkst lijkt. Dit levert de meeste
loyaliteitsconflicten op. Als iets het hele gezin aangaat kun je bovendien de deur niet achter je
dichttrekken als je iets verteld hebt. Dan is er geen veilige context waar je vervolgens in opgevangen
wordt. Die veilige context kan echter ook ontbreken in gezinnen waarin sprake is van emotionele
verwaarlozing. Als de dader een ouder is veroorzaakt dit de meeste verwarring bij een kind.
7.5 Belemmerende factoren vanuit de orthodox protestantse kring.
Vrijwel alle respondenten konden naast bovengenoemde belemmerende factoren elementen
aanwijzen in de orthodox protestantse kring die het spreken extra moeilijk maken. Daarbij werd door
verschillende respondenten opgemerkt dat elke specifieke context waarschijnlijk ook eigen
specifieke factoren heeft die belemmerend kunnen werken. Buiten de orthodox protestantse kring
vindt men waarschijnlijk wel weer andere zaken die mensen belemmeren in het spreken. Door
respondenten werd het volgende als specifiek belemmerend ervaren in de orthodox protestantse
kring:
Ten aanzien van de gemeenschap:
 Mensen lijken bang om echt te luisteren, echt te horen. Er is sprake van terughoudendheid in
het vragen naar… ook als het al bekend is. Daarbij wordt vermoed dat omstanders bang zijn
voor wat ze mogelijk allemaal overhoop halen.
 Er is vaak sprake van hechte gemeenschappen, vooral in kleine kerken waarbij het hele leven
zich in de eigen kring afspeelt en waar hele families bij elkaar in de kerk zitten.
Binnen die hechte gemeenschappen is vaak sprake van een doofpotcultuur. De mantel der
liefde wordt gebruikt om misstanden toe te dekken. Of men wil de vuile was niet buiten
hangen.
 In de hechte gemeenschappen heerst vaak het gevoel dat men bekeken wordt. En dan willen
mensen graag doen wat God van hen vraagt. Dan moeten erkennen dat seksueel misbruik
binnen de gemeenschap ook plaatsvindt… dat valt dan niet mee. Dat geldt voor omstanders
maar kan ook voor slachtoffers gelden. Zo vertelde een slachtoffer dat zij niet wilde dat het
misbruik in verband zou worden gebracht met God of het geloof en dat zij mede hierom
zweeg.
 Het zelfstandig denken wordt gedemotiveerd (dan’ val je buiten de boot’). Een slachtoffer
noemde dit een sektarische trek.
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In de kerk leeft vaak het beeld dat deze ellende zich vooral of alleen maar in de boze
buitenwereld voordoet waardoor het ook in de kring zelf langer verborgen blijft. Er is sprake
van weerstand in de erkenning (niet alleen wat betreft seksueel misbruik, ook t.a.v. huiselijk
geweld).
In de orthodoxe kring is vaak sprake van omfloerst taalgebruik. Zaken worden in archaïsche
taal geduid en omschreven. Predikanten lijken het probleem ook niet letterlijk te durven
benoemen.
Bepaalde zaken zijn in de orthodox protestantse kring ‘taboe’, waaronder seksualiteit. Men
spreekt daar niet over.
Het onderwerp seksueel misbruik ligt buiten bepaalde kaders waardoor mensen niet weten
wat ze er mee aan moeten. In de gesloten orthodox protestantse cultuur liggen keuzes en
dingen helder, mensen weten precies welk antwoord waarbij past en hoe je met bepaalde
situaties om moet gaan. Seksueel misbruik valt buiten het kader van wat men gewend is te
bespreken. Daarbij is men geen confrontaties gewend en wordt over moeilijke onderwerpen
vaker over elkaar dan met elkaar gepraat. In sommige gemeenschappen wordt ook veel
geroddeld.
Als er wel met elkaar wordt gepraat over problemen, dan wordt er soms meer gepraat of
gepreekt dan geluisterd, waarbij nogal eens cliché dingen worden gezegd waar een
slachtoffer niets aan heeft.
Soms is van een gezin bekend dat er (veel) problemen zijn en gezinnen die zich niet volgens
de norm gedragen, vallen vaak buiten de boot (multi-probleem gezinnen). Hierdoor vindt het
kind geen aansluiting en ervaart het geen ingang om te spreken te komen.
Er lijkt snel een oordeel gevormd te zijn. Soms wordt daarbij de schuld (van het overhoop
gooien van gezinnen) bij het slachtoffer neergelegd. De boosheid wordt dan op het
slachtoffer gericht. Of het oordeel t.o.v. de dader gaat gepaard met meedogenloosheid. Dit
laatste kan een slachtoffer (die vanuit loyaliteit ook compassie heeft met de dader) in het
spreken belemmeren.
Er heerst een sfeer van heiligheid rondom ambtsdragers en avondmaalsgangers, in het
bijzonder in de rechter flank, waardoor men er makkelijk vanuit gaat dat zij geen daders zijn.
Slachtoffers hebben hierdoor nogal wat codes te doorbreken als zij hen wel als dader
aanwijzen. Er wordt hierin nogal eens met verschillende maten gemeten en er worden
dingen verbloemd.
Er is in het algemeen vaak sprake van machtsmisbruik en geestelijk misbruik binnen de
orthodox protestantse kring. Er wordt vaak druk uitgeoefend om het weer goed te krijgen,
druk om te vergeven, druk om te zwijgen, druk ook om met de dader rekening te houden en
om vooral te blijven geloven. Dit kan het hulp zoeken in eigen kring belemmeren.
De traditionele man-vrouw verhouding waarbij de vrouw ondergeschikt is aan de man.

Ten aanzien van de hulp van ambtsdragers:
 De verambtelijking in de kerk; met name in de bevindelijke kring worden problemen vooral
opgepakt door ambtsdragers. Maar daar waar alleen de ambtsdragers helpen is het de vraag
of zij de juiste gave hebben en over voldoende tijd beschikken. Het is daarbij vaak niet
mogelijk om te kiezen bij wie je om hulp vraagt; bij een probleem dient men zich te melden
bij de eigen ouderling terwijl dat mogelijk niet de geschikte persoon is. Er is weinig tot geen
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marge om ergens anders heen te gaan en dat zorgt ervoor dat mensen niet makkelijk naar
iemand toe kunnen gaan in wie ze vertrouwen hebben.
Ambtsdragers zijn meestal mannen (in de bevindelijke kring altijd). Voor vrouwelijke
slachtoffers vormt dit nogal eens een belemmering om te spreken.
De afstand tussen gemeentelid en ambtsdragers is vaak groot waardoor de drempel om te
praten vaak hoog is.
Vanuit de ambtsdragers is er weinig initiatief tot hulp. Het besef dat bij deze problematiek
blijvend gebed en soms blijvende hulp nodig is lijkt er niet (voldoende) te zijn.
Er wordt vanuit de kerk bestuurlijk weinig gedaan aan preventie en er is weinig kennis met
betrekking tot seksueel misbruik en psychische klachten. Signalen worden daarom ook niet
herkend. In de bevindelijke kring is er (nog) geen meldpunt en predikanten en ouderlingen
zijn er soms stellig van overtuigd dat het verhaal van het slachtoffer dat bij hen komt uniek is
en bijna niet voorkomt in de gemeente. Soms is er wel vermeende deskundigheid bij
ambtsdragers terwijl de deskundigheid in de praktijk niet verder gaat dan beperkte
theoretische kennis. Wanneer een slachtoffer zich meldt ontstaat er bij ambtsdragers vaak
een verlegenheid met het probleem omdat de vragen over hoe om te gaan met deze
problematiek dan pas ontstaan.
7.6 Belemmerende factoren vanuit de geloofsbeleving en geloofsleer

Waarschijnlijk wordt er in elke kring geestelijke druk uitgeoefend om vooral maar te zwijgen over
seksueel misbruik, maar het verschil met slachtoffers uit de orthodox protestantse kring is dat er ook
met Gods straf wordt gedreigd. Dit vergroot de druk fors. Het godsbeeld speelt daarin een
belangrijke rol.
Er bestaan verschillende beelden van God en er worden Hem verschillende eigenschappen
toegedicht. Soms is er een theologisch beeld dat God het kwaad gewild zou hebben of toe zou staan.
Mensen koppelen dit dan aan het feit dat God alomtegenwoordig is waardoor iets wat troostvol kan
zijn als dreigend wordt ervaren. Het godsbeeld lijkt vooral gebaseerd te zijn op wat mensen daarover
binnen het gezin meekrijgen. Daarmee hebben slachtoffers dan ook verschillende moeiten met
verschillende eigenschappen van God en met de verschillende beeldtaal die wordt gehanteerd. Zo
kan het ene slachtoffer vooral moeite hebben met Gods almacht en worstelen met de vraag waarom
God dit heeft toegestaan terwijl een ander slachtoffer vooral moeite kan hebben met God als Vader
of met God als Rechter. Mensen kunnen zich verlaten voelen door God of bang zijn voor het oordeel.
Verziekt door beelddragers?
Het beeld van God is heel bepalend voor slachtoffers en de keuzes die ze maken. De vraag is: hoe
kijk je naar Hem? Is Hij een liefdevolle Vader (is het ABBA, papa, durf je bij Hem op schoot) of is
het beeld verziekt door de beelddragers; je ouders, of door de dader? – psychosociaal therapeut
Waar was God als Vader?
Het vaderbeeld is bij slachtoffers van misbruik stuk. Niet alleen als hun vader de dader is, ook als
het bijvoorbeeld met een broer is gebeurd. Want ook dan is er de vraag waar God dan was, als
Vader. Dat kan mensen belemmeren om tot spreken te komen – predikant HHK
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God als Rechter
Waar het beeld heerst van God als strenge Rechter, is het nog moeilijker om te spreken, mensen
hebben dan niet alleen het gevoel dat ze een vader of een broer tegenover zich hebben maar
God ook nog. Daar kan de overtuiging gaan groeien dat God wel weet dat zij zelf ook schuld
dragen en dat die God het nooit zal pikken als ze hun vader verraden – predikant HHK
Het beeld van God blijkt samen te hangen met de beleving van het zelfbeeld en de beleving t.a.v.
autoriteit. Sommige slachtoffers waren ervan overtuigd dat God hen liever niet dan wel zag. Het idee
niets meer waard te zijn strekte zich daarbij uit naar God. Anderen dachten dat ze God behaagden
door te zwijgen of dat het misbruik Gods straf was.
Niet waardevol voor God
Vies
Ik
zieen
bijniets
slachtoffers
meer waard
vaak een basisbesluit; dat ze er niet mogen zijn. Daar vloeien allerlei
overtuigingen
uit ervaren
voort alsin‘ikdie
doe
er niet toe,
stelde
niets
voor’.
Er istoch
echtleeft
ergens
een heel
diep
Ik heb veel steun
moeilijke
jarenikvan
Heere,
maar
er altijd
wel ergens
de angstgenomen
besluit
dat Hij ook
datnooit
ze niet
meer
waardevol
naar mezijn
omenwildus
zien
zijnvanwege
ze ook niet
het waardevol
gebeurde. Je
voor
voelt
Godje–heel vies
psychosociaal
therapeute
en niets meer waard
–een slachtoffer

In de knoop met autoriteit
Ik zie altijd duidelijk dat, als kinderen zo knel zitten met de autoriteit, dat dit weerslag heeft op
alle autoriteit. Ouders, kerk en God worden dan een lijn. Dit geeft ook een verwrongen
godsbeeld.- kerkmaatschappelijk werkster
Een andere belemmerende factor ten aanzien van de geloofsleer is dat plegers doen voorkomen of
God het misbruik goed vindt. Slachtoffers gaan dit, zeker in eerste instantie, vaak geloven omdat zij
hun beeld van God in eerste instantie baseren op wat hen geleerd en verteld is en op wat zij ervaren
van hun ouders.
De kerk= mijn vader
Mijn vader heeft mij echt gehersenspoeld. Alles wat hij deed mocht volgens hem van God, dat
keurde God goed. Dus alles wat met mijn vader te maken heeft, heeft voor mijn gevoel
rechtstreeks met God te maken. En dat belemmert me in het praten.
Mijn vader is predikant. Hierdoor loopt alles wel behoorlijk door elkaar. De kerk= mijn vader. Dat
maakt het extra ingewikkeld. Dit maakt alles wat met God te maken heeft voor mij ook nog
moeilijker – een slachtoffer
Door het gedrag van mijn ouders heb ik God nooit als liefhebbende Vader kunnen zien
Ik heb me heel erg aan het geloof vastgeklampt. Zeker toen ik uit huis geplaatst werd was dat
nog mijn enige houvast. Ik zag in die tijd alles wat me overkomen was als mijn eigen schuld en
omdat ik zo mijn best deed om God te plezieren praatte ik hier niet over. Ik koppelde dat wel aan
dat ik dacht dat God dat van me wilde. (…) Door het gedag van mijn ouders heb ik God nooit als
een liefhebbende Vader kunnen zien. Ook dacht ik altijd dat wat mij overkomen was, een straf
was die ik kreeg voor iets wat ik verkeerd had gedaan. Ik dacht dat ik er niet toe deed en dat Hij
mij liever niet dan wel zag (…) Pas toen ik uit huis ging ben ik na gaan denken hoe ik God zelf zie.
– een slachtoffer
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Ook het (misplaatst) gebruik van sommige Bijbelteksten kan bijdragen aan het zwijgen over seksueel
misbruik. Een voorbeeld is de Bijbeltekst liefde bedekt alle dingen. Verder werd het vijfde gebod eer
uw vader en uw moeder regelmatig genoemd en ook het negende gebod (geen vals getuigenis
spreken) blijkt te worden gebruikt om slachtoffers het zwijgen op te leggen.
Respondenten beschrijven hoe er misbruik gemaakt wordt van het gezag van de Bijbelteksten, waar
ook slachtoffers zelf waarde aan toekennen. Bovendien wordt in het gebruik van deze Bijbelteksten
met twee maten gemeten.
Gevoelig voor Bijbelteksten
Het idee dat ik tegen predikanten of Bijbelteksten in zou gaan vond ik moeilijk te verdragen. Dat
werd ook gebruikt. Ze kenden mijn gevoeligheid daarin/daarvoor. Mijn vader was goed in het
gooien met Bijbelteksten. Eer uw vader en uw moeder bijvoorbeeld. Of, wanneer ik beslissingen
nam die voor mijn ouders pijnlijk waren, (bijvoorbeeld dat onze dochter niet bij hen kwam
logeren) dan riepen ze na dezen zult gij het verstaan. Ofwel ik zou er nog wel achter komen wat
ik hen aandeed - een slachtoffer
Teksten uit het verband gerukt
Wij hebben een aantal teksten die zo uit zijn verband worden gerukt dat daardoor dingen onder
de vloermat worden geveegd die daar niet horen. Het eert uw vader en uw moeder bijvoorbeeld.
En de tekst wees vriendelijk jegens alle mensen, of de liefde bedekt alle dingen (…)
Ik denk dat wij in onze kring teveel vergeten, dat God rechtvaardig is. We gaan in de kerk niet
eerlijk met elkaar om. We verbloemen dingen en daarin wordt ook met verschillende maten
gemeten. De een mag nog niet over het hek kijken en de ander mag vijf koeien stelen voor hij
wordt aangepakt – ouderling GG
Tot slot wordt als belemmerende factor vanuit de geloofsleer genoemd dat er in het spreken over
- ouderling GG
het leven met God een scheiding wordt gemaakt tussen het gewone leven en de omgang met God en
met de geloofsleer. Het gaat in de kerk vaak over de ziel die gered moet worden, maar wat dat voor
het concrete leven in het hier en nu betekent, wordt vaak niet duidelijk. Dat geeft slachtoffers weinig
aanknopingspunten om tot spreken te komen.
7.7 Aanleiding om te spreken
Zoals gezegd is een complicerende factor in het tot spreken komen het feit dat mensen soms
meerdere pogingen ondernemen om tot spreken te komen. Vaak komt het hele verhaal er niet in
één keer uit of het wordt bijna meteen weer weggestopt.
Als aanleiding om, al of niet voor de eerste keer, tot spreken te komen werd door slachtoffers het
volgende genoemd:
 Intensivering van het misbruik
 Het krijgen van een partner
 Toenemende angst, wanhoop en agressie (die op enig moment overloopt)
 Iemand anders vertelt een vergelijkbaar verhaal (soms over dezelfde dader)
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Iemand (vanuit de orthodox protestantse kring zelf) schenkt (zijdelings) aandacht aan het
thema seksueel misbruik
Iemand straalt vertrouwen uit of geeft aan dat hij of zij er voor de ander wil zijn
Tijdens therapie kan men er niet meer omheen om het te benoemen of tijdens de therapie
wordt duidelijk wat er is gebeurd
Het besef dat praten de enige optie is om gelukkig te worden
Ervaren dat men recht op spreken heeft (en recht op geluk)
Een trigger (bijvoorbeeld het woord seksueel misbruik of een verhaal erover)

Wat betreft het aandacht schenken aan het thema het volgende: de pastorale werkers die relatief
veel slachtoffers hadden begeleid gaven aan er zelf openlijk aandacht aan te hebben besteed,
bijvoorbeeld tijdens een preek of in een artikel of een boek. Eén van hen meldt een ordner vol
brieven te hebben ontvangen van slachtoffers, naar aanleiding van wat hij schreef in een tijdschrift
(met reformatorische signatuur).
In de hulpverlening komen cliënten vaak binnen met een hulpvraag die niet direct verband houdt
met het seksueel misbruik. De aanleiding om hulp te zoeken is vaak dat mensen klachten hebben als
angsten, slapeloosheid en psychosomatische klachten. Cliënten melden in hun eerste hulpvraag vaak
dat ze vastlopen. Dat kan gaan om vastlopen in werk, opleiding, stage, relaties, grenzen,
weerbaarheid, seksualiteit, perfectionisme, opvoeding etc. In sommige situaties vormt een herhaling
van het misbruik (kan ook een andere vorm van misbruik zijn) de aanleiding om tot spreken te
komen. Tijdens de therapie wordt dan op een gegeven moment verteld dat er sprake was van
seksueel misbruik. Bij de één komt dit vrij snel, bij de ander komt dat er pas na jaren uit. Als mensen
direct het seksueel misbruik op tafel leggen vermelden ze daarbij als aanleiding dat ze hinder ervaren
van triggers (soms is daarbij overigens niet meteen helder waaraan dit triggert) of ze komen op
advies van iemand uit de kerk, op advies van vrienden of op advies van lotgenoten die positieve
ervaringen hebben met therapie.
In de praktijk blijkt dat mensen het nodig hebben om hun verhaal meerdere keren te kunnen doen.
Een psychosociaal therapeut die relatief veel slachtoffers heeft begeleid vermeldt daarbij dat in het
doen van dat verhaal verbinding nodig is tussen geest, lichaam en ziel. Zij maakt vaak mee hoe
mensen soms al een lange weg achter de rug hebben in de GGZ en dan toch nog bij haar binnen
komen. Binnen de GGZ werden zij dan zeker geholpen maar als de therapie alleen cognitief gericht
was bleek dat niet voldoende te helpen.
In het pastoraat zoeken mensen soms hulp omdat er andere dingen misgaan. Bijvoorbeeld als het
huwelijk in gevaar komt of als de kinderen van de slachtoffers de leeftijd krijgen waarop het misbruik
bij henzelf speelde.
Mensen komen in het pastoraat in veel gevallen ook rechtstreeks met hun verhaal over misbruik. De
aanleiding ligt dan nogal eens in het feit dat degene die ze benaderen daar openlijk aandacht aan
geschonken heeft of een vraag stelt. Wanneer de pastor of hulpverlener een bepaalde
signaalgevoeligheid heeft kan één vraag aan het slachtoffer genoeg zijn om ‘open te breken’.
Een andere aanleiding in het spreken is dat mensen ‘overlopen’. Er gaat niet altijd een besluit aan het
spreken vooraf; het gebeurt vaak onverwachts. Mechanismen om het onder de pet te houden
werken dan niet meer. Vaak creëren slachtoffers een wereld waarin ze zich staande kunnen houden.
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Ze hebben dan een soort modus om ermee om te kunnen gaan. Een verandering in deze wereld kan
dan vervolgens aanleiding zijn voor het ‘overlopen’, zoals bijvoorbeeld een verhuizing.
Meestal zoeken mensen zelf hulp. Een pastoraal werker noemt dat echtgenoten ook geregeld hulp
vragen. Zij hebben dan weet van het misbruik en nemen initiatief in het vragen van hulp.
7.8 Helpende factoren (in de orthodox protestantse kring)
Een deel van de helpende factoren is eigenlijk al beschreven bij de aanleiding om tot spreken te
komen. Zo blijkt het helpend te zijn als mensen (bijvoorbeeld predikanten) vanuit de orthodox
protestantse kring zelf (zijdelings) aandacht geven aan het spreken over seksueel misbruik. Verder
blijkt een gerichte vraag soms helpend of het verhaal van een lotgenoot. Daarnaast is bewustwording
(van wat er is gebeurd en dat men recht heeft op spreken en recht heeft op geluk) helpend en het
praten met anderen (zoals partner, vrienden, mensen uit de kerk, lotgenoten).
De helpende factoren die de respondenten noemen zijn gevarieerd. Karakter speelt soms een rol,
soms ook het opleidingsniveau omdat mensen tijdens een opleiding soms tot nieuwe inzichten
komen. Maar het volgen van een opleiding kan ook juist weer belemmerend werken, mensen
ontwikkelen dan soms juist nog betere mechanismen om het onder de pet te houden. Soms speelt
de sociale context een helpende rol maar vaak is deze juist belemmerend.
Sommige respondenten zagen niet direct een verschil in het spreken over seksueel misbruik in of
buiten de kring omdat spreken over seksueel misbruik voor iedereen moeilijk is.
Meerdere respondenten gaven aan weinig tot geen helpende factoren te hebben ontdekt met
betrekking tot het functioneren binnen de orthodox protestante kring. Anderen zagen juist wel
helpende factoren. Degenen die geen helpende factoren hadden gezien of ervaren zagen juist hoe de
kerkelijke context niet helpt omdat zij druk of buitensluiting constateerden of ervoeren. Ze konden
wel dingen benoemen die helpend zouden kunnen zijn in de orthodox protestantse kring.
Als helpende factor ten aanzien van de orthodox protestantse kring werd regelmatig genoemd dat
er nog vaak sprake is van (hechte) gemeenschappen. De meeste respondenten gaven hierbij wel aan
dat in een hechte gemeenschap zowel een gevaar als een krachtbron kan schuilen. Toch zien de
meeste respondenten ook hoe de gemeenschap steunend kan zijn. Als er echt nood is, is er vaak ook
ruimte; dat is het voordeel van het elkaar kennen in die kleine gemeenschappen; er voor elkaar
kunnen zijn. Een gemeenschap kan om iemand heen staan, biddend en bemoedigend. Het kan een
warm bad zijn. En dat is precies wat nodig is; voldoende bedding. In de opvang is dan veel te bieden,
ook financieel. Zo kan de diaconie helpen als mensen voor therapie moeten betalen.
Als voordeel van de christelijke gemeenschap werd ook genoemd dat er meer mogelijkheden zijn om
te signaleren. Mensen komen (tijdens huisbezoek bijvoorbeeld) nog achter de voordeur, in de
gezinnen. Verder liggen er goede netwerken en er zijn korte lijnen naar identiteitsgebonden
hulpverlening.
Door verschillende respondenten werd genoemd hoe de Bijbelse norm helpend kan zijn in een goede
en zuivere omgang met elkaar. Mensen kunnen elkaar daar ook in aanmoedigen. Als voorbeeld werd
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Refoweb genoemd, een online ontmoetingsplek voor reformatorische jongeren), waar mensen
opgeroepen worden om tot spreken te komen.
7.9 Geloof als helpende factor
Zowel slachtoffers als pastors en hulpverleners vertellen dat bepaalde geloofsovertuigingen helpend
zijn in het spreken over seksueel misbruik.
Spreken uit overtuiging
Ik heb veel dingen vanuit overtuiging gedaan. Zo had ik ook de overtuiging dat ik het mijn man
moest vertellen voor we trouwden. Het geloof vormt je toch in je overtuigingen. En ik was er
ergens wel van overtuigd dat God degene was die me kon helpen, door mensen heen – een
slachtoffer
Seksueel misbruik druist in tegen zijn Wezen
Het perspectief waarom God dit toelaat is al genoeg belicht. Nu wil ik ook de andere kant laten
zien; dat God geneest, betrokken is. En dat Hij je nooit zal laten gaan omdat Hij trouw is. En dat Hij
er groot afgrijzen van heeft omdat misbruik, en al helemaal seksueel misbruik, zo indruist tegen
zijn Wezen. – een slachtoffer
Slachtoffers vertellen ook hoe zij Gods steun ervaren hebben, ook tijdens de moeilijke jaren en
vertellen hoe zij God in het herstelproces ervaren al een genezend, betrokken en trouwe God. Zij zien
de Bijbel als inspiratiebron die ook concreet helpend kan zijn voor de vraag hoe je om moet gaan met
seksueel misbruik. Een slachtoffer noemt Bijbelteksten die belangrijk voor haar zijn geweest. Ik ben
de Heere, uw heelmeester (Ex 15:26) en Er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen (Mal. 4:2).
Vaak gaat er wel een proces aan vooraf voor mensen een gezond en eigen beeld van God hebben
gevormd. Pas als dat beeld zuiver is, komt er ruimte voor heling en groei.
Als ik het eerder had geweten
Sinds drie jaar kan ik God pas zien zoals hij werkelijk is. En nu weet ik wel dat God liefde is.
Pas toen ik uit huis ging ben ik na gaan denken hoe ik God zelf zie (…)
Ik zit nu in een kerk waar ook gezegd wordt dat er een gebod is wat vertelt dat je je ouders moet
eren. Maar er wordt wel wat bij gezegd, namelijk dat je wat niet goed is ook mag bespreken.
Seksueel misbruik wordt daar ook benoemd als voorbeeld. Er werd laatst zelfs bij gezegd dat je je
ouders méér eert door het te vertellen dan door het te verzwijgen omdat je dan ook hun zonden
stopt (…) Toen ik dat hoorde, toen dacht ik bij mezelf: ‘als mij dat nou eens eerder verteld was, dan
had mij dat een hoop ellende bespaard, dan was ik eerder gaan praten, zeker weten’ – een
slachtoffer

Dan gaan de donkere bladzijden open
Het openmaken blijft lood zwaar en de zwaarste periode breekt daarna aan. Als de Heere in je
leven komt door genade, dan gaan deze donkere bladzijden van je leven ook open, of je het nu wilt
of niet – een slachtoffer
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Vertrekpunt voor persoonlijke groei
Ik kom ook slachtoffers tegen die heel erg aan de slag zijn gegaan met hun beeld van God wat ook
een begin is geworden om te komen tot herstel en aanvaarding en vergeving. Dit kan ook een
vertrekpunt zijn voor persoonlijke groei. Mensen kunnen zich bevrijd voelen en opnieuw weer
ruimte in gaan nemen – kerkmaatschappelijk werkster

God is ook rechtvaardig
Liefde is juist gekoppeld aan de waarheid. Mensen vergeten dat zo vaak. Liefde wil de waarheid
boven tafel hebben, wil eerlijk zijn. Niet om een ander te vernietigen maar om recht te vragen. Ik
zie dat heel duidelijk. God stapt ook nooit over de zonde heen. God is liefde maar God is ook
rechtvaardig. God ziet geen zonde door de vingers – ouderling GG

7.10 Met wie spreken slachtoffers en hoe ervaren ze dat?
Mensen praten over het algemeen alleen in vertrouwde kring over het seksueel misbruik. Vaak weet
een partner er wel van of ze bespreken het met goede vrienden. Sommige slachtoffers spreken er
inhoudelijk alleen over met hun therapeut. Vaak is de kring die er weet van heeft klein.
Meerdere respondenten benoemden dat het tot spreken komen in eerste instantie vaak bijzonder
onaangenaam is. Vaak is er in eerste instantie ook spijt; als het hoge woord er eenmaal uit is ontstaat
er vaak eerst een verergering van psychische problemen. Er is dan wel opluchting maar tegelijkertijd
een beknellende angst voor de gevolgen. Mensen hebben het gevoel de dingen niet meer onder
controle te hebben. Veel mensen zeggen in eerste instantie ook niet alles en dan blijkt later dat er
nog veel meer uit moest. Soms komen zij daar jaren later op terug. De reacties van de omgeving
spelen hierin een grote rol. Slachtoffers vertelden hoe zij soms niet geloofd werden of hoe hen
opnieuw het zwijgen werd opgelegd waardoor het misbruik soms doorging. Of er werd meteen de
vraag gesteld om te vergeven. Soms kwamen er verwijten over het feit dat men een beerput
opentrekt. Maar niet alleen de reactie van de omgeving bepaalt hoe men zich voelt over het spreken.
Het spreken levert ook vaak dubbele gevoelens op voor het slachtoffer zelf. De wens om te spreken
wisselt ook. Zo beschrijft een van de respondenten dat ze het enerzijds wel van de daken zou willen
schreeuwen maar dat ze aan de andere kant gezinsleden zou willen beschermen. Loyaliteit blijft dan
een rol spelen.
Slachtoffers zijn op zoek naar erkenning en het spreken kan tot een diepe teleurstelling leiden als er
ontkennend wordt gereageerd of vol oordeel of ongeloof.
Als mensen tot spreken komen gaan ze een heel proces in, moeten vaak een crisis door. Uiteindelijk
hebben mensen geen spijt van het spreken maar dat zeggen ze soms pas jaren later. Dan hebben ze
er mee om leren gaan. Daarom is die blijvende aandacht en betrokkenheid ook van cruciaal belang.
7.11 Wat nog meer nodig is om tot spreken te komen
Slachtoffers die willen praten zijn vooral op zoek naar veiligheid. Ze zoeken in hun luisteraars
eigenschappen die deze veiligheid waarborgen. Ze zoeken iemand die zich kan verbinden met de
ander die pijn heeft. Iemand die hen echt ziet in alles wat er speelt. Iemand die niet al te veel stuurt
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maar helpt om het zelfbeschikkingsrecht te laten (her)ontdekken. Slachtoffers die willen praten,
zoeken mensen die werkelijk te vertrouwen zijn, geduld hebben, onvoorwaardelijk liefde geven,
luisteren zonder oordeel. Mensen die respect tonen, echt tijd hebben, kunnen aanmoedigen en
werkelijk betrokken zijn en niet helpen om het helpen.
Er is behoefte aan aandacht die niet verslapt en is het belangrijk dat (het initiatief tot) hulp blijvend
beschikbaar is. Voor slachtoffers is het verder belangrijk om geloofd te worden omdat het
wantrouwen dodelijk is om tot spreken te komen. Daarbij kan een uitspraak als ‘áls dit waar is dan…’
de deur al dicht doen. Verder is het van belang dat slachtoffers ruimte krijgen voor het proces wat ze
doormaken. Dat betekent dus ook dat ze ruimte krijgen als ze niet of nog niet kunnen vergeven.
Praktisch is het voor een kind belangrijk om een eigen plek te hebben (ook in de kerk) waar hij of zij
gezien wordt. Zo’n plek kan ook op school zijn; als het maar een plek is waar volwassenen aandacht
besteden aan het individuele kind. Als optie wordt een vertrouwenspersoon genoemd waar het kind
een band mee op kan bouwen.
Ten aanzien van de orthodox protestantse kring is er behoefte aan meer openheid binnen de kring
zelf. Openheid over seksualiteit in het algemeen en in het bijzonder over seksueel misbruik. Ook over
het feit dat het speelt zodat duidelijk is dat je niets raars vertelt en dat je niet de enige bent. Die
openheid moet wel met gevoeligheid gepaard gaan zodat het ook echt dichtbij gebracht wordt.
Lotgenotencontact zou daarin helpend kunnen zijn; spontaan of door het opzetten van groepen
zodat mensen elkaar kunnen helpen.
Ten aanzien van de prediking werd gepleit voor meer concrete prediking; met aandacht voor het
dagelijks leven. Preken waarin benoemd wordt wat gezonde relaties zijn, wat leven naar Gods wil is.
Preken waarin met twee woorden gesproken wordt en dingen niet eenzijdig belicht worden. Preken
waarin ook aandacht is voor een begrip als identiteit en waar je je op richt als je jezelf kwijt bent. Er
kan ook een preventieve werking uitgaan van het benoemen van dingen tijdens catechese. De Bijbel
geeft genoeg aanleiding om zaken bespreekbaar te maken.
Daarbij vinden een aantal respondenten dat het seksueel misbruik ook specifiek benoemd mag
worden vanaf de kansel waarbij duidelijk wordt gemaakt dat je ouders eren niet hetzelfde is als
zwijgen en dat God seksueel misbruik verafschuwt. Anderen vinden dat het ook minder specifiek kan
omdat schijnwerpers ook drempelverhogend kunnen werken. Verschillende respondenten merken
op dat de balans in het aankaarten van seksueel misbruik van belang is: niet dramatiseren en niet
bagatelliseren; dat helpt mensen (mogelijk) over de brug. Het is wel zaak dat de kerk duidelijk positie
inneemt en laat merken dat de schuld nooit bij een slachtoffer ligt. Betrokkenheid uitstralen is ook
van wezenlijk belang. Soms kunnen ogenschijnlijk kleine dingen al helpend zijn. Bijvoorbeeld iemand
die bidt voor mensen die seksueel zijn misbruikt. Of, wanneer God als Vader wordt aangehaald, dat
daar dan bij gezegd wordt ‘als het goed is lijkt je aardse vader op God’. Een van de predikanten die
meewerkte aan dit onderzoek, doet dit structureel en heel bewust. Door aan te kaarten dat vaders
niet vanzelfsprekend op God lijken kan de drempel al worden verlaagd om een misstand aan te
durven kaarten. Daarbij kan dan ook uitgeweid worden over vaders die niet op God lijken en dat kan
ook benoemd worden. Dat hoeft dan niet alleen te gaan om vaders die hun kinderen misbruiken
maar ook om autoritaire vaders, narcistische vaders etc.
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Ten aanzien van de ambtsdragers en pastoraal werkers werd gepleit voor meer deskundigheid op het
gebied van seksueel misbruik. Daardoor kan ook de signaalgevoeligheid worden vergroot. Daarbij
moet ook bewustwording komen over wat geheimhouding nu eigenlijk is. Het ambtsgeheim (belofte
van geheimhouding) wordt nogal eens opgevat als je mond moeten houden terwijl die belofte meer
het kaliber zou moeten krijgen van vertrouwelijk omgaan met informatie. Daarnaast is het wenselijk
dat mensen hulp kunnen vragen aan door hen zelf uitgekozen gemeenteleden of ambtsdragers die
ervaring hebben of affiniteit met slachtoffers van seksueel misbruik. Daarbij zou het dan makkelijker
moeten zijn om een ambtsdrager of predikant uit een andere wijk of andere gemeente te benaderen
en zou een kerkenraad onderling moeten kunnen en willen door verwijzen. Verschillende
respondenten pleiten ook voor een (externe) vertrouwenspersoon in de kerk of een uitbreiding van
taken van de interne vertrouwenspersoon. Nu zijn ze vaak beschikbaar voor grensoverschrijdend
gedrag in pastorale relaties terwijl er veel meer zou kunnen zijn waarvoor een vertrouwenspersoon
ingeschakeld kan worden. Daarnaast zou het wenselijk zijn als de drempel in het zoeken van hulp
richting ambtsdragers lager zou zijn door de afstand die men ervaart te verkleinen. Het uistralen van
toegankelijkheid is belangrijk. Tot slot is het voor een gemeente nodig om te beseffen dat niet alleen
ambtsdragers een taak hebben: het is de taak van de gemeente als geheel om om te zien naar elkaar;
het ambt aller gelovigen.

Ambt aller gelovigen
Ik geloof werkelijk, tot in het diepst van mijn ziel dat als een gemeente leeft vanuit de verticale
lijn, het ook horizontaal goed gaat. Dan kom je minder terecht bij het kijken naar ambten (en wat
zij moeten doen) maar dan kom je bij het ambt aller gelovigen. Wie dichtbij Christus leeft, leeft
ook dichtbij zijn naaste. Als mensen leven vanuit de verborgen omgang met de Heere, dan is er
ook werkelijk ruimte voor slachtoffers maar ook voor daders. Dan wordt er niet geroddeld en
veroordeeld, dan draag je het beeld van Christus. En dan zie je ook dat mensen zoveel gaven
hebben om mensen open te krijgen, gewonde mensen op te vangen, huis en hart open te stellen.
Dan is het mogelijk mensen echt te verwelkomen in je huis, er gewoon te zijn (…)
Wanneer we het leven met Christus ook echt in de praktijk brengen, dan past daar gastvrijheid bij
en onvoorwaardelijke liefde. Niet die akelige nieuwsgierigheid. Geen sensatie maar er echt voor
de ander zijn. Dan gaan we, denk ik, ook meer vragen hoe het met de ander gaat en klinkt de
vraag ‘wie ben jij?’ – ouderling GG
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8. De Bijbel en (spreken over) seksueel misbruik
8.1 Verschillende meningen
Volgens Ganzevoort en Veerman (2000) wordt er wel gezegd dat de Bijbel bijdraagt aan het ontstaan
en voortbestaan van seksueel geweld. Tegelijkertijd noemen zij dat er ook mensen zijn die menen
dat de Bijbel juist als openbaring van Gods heilsweg een genezende boodschap brengt.
De meningen zijn dus verdeeld. Dat wordt ook zichtbaar in andere literatuur; Imbens en Jonker
(1991) noemen sommige Bijbelteksten, met name over de man-vrouw verhoudingen, patriarchaal en
concluderen dat het geweld hiermee theologisch gelegitimeerd wordt en dat vanuit diezelfde
theologische legitimatie het uiten van gevoelens over het gebeurde niet wordt toegestaan.65
Allender (1995) ziet hoe de Bijbel de juiste weg wijst in het proces van genezing waarbij erkenning
van wat gebeurd is de eerste stap is. Daar hoort het uiten van gevoelens bij.66
Nijenhuis (2000) zegt, op basis van verhalen van slachtoffers, dat er daders zijn die misbruik maken
van geloofstradities om hun daden te legitimeren en macht uit te oefenen over het slachtoffer door
zich bijvoorbeeld te beroepen op patriarchale teksten waarin de vrouw de man moet gehoorzamen
of waarin staat dat kinderen hun ouders moeten eren. Daarnaast ziet ze hoe gevoelens van schuld en
schaamte (toch al aanwezig bij het slachtoffer) door de traditionele interpretatie van Bijbelteksten –
en soms dus ook door de dader- alleen maar worden versterkt. Daarmee dient de vraag zich aan hoe
de Bijbel gelezen wordt.
8.2 Hoe we de Bijbel (kunnen) lezen
Er zijn heel wat manieren om de Bijbel te lezen en niet iedereen doet dit op dezelfde manier. Waar
de een de Bijbel alleen ziet als een geschiedenisboek, ziet de ander de Bijbel haast als een naslagwerk
vol regels voor het leven van elke dag.
De Bijbel bevat allerlei genres. Boekhout (1998) benadrukt dat elk genre bij het lezen om een eigen
benadering vraagt. Hij zegt dat Bijbelgebruik pas verantwoord is als je oog hebt voor de literaire aard.
Zo bevat de Bijbel wetboeken, gedichtenbundels, prekenbundels, brieven etc. Van Bruggen (2009)
zegt dat de Bijbel niet gegeven is als een soort encyclopedie van kennis. Elk onderdeel heeft een
zekere gerichtheid of scopus.
Er zijn allerlei barrières die het Bijbellezen kunnen beïnvloeden, variërend van persoonlijke
weerstand tot ontwikkelingen in samenleving (Boekhout, 1998). Het voert voor dit onderzoek te ver
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Imbens en Jonker (1991) deden onderzoek naar de samenhang tussen de godsdienstige opvoeding en seksueel misbruik
van meisjes binnen christelijke gezinnen/families. Aan de hand van het onderzoek komen zij tot de conclusie dat vrouwen
met incestervaring door haar godsdienstige opvoeding tot gemakkelijke prooien gemaakt worden voor seksueel misbruik in
het gezin of in de familie. In het boek Godsdienst en incest brachten zij verslag uit van dit onderzoek.
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Allender (1995) benoemt in zijn boek Voor het leven getekend? hoe de weg van genezing volgens de Bijbelse lijn
ongebruikelijk is maar tot een grote (vreugdevolle) beloning leidt. Hij legt uit hoe werkelijk leven sterven vereist. Sterven
houdt een lijdenservaring in en lijden is vereist voor groei. Het pad door dit lijden (Allender noemt dit de donkere vallei of
het kruis) vereist daarbij eerlijkheid, berouw en intense liefde. Eerlijkheid verwijdert de vriendelijke, steriele minzaamheid
van de ontkenning. Berouw neemt de zelfverachting en de haat weg, en vervangt die door nederigheid, verdriet en
tederheid. Intense liefde versterkt en bevrijdt, om lief te hebben zoals mensen volgens God en de Bijbel bedoeld zijn.

62

om alle hermeneutische regels (regels die men moet volgen om tot een juiste uitleg van de Bijbel te
komen) op een rij te zetten en uit te leggen.
Aan de hand van een voorbeeld wil ik het belang van die regels wel duidelijk maken.
8.3 Studie van een Bijbelgedeelte aan de hand van hermeneutische leesregels
Om te laten zien wat het belang is van hermeneutische regels bij het uitleggen van de Bijbel, kies ik
een tekstgedeelte uit Deuteronomium om te bestuderen. Daarbij beperk ik me tot drie zaken
waarmee men rekening moet houden:
a. De context van de tekst en het tekstgedeelte (in de Bijbel als geheel).
b. De tijd en cultuur waarin de Bijbel is geschreven. Dit vormt de context van de schrijvers van
de Bijbel.
c. De context van de lezer waarbij aandacht is voor het referentiekader van de lezer vanuit zijn
of haar eigen traditie, tijd waarin de lezer leeft, wat de lezer heeft meegemaakt etc.)
Deuteronomium 22 : 23 t/m29:
Als iemand in de stad een meisje ontmoet dat al uitgehuwelijkt is, en gemeenschap met haar heeft,
24 dan moet u hen allebei mee de stad uit nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het
meisje heeft nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een
ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. 25 Maar als het meisje in het
open veld wordt belaagd en de man heeft dan gemeenschap met haar, dan verdient alleen de man de
doodstraf 26 en gaat het meisje vrijuit, want zij heeft niets gedaan waarvoor ze ter dood gebracht
zou moeten worden. Het geval is vergelijkbaar met moord met voorbedachten rade: 27 de man heeft
het uitgehuwelijkte meisje belaagd in het open veld, waar niemand haar kon redden als ze om hulp
zou roepen.
28 Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, 29 dan moet de man die
zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij
met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft.
Als je dit gedeelte leest zonder rekening te houden met de context van de tekst, de context van de
schrijver en de context van de lezer, dan zou je bijvoorbeeld de volgende (te snelle) conclusies
kunnen trekken:






Een meisje wordt pas onschuldig bevonden als ze om hulp roept (vers 24). Hieruit zouden
slachtoffers die (bijvoorbeeld vanuit angst of verlamming) het misbruik zwijgend
ondergingen, de conclusie kunnen trekken dat zij schuldig zijn. Een dader zou overigens
hetzelfde kunnen zeggen.
De dader moet trouwen met het meisje dat hij heeft verkracht als zij nog een (vrije) maagd is
(vers 28 en 29). Dit zou voor een slachtoffer anno 2013 een ramp zijn. Daarmee zou de
conclusie getrokken kunnen worden dat ook een slachtoffer na een verkrachting bestraft
wordt.
Een dader moet geld betalen aan de vader van het slachtoffer (vers 29). Dit zou men, vanuit
het perspectief van de 21e eeuw, kunnen zien als het afkopen van schuld of als een

63

schadevergoeding waardoor men de conclusie zou kunnen trekken dat een dader er
makkelijk mee weg kwam.
Als je bij dit voorbeeld de context van de individuele tekst loslaat en alleen vers 24 leest, zou een
slachtoffer kunnen denken dat ze schuldig is aan het misbruik als ze niet (luidkeels) heeft geroepen.
Het is hier echter belangrijk om het hele tekstgedeelte te lezen. En dan zie je dat het in de tekst
waarin het meisje niet om hulp roept, niet om een verkrachting gaat en in de tekst waarin het meisje
niet om hulp kan roepen (in het veld) juist wel. In de grondtekst worden hier ook verschillende
woorden gebruikt. In de Naardense Bijbel wordt dat verschil nog net iets beter zichtbaar dan in
andere vertalingen.
Daar staat het als volgt:
Stel, er is een meisje, maagd, dat al aan een man verloofd is, - maar een andere man vindt haar in de
stad en slaapt met haar, naar buiten brengen zult ge hen tweeën, naar de poort van die stad, en ze
met stenen gooien tot ze dood zijn, - het meisje om de reden dat ze niet geschreeuwd heeft daar in de
stad, en de man om reden dat hij de vrouw van zijn naaste omlaaggehaald heeft; wegbranden zul je
het kwaad uit je kring! Maar als de man het meisje dat verloofd is vindt in het véld, en de man haar
heeft overweldigd en met haar geslapen, - sterven zal dan alleen de man die met haar sliep; aan het
meisje zul je niets doen, er rust geen doodzonde op het meisje, - want net als wanneer iemand
opstaat tegen zijn naaste en hem, lijf-en-ziel, doodslaat, zo is het met deze zaak.
Bij de situatie in het veld staat nadrukkelijk vermeld dat de man het meisje overweldigt voor hij met
haar slaapt. De wetten in dit tekstgedeelte maken dus geen onderscheid tussen slachtoffers die wel
en die niet geschreeuwd hebben maar maken onderscheid tussen vrijwillige seks en een
verkrachting. En aan de hand daarvan wordt iemand al dan niet schuldig bevonden.
Het is bij dit stukje ook belangrijk om nog verder te lezen dan alleen het tekstgedeelte.
De context van het tekstgedeelte staat namelijk in het licht van een groter geheel. Ten eerste staat
het in het Bijbelboek Deuteronomium. Het is belangrijk om oog te hebben voor de grote lijn van dit
Bijbelboek.
In het begin van Deuteronomium wordt een terugblik gegeven van wat er gebeurd is vanaf het
vertrek bij de berg Horeb. Vervolgens krijgt het volk Israel aanwijzingen voor een goede toekomst.
Vanuit dat perspectief worden allerlei wetten en leefregels beschreven die vooral een beschermende
functie hebben. Het doel van al deze voorschriften is: een goed leven. En daar hoort bij: zorgvuldig
omgaan met elkaar. Dat blijkt ook in de rest van Deuteronomium 22. In dit hoofdstuk staan genoeg
wetten die op het eerste gezicht onlogisch of onbegrijpelijk zijn. Zij verdienen haast een studie op
zich, maar waar het nu om gaat is de toon die wordt gezet. Die is onmiskenbaar zorgzaam. Vanuit dat
zorgzame perspectief worden allerlei wetten gegeven: Van het plaatsten van een hekwerk op het dak
(Deuteronomium 22:8) tot het zorgvuldig omgaan met vrouwen (vers 13 t/m30). En zo wordt ook in
vers 28 en 29 de regel gegeven dat de man die een vrouw verkracht die nog maagd is, met haar moet
trouwen. 67

67

Het Hebreeuwse woord wat in dit tekstgedeelte gebruikt wordt voor vergrijpen of overweldigen kun je vertalen met
verkrachten. Het woord betekent het overmeesteren van een persoon tegen zijn wil (Wijngaards, 1971)
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Er wordt overigens niet bij vermeld of het meisje verplicht is om te trouwen met haar verkrachter.
Wel wordt duidelijk dat de man hoe dan ook de verantwoordelijkheid moet nemen voor wat hij heeft
gedaan.
Als je bij dit voorbeeld de tijd waarin dit is geschreven (dus de context van de Bijbelschrijver) buiten
beschouwing laat, is het ronduit bizar te nomen dat de dader moest trouwen met het slachtoffer.
Wanneer je je echter verdiept in de tijd waarin de Bijbel geschreven is, dan ontdek je al snel dat het
voor vrouwen in de tijd van de Bijbel grote gevolgen had om ontmaagd te zijn voor het huwelijk.
In Deuteronomium 22: 21 lezen we zelfs dat dit bestraft moest worden met de dood. Het werd hoog
opgenomen.68
De kans op een huwelijk was voor een meisje dat geen maagd meer was, waarschijnlijk uiterst
minimaal. Daarmee was dan de kans op het hebben van een gezin, het krijgen van kinderen, ook
verkeken. Geen kinderen hebben werd in die tijd ook als iets schaamtevols beleefd69.
Al met al wordt duidelijk hoe weinig kansen een vrouw die verkracht was, had in die tijd. En juist dáár
steekt die ogenschijnlijk bizarre wet een stokje voor.
Tenslotte, als we vergeten dat de context van de lezer een gekleurde bril geeft op de tekst die we
lezen, kunnen we ook de mist in gaan. In dit tekstgedeelte zou het bedrag, wat door de dader aan de
vader aan het slachtoffer moet worden betaald, misschien kunnen overkomen als afkopen. Vanuit
ons perspectief zou dit misschien gezien kunnen worden als een schadevergoeding. Maar het gaat
hier gewoon over de toenmalig gebruikelijke bruidsprijs. 70Het feit dat expliciet vermeld wordt dat
die bruidsprijs gewoon betaald dient te worden, geeft juist aan dat de vrouw, nadat iemand haar
onteerd heeft door haar te verkrachten, heus niet gezien kan worden als iemand die (gratis)
afgedankt wordt.
Een lezer uit de 21e eeuw (uit de Westerse cultuur) kan zich misschien nauwelijks voorstellen dat een
slachtoffer zit te wachten op een opgedrongen huwelijk met een verkrachter. Nederland zou op zijn
kop staan als een rechter zoiets uit zou spreken.
Van Thamar (die verkracht werd door haar halfbroer) lezen we echter hoe zij zich juist beriep op deze
wet. Wanneer haar halfbroer haar grijpt vraagt zij eerst of hij toch niet alsjeblieft met haar wil
trouwen (ondanks het feit dat hij haar halfbroer is)71. Als hij echter niet luistert en haar toch
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Een leugen over iemand rondstrooien hierover (zeggen dat een vrouw geen maagd maar was terwijl dit als drogreden
werd opgevoerd om te kunnen scheiden) werd ook bestraft (Deuteronomium 22: 17-19).
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Als Rachel haar zoon baart zegt zij dat God haar smaadheid weggenomen heeft (Gen 30:23). Ook Elizabeth zegt tijdens
haar zwangerschap dat de Heer zich haar lot heeft aangetrokken en dit voor haar gedaan heeft zodat de mensen haar niet
langer zullen verachten (Lucas 1: 25).
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Zie bijvoorbeeld Exodus 22:15:16
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Praat toch eerst met de koning, hij zal jou mijn hand heus niet weigeren. (2 Sam 13:13).
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verkracht lezen we dat Thamar dit het ergst vindt; dat hij haar wegstuurt. Ze noemt dit zelfs nog
erger dan dat hij haar verkracht heeft.72
Hier is niet zomaar iemand aan het woord. Hier spreekt een slachtoffer uit dat zij het vreselijk vindt
dat degene die haar verkracht, zich niet houdt aan de (straf)wet die daarop hoort te volgen.
8.4 Elke tekst in een eigen verband
In het uitgewerkte voorbeeld wordt zichtbaar dat Bijbelteksten niet zomaar uit hun verband kunnen
en mogen worden gehaald.
Dat geldt in principe voor elke tekst en elk gebod. Zo is het veel aangehaalde vijfde gebod, eer uw
vader en uw moeder, ook niet los verkrijgbaar.
‘Er gaat wat aan vooraf’ zegt een Hersteld Hervormd predikant tijdens een interview. ‘God geeft
eerst liefde en trouw aan de ouders en vraagt bij het huwelijk van man en vrouw elkaar liefde en
trouw te bewijzen. Vervolgens beloven ze liefde en trouw aan hun kinderen bij het doopvont. En als
de Heere dan aan kinderen gebiedt/vraagt om hun ouders te eren, dan is die opdracht gebaseerd op
wat de ouders al hebben ontvangen en beloofd. God vooronderstelt in Zijn gebod dat in het gezin
liefde en trouw gevonden worden. Er is dus geen sprake van een Duitse beveelstructuur’.
Het voert te ver om de vele teksten die als onderdrukkingsmiddel worden gebruikt, bij langs te gaan.
De strekking is duidelijk; een tekst kan niet zomaar worden gebruikt zonder rekening te houden met
het grote geheel.
8.5 Zegt de Bijbel iets over (spreken over) seksueel misbruik?
In de vorige paragrafen stonden we stil bij de vraag hoe we de Bijbel (kunnen) lezen. Vervolgens is de
vraag of de Bijbel iets zegt over (het spreken over) seksueel misbruik.
Nergens in de Bijbel staat een expliciete oproep voor slachtoffers van seksueel misbruik om tot
spreken te komen. Er staat ook nergens in de Bijbel een gebod om te zwijgen.
Seksueel misbruik wordt wel beschreven, Bijbelschrijvers winden daar bepaald geen doekjes om. In
die zin wordt het misbruik dan ook zeker aan het licht gebracht. In de geschiedenis van Thamar
wordt vrij expliciet verteld hoe de volgorde in de gebeurtenissen was. Het ligt voor de hand dat
Thamar daar zelf over gesproken heeft.
Verder wordt seksueel misbruik door de Bijbel uitdrukkelijk verboden. In Leviticus 18:6 staat het
verbod op gemeenschap tussen bloedverwanten en in Deuteronomium 22 worden sancties genoemd
voor de man die een vrouw overweldigt.
Bij het lezen van deze wetten kan men vervolgens nog wel op vragen stuiten. Zo is het in Leviticus 18
opvallend dat er allerlei voorbeelden worden genoemd van bloedverwanten die geen gemeenschap
met elkaar mogen hebben maar dat daarbij gemeenschap tussen vader en dochter (zo ongeveer als
enige) niet expliciet wordt genoemd. Opnieuw wil ik daarbij verwijzen naar het belang van het doen
van studie aan de hand van hermeneutische regels.
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Thamar riep uit: ‘Dat kun je niet doen! Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al hebt aangedaan.’ (2 Sam
13:16)
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Dat geldt ook voor de verhalen die in de Bijbel staan waarin seksueel misbruik wordt beschreven.
Zo worden de dochters van Lot zwanger van hun vader, wordt Thamar verkracht door haar halfbroer
Ammon en Dina wordt verkracht door Sichem. Ook bij deze verhalen zijn veel vragen te stellen, zoals
de vraag wie er schuldig is in het verhaal van Lot en zijn dochters en waarom vader (en tevens
koning!) David niet optreedt tegen Ammon.
Nu zou het heel aardig zijn om van de afzonderlijke verhalen een studie te maken aan de hand van de
hermeneutische leesregels. Dat is één manier om de Bijbel te lezen.
Een andere manier is kijken naar de rode draad in de Bijbel. Daaruit zijn ook conclusies te trekken
met betrekking tot seksueel misbruik. Samenvattend kun je de boodschap van de Bijbel als volgt
omschrijven: God heeft het goede met mensen voor en wil mensen bevrijden. Dat begint al in het
Oude Testament. God profileert zich van meet af aan als een bevrijdend God. Ik ben de HEER, uw
God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. In het hele Oude Testament komt dit steeds weer
naar voren; hoe God Zijn volk steeds opnieuw bevrijdt. Ook in het Nieuwe Testament wordt dat
zichtbaar in Jezus’ handelen. Als Jezus ergens mee bezig is in Zijn leven op aarde dan is het wel met
het bevrijden van mensen. God wil mensen uit de duisternis bevrijden en brengen naar het licht. In
Johannes 1:5 wordt dat kernachtig samengevat: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
Bij deze rode draad past geen misbruik, geen onderdrukking, geen duisternis en geen onrecht.
Wat betreft het spreken over het seksueel misbruik; ook daarover is iets te zeggen op basis van de
rode draad die in de Bijbel zichtbaar is. God wil dat mensen vrij zijn. Uit de verhalen van slachtoffers
blijkt hoe zij het zwijgen als onvrijheid ervaren. Hoe zij, om tot heling en genezing te komen, het
nodig hebben om tot spreken te komen.73 Seksueel misbruik heeft alles te maken met duisternis en
onvrijheid. En dat past niet bij de Bijbelse lijn, dat past niet bij God.
8.6 Vervolgvragen en hoe daarmee om te gaan
Er blijven nog genoeg vragen over. Er staat immers meer in de Bijbel dan dat God een bevrijdend God
is. In de Bijbel wordt ook veelvuldig gesproken over thema’s als liefde en vergeving, gerechtigheid en
straf.
Wanneer mensen tot spreken komen, gaan zij een langdurig proces in waarin deze thema’s vroeg of
laat vaak ook aan de orde komen.
Over deze onderwerpen is al veel gediscussieerd. Vooral het thema vergeving is veel besproken. Op
de vraag of een christen moet vergeven, worden verschillende antwoorden gegeven.
In de gesprekken die ik had met pastoraal werkers en therapeuten had bleek dat een aantal dit niet
zozeer als een verplichting zien maar als een heel bijzonder cadeau; iets wat door God gegeven kan
worden. In de literatuur zijn er ook die menen dat dit een onmisbaar onderdeel is van het
genezingsproces (Allender, 1990).
Uit de literatuur en uit de verhalen van de respondenten blijkt in ieder geval dat er vaak snel een
appel wordt gedaan op slachtoffers om te vergeven. Ze beroepen zich daarbij op de liefde, waartoe
de Bijbel inderdaad ook oproept. Het gevaar is echter dat slachtoffers hiermee de mond wordt
gesnoerd. Zowel daders als omstanders kunnen soms (ook op basis van de Bijbelse boodschap) wel
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Zie ook het antwoord op de vraag in het vooronderzoek van dit onderzoeksrapport (hoofdstuk 6).
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tot erkenning komen dat seksueel misbruik fout is maar willen vervolgens (te) snel verder. ‘Voor veel
mensen lijkt vergeving een snelweg te zijn naar harmonie en rust in de gemeenschap’ zeggen
Ganzevoort en Veerman (2000). ‘Maar werkelijke vergeving hangt samen met een verwerkingsproces
en zal in de praktijk pas aan het einde van een lange en zware weg mogelijk zijn. Vergeving en
genezing zijn gekoppeld’.
Er zou nog veel meer te zeggen zijn over het thema vergeving en over alle andere thema’s die aan de
orde kunnen komen als iemand tot spreken komt over seksueel misbruik. Dat valt buiten het kader
van dit onderzoek. Daarvoor wil ik dan ook verwijzen naar de (vele!) boeken die hierover zijn
verschenen, ook met een pastorale richting. 74
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Zie hiervoor bijvoorbeeld de literatuurlijst.
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9. Conclusies
In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag hoe mensen in de orthodox protestantse kring
tot spreken komen over seksueel misbruik.
Daarvoor is een literatuurstudie gedaan naar de orthodox protestantse kring en naar seksueel
misbruik. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek gedaan door middel van interviews met slachtoffers
van seksueel misbruik uit de orthodox protestantse kring en hulpverleners en pastoraal werkers die
hen begeleiden. In de interviews zijn uiteenlopende vragen gesteld met als doel die elementen te
achterhalen die een rol spelen in het keuzeproces om tot spreken te komen over seksueel misbruik in
de orthodox protestantse kring.
Het doel hiervan is het geven van handvatten voor kerken en kerkenraden om seksueel misbruik
bespreekbaar te maken en slachtoffers van seksueel misbruik te kunnen helpen.
De conclusies zijn gebaseerde op het literatuuronderzoek en het kwalitatieve onderzoek. In de
conclusies wordt antwoord gegeven op de volgende vijf vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is het nut van spreken?
Wat was de (directe) aanleiding voor mensen om tot spreken te komen?
Wat waren belemmerende factoren om tot spreken te komen?
Wat waren helpende factoren om tot spreken te komen?
Welke rol speelde de context (de orthodox protestantse kring) en de geloofsbeleving in
het spreken?
9.1 Het nut van spreken

Seksueel misbruik is een ernstige zaak. Slachtoffers ervaren dikwijls de impact hiervan op hun hele
leven. Daarbij zijn zowel lichamelijke, psychische, relationele, religieuze als seksuele gevolgen aan te
wijzen. Seksueel misbruik duurt vaak vele jaren en er wordt eveneens vaak vele jaren gezwegen, met
alle gevolgen van dien. Soms ondernemen slachtoffers meerdere pogingen om tot spreken te komen.
Daarbij komt het verhaal er vaak niet in een keer uit en stopt het geweld ook niet altijd. Toch kan
spreken over seksueel misbruik helpen om het geweld te stoppen. Men kan slachtoffers van seksueel
misbruik niet verantwoordelijk stellen voor het stoppen van geweld. De verantwoordelijkheid van
het seksueel misbruik ligt bij de daders. Voor de kerk is er een verantwoordelijkheid om het aan de
kaak te stellen. Voor slachtoffers is spreken over het misbruik vooral heilzaam omdat het de weg
naar genezing en heling opent.
9.2 Aanleiding om tot spreken te komen
De aanleiding om tot spreken te komen kan variëren van onverwachts ‘overlopen’ (het niet meer
onder controle kunnen houden en/of andere klachten ontwikkelen) tot een bewuste keuze om tot
spreken te komen op basis van vertrouwen. Vertrouwen kan op twee manieren worden gewekt: op
basis van een (langdurige) relatie waarin men zich veilig voelt maar ook door het innemen van
duidelijke positie.
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Opvallend is dat, wanneer iemand uit de orthodox protestantse kring zelf aandacht schenkt aan het
thema (in preken of bijvoorbeeld in een artikel), hier vaak veel reacties op komen. Zijdelingse
aandacht kan ook veelbetekenend zijn, bijvoorbeeld door slachtoffers van seksueel misbruik openlijk
op te dragen in het gebed. Het openlijk innemen van positie wekt vertrouwen om het verhaal te
durven doen en vormt een van de aanleidingen om tot spreken te komen.
9.3 Belemmerende factoren
De voornaamste redenen waarom slachtoffers uit de orthodox protestantse kring zwijgen over
seksueel misbruik, komen overeen met wat algemeen genoemd wordt in de literatuur. Redenen die
het meest genoemd werden zijn schaamte, schuldgevoel, angst en loyaliteit. Verder werd eigen
ontkenning of bagatelliseren genoemd en onwetendheid. Deze (algemene) belemmerende factoren
worden in de orthodox protestantse kring versterkt door de manier waarop er vaak met de
geloofsleer wordt omgegaan of door de manier waarop de gemeenschappen functioneren. Zo wordt
de angst voor het oordeel van de omgeving bij een slachtoffer uit de orthodox protestantse kring
verzwaard met angst voor God. Een slachtoffer is dan niet alleen bang voor wat mensen ervan zullen
zeggen maar ook voor het oordeel wat God daarover zal vellen. Dit kan mensen in een extra grote
kramp zetten omdat aan Gods oordeel eeuwigheidswaarde wordt toegekend. Het schuldgevoel
wordt voor slachtoffers uit de orthodox protestantse kring vaak ook versterkt vanuit de geloofsleer.
De onwetendheid (over wat gezonde relaties zijn en of iets al of niet normaal is) kan langer
aanhouden vanwege het gesloten karakter van veel gezinnen en vanwege het gesloten karakter van
de gemeenschap. De schaamte en de loyaliteitsconflicten kunnen om diezelfde redenen extra groot
zijn. Naarmate de angst (voor Gods oordeel en voor de sterke reacties uit de omgeving) toeneemt is
de behoefte om zelf te bagatelliseren of te ontkennen bovendien groter, als een laatste poging om
niet door die veelheid van emoties heen te hoeven.
Het blijkt het moeilijkst te zijn om misbruik dat binnen de gezinnen plaatsvindt bespreekbaar te
maken. Ook dat komt overeen met de literatuur. Ook dit kan, vanwege de beslotenheid, extra zwaar
wegen voor slachtoffers binnen de orthodox protestantse kring. Daarbij komt dat, wanneer het een
ouder betreft, er nogal eens wordt verwezen naar het gebod om de ouders te eren. Meerdere
respondenten benoemden dat ze het vaakst te maken hadden gehad met slachtoffers die binnen het
gezin waren misbruikt waarbij men het vaakst vaders en broers zag. Omdat dit onderzoek niet
gericht is op prevalentie, kunnen hier geen harde uitspraken over worden gedaan maar het geeft wel
te denken. Als het inderdaad zo is dat seksueel misbruik zich in de orthodox protestantse kring
voornamelijk afspeelt in de gezinnen, dan verklaart dit mede het lange zwijgen.
De overige belemmerende factoren die genoemd zijn worden besproken in paragraaf 9.5.
9.4 Helpende factoren
Wat mensen kan helpen om tot spreken te komen is heel gevarieerd. Daarin kunnen zowel
persoonlijke factoren (als karakter en opleidingsniveau) een rol spelen als de sociale context.
Dit laatste lijkt een belangrijke rol te vervullen. In elke sociale context spelen heel eigen factoren een
rol in het spreken over seksueel misbruik. Omdat in dit onderzoek de sociale context de orthodox
protestantse kring betreft wordt het antwoord op de vraag wat helpende factoren zijn verder
uitgewerkt in paragraaf 9.5.
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9.5 Invloed orthodox protestantse kring en geloof
De zeer verschillende gemeenschappen die gezamenlijk aangeduid worden als de orthodox
protestantse kring zijn in de literatuurstudie onderverdeeld in orthodox gereformeerden en
bevindelijk gereformeerden.
In het algemeen kan men stellen dat de kenmerken die de orthodox protestantse kring typeren meer
aanwezig zijn bij de bevindelijk gereformeerden dan bij de orthodox gereformeerden. Bevindelijk
gereformeerden zijn meer traditioneel in leer en leven. Daarnaast is het verzuilde karkater in de
bevindelijk gereformeerde kring duidelijker aanwezig dan in de orthodox gereformeerde kring; men
leeft nog meer in soms sterk besloten kringen.
Enerzijds is de mate waarin een aantal typerende kenmerken aanwezig zijn van invloed op het
spreken over seksueel misbruik. Zo is het voor slachtoffers moeilijker om hulp te zoeken bij
ambtsdragers die, vanuit de traditionele hiërarchische structuur, ver van gemeenteleden af staan en
kan een sterk besloten kring meer belemmeringen oproepen in het spreken.
Anderzijds hangt de mate waarin iemand vanuit de context belemmeringen ervaart samen met de
manier waarop de (soms sterk verschillende) gemeenschappen onderling met elkaar omgaan. Een
slachtoffer zal meer belemmeringen ervaren om tot spreken te komen wanneer er sprake is van een
roddelende kerkgemeenschap dan wanneer er sprake is van een gemeente die leeft vanuit de
Bijbelse principes waarin onrecht aan de kaak wordt gesteld en waarin mensen oprecht omzien naar
elkaar. De manier waarop een gemeenschap met elkaar omgaat, is daarbij niet gekoppeld aan de
mate van orthodoxie of de mate waarin men bevindelijk is.
Zowel de orthodox gereformeerden als de bevindelijk gereformeerden hebben in de laatste jaren
een ontwikkeling doorgemaakt. De zuilen naderen hun einde. Met name in de orthodox
gereformeerde kring is dit duidelijk zichtbaar. Vooral in de bevindelijk gereformeerde kring bestaan
hier nog discussies over, maar deze worden ingehaald door de ontwikkelingen in de maatschappij
waarin onder andere sprake is van pluraliteit, fragmentarisatie van kennis en een toegenomen
waardering voor de ervaring. Mensen die voorheen voornamelijk of alleen maar functioneerden
binnen de zuil maken steeds breder kennis met de wereld buiten de eigen kerkelijke kring. De komst
van internet heeft hier een belangrijke rol in gespeeld; waar televisie nog buiten de deur te houden
was doet internet overal zijn intrede.
Mogelijk heeft deze invloed op het spreken over seksueel misbruik; de beslotenheid van de kring
wordt hierdoor minder massief.
Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat seksueel misbruik zich minder vaak of vaker voordoet in de
orthodox protestantse kring. Wel zijn de risicofactoren die worden genoemd in de literatuur (het
leven in traditionele gemeenschappen en het leven in een setting waar mensen dicht op elkaar
zitten) zichtbaar in de orthodox protestantse kring, vooral in het bevindelijke deel. Daarnaast zijn in
de orthodox protestantse kring factoren aan te wijzen die het spreken over seksueel misbruik kunnen
bemoeilijken.
De lijst van factoren die als extra belemmering worden gezien om tot spreken te komen is lang en
divers. Soms lijkt het een het ander tegen te spreken. Zo noemt de ene respondent als
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belemmerende factor om te spreken dat er binnen de kring vaak sprake is van meedogenloosheid
ten opzichte van de dader (de dader wordt als zondebok aangewezen) terwijl de ander vertelt dat
het gebeurde vaak bedekt wordt met de mantel der liefde.
De verklaring lijkt erin te liggen dat elke specifieke omgeving ook zijn specifieke valkuilen kent, zowel
binnen als buiten de orthodox protestantse kring. Daarom zullen belemmerende factoren ook per
gezin en per gemeenschap verschillen.
Ten aanzien van de geloofsleer werden veel Bijbelteksten/leerstellingen vanuit de Bijbel aangehaald
die belemmerend werken in het spreken. Bepaalde godsbeelden werken ook sterk belemmerend in
het spreken. Wat opvalt in de verhalen is hoe alle respondenten daarbij onderscheid maken tussen
wat de Bijbel nu werkelijk zelf zegt en hoe mensen hier hun (verkeerde) uitleg aan geven/er mee aan
de haal gaan. Zij wijzen daarmee niet de Bijbel of de geloofsleer zelf als belemmerende factor aan.
Veel mensen koppelen het godsbeeld vooral aan wat hen is geleerd en is voorgeleefd in het gezin.
Pas (veel) later vormen zij hierin een eigen visie en ontdekken zij zelf wat er in de Bijbel staat. Bij een
kind zijn belangrijke volwassenen bepalend voor het godsbeeld en het beeld van de Bijbel. Wanneer
die belangrijke volwassenen een scheef beeld schetsen kan dit mensen de mond snoeren.
Daarmee wordt onderstreept wat ook in de literatuur wordt genoemd; dat er daders zijn die
misbruik maken van geloofstradities om hun daden te legitimeren en macht uit te oefenen over het
slachtoffer door zich bijvoorbeeld te beroepen op patriarchale teksten waarin de vrouw de man
moet gehoorzamen of waarin staat dat de kinderen hun ouders moeten eren.
Slachtoffers uit de orthodox protestantse kring hebben dan ook vaak een dubbel gevecht te leveren.
Er wordt ook wel gesproken van een dubbel-trauma bij deze groep. Ze hebben niet alleen een lange
weg te gaan in het verwerken van het seksueel misbruik maar ook in het vinden van een eigen weg
naar en met God. Het seksueel misbruik is daarbij vaak van grote invloed op de geloofsworsteling en
de geloofsworsteling is vaak van grote invloed op het verwerken van het seksueel misbruik
Het is opvallend dat de meeste respondenten meer belemmerende factoren dan helpende factoren
aan konden wijzen in het spreken. Meerdere respondenten hadden geen enkele helpende factor
ervaren binnen de orthodox protestantse kring. Wel kon iedereen dingen noemen die mogelijk
zouden kunnen helpen.
Daarmee wordt duidelijk dat, ondanks de lijst van belemmerende factoren, er wel potentie binnen
deze kring aanwezig is om slachtoffers van seksueel misbruik te steunen in het spreken. Dat werd
eens te meer onderstreept door de betrokkenheid die de medewerkers aan dit onderzoek toonden;
allen afkomstig uit de orthodox protestantse kring en de meesten van hen functioneren hier nog
steeds. Veel van hen zijn sterk bewogen met het lot van slachtoffers van seksueel misbruik en willen
er alles aan doen om hen de helpende hand te bieden.

9.6 Slotopmerkingen
Samengevat is er, om tot spreken te komen over seksueel misbruik in de orthodox protestantse
kring, veel, heel veel veiligheid nodig. In die veiligheid zit alles wat genoemd is; variërend van
voldoende inzicht en opvang vanuit de omgeving tot het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf en
in God. Dit maakt duidelijkheid dat het keuzeproces om tot spreken te komen zowel met interne als
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met externe factoren samenhangt. De kerken in de orthodox protestantse kring kunnen daarin niet
alles betekenen, er zijn ook dingen die niet direct door de kerk zijn te beïnvloeden.
Dit kan een gevoel van machteloosheid oproepen. Toch is het niet zinloos om slachtoffers toch
zoveel mogelijk te stimuleren tot spreken en als kerk positie in te nemen. Al zal dit slachtoffers
mogelijk nog niet meteen tot spreken brengen- ze onthouden het wel. Wat mensen horen in de kerk
nemen ze mee – als belangrijke bagage. Wanneer men daar later op een positieve manier uit kan
putten kan dit alsnog van grote waarde zijn.
In de jaren 90 is er binnen de kerken aandacht voor het thema seksueel misbruik geweest. De
verschillende pastorale boeken die hierover uit deze jaren dateren, bewijzen dat. De dynamiek met
betrekking tot seksueel misbruik die in die literatuur geschetst wordt is nog steeds aanwezig.
Wanneer er nieuwe onderzoeken worden gedaan en het thema (opnieuw) in de belangstelling staat
nodigt dit slachtoffers telkens weer uit tot spreken. De reacties op de rapporten van Deetman 2011
en 2013) en van MOVISIE (Bakker en Felten 2012)) laten dit duidelijk zien. Het is dan ook van belang
dat de aandacht met betrekking tot het thema niet verslapt.
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10. Aanbevelingen
Op basis van de resultaten en de conclusies wordt aan kerken en kerkenraden in de orthodox
protestantse kring aanbevolen om slachtoffers van seksueel misbruik te stimuleren om tot spreken te
komen.
Het spreken is in de eerste plaats heilzaam in de weg naar genezing. In de tweede plaats biedt dit de
mogelijkheid om het geweld te stoppen. In het aanmoedigen tot spreken is wel zorgvuldigheid
geboden. Nauwe samenwerking met professionele hulpverlening is hierin gewenst omdat het
spreken in eerste instantie kan leiden tot een verergering van klachten waardoor men het verhaal
soms terugtrekt. Niet iedereen is in staat om ergens dieper op in te gaan en soms moet iemand eerst
in veiligheid zijn voor hij of zij inhoudelijk verder spreken kan.
Om slachtoffers te stimuleren om tot spreken te komen is het volgende nodig vanuit de kerken:
1. Positie innemen
Met het innemen van positie wordt bedoeld dat kerken aan slachtoffers laten zien waar zij staan. Dit
wekt vertrouwen. Vertrouwen is nodig om tot spreken te komen en verlaagt de drempel om hulp te
zoeken. Het is belangrijk dat juist ‘insiders’ voor slachtoffers gaan ‘staan’ omdat dit steunend is voor
slachtoffers. Dit kunnen slachtoffers zijn, die hun verhaal vertellen maar het is ook van belang dat
geestelijk leiders in de kerken laten zien en horen hoe er omgegaan moet worden met seksueel
misbruik. Het kan bijzonder helpend zijn wanneer bijvoorbeeld een predikant of ouderling het
seksueel misbruik duidelijk markeert als fout en het praten over seksueel misbruik aanmoedigt. Voor
slachtoffers kan het daarbij helpen om te horen hoe het zit met thema’s als schuld en vergeving en
dat er geen straf van God op het spreken rust.
2. Bezinning op de hartshouding binnen de gemeenschap
Wanneer slachtoffers aangemoedigd worden tot spreken is de reactie op hun spreken cruciaal in het
verwerkingsproces en of mensen al dan niet verder durven gaan op hun ingeslagen weg. Naast
professionele zorg is er voldoende bedding nodig vanuit de sociale context. Slachtoffers hebben
daarbij behoefte aan ruimte voor hun proces, ook in geloof, aan veiligheid, aan een luisterend oor
zonder oordeel, etc.
Wanneer mensen in de gemeenschap werkelijk betrokken zijn op elkaar en leven vanuit de liefde van
Christus, is er ook werkelijke ruimte om het slachtoffer op te vangen en in behoeften te voorzien. Het
is belangrijk dat de gemeenschap zich blijvend bezint op het leven volgens de Bijbelse principes.
Daarbij is aandacht nodig voor de concrete uitwerking daarvan waarbij aandacht is voor thema’s als
liefde, omzien naar elkaar, trouw, grenzen etc.
3. Vergroten van praktische kennis ten aanzien van seksueel misbruik
Zowel voor kerkenraadsleden als gemeenteleden is het belangrijk dat kennis ten aanzien van
seksueel misbruik wordt vergroot. Hierdoor kan signaalgevoeligheid worden versterkt en kunnen
mensen beter anticiperen op het verhaal van een slachtoffer. De eerste reactie is voor veel
slachtoffers van groot belang. Wanneer er dan meteen wordt gesproken over vergeving of men
wordt niet geloofd kan de deur weer voor jaren dicht gaan.
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Kennis kan vergroot worden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een avond te organiseren
over seksueel misbruik voor gemeenteleden. Hier kunnen ook deskundigen bij gevraagd worden
vanuit de christelijke hulpverlening, bijvoorbeeld de Driehoek75, de SGJ76 of Eleos77. Het kan ook
helpen om ‘ervaringsdeskundigen’ aan het woord te laten zodat de problematiek voelbaar en
inzichtelijk gemaakt kan worden.
Seksueel misbruik kan ook op de kaart gezet worden door het thema seksualiteit te bespreken,
bijvoorbeeld met ouders. Te denken valt aan één van de opvoedcursussen van Eleos genaamd
seksualiteit goed voorbereid. 78Voor kerkenraden en werkers in de kerk kan het thema seksueel
misbruik ook in een training aan bod komen, bijvoorbeeld in de training van ouder op kind; een
training van Eleos en de SGJ over het signaleren van en omgaan met huiselijk geweld en
kindermisbruik.
Kennis kan ook vergroot worden door de boeken die geschreven zijn over deze thematiek. Daarbij is
aandacht voor de belevingskant van het slachtoffer van belang. Zie hiervoor ook de roman waar in
het nawoord (hoofdstuk 11) naar verwezen wordt.
4. Aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van ambtsdragers
In veel kerken kunnen mensen niet (zomaar) kiezen bij welke ambtsdrager ze om hulp vragen. Dit kan
erin resulteren dat slachtoffers geen hulp zoeken omdat zij geen vertrouwen hebben in degene aan
wie zij zijn ‘toegewezen’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ambtsdrager aan wie men is toevertrouwd
bevriend is met de pleger waardoor het slachtoffer zich niet uit durft te spreken. Daarnaast kan het
gebeuren dat een ambtsdrager niet voldoende mogelijkheden heeft om een slachtoffer van seksueel
misbruik goed te begeleiden. Het kan zijn dat de betreffende persoon niet voldoende tijd heeft of
niet over voldoende capaciteiten beschikt die nodig zijn om naar een slachtoffer te luisteren en hem
of haar te begeleiden. Door meerdere respondenten wordt gepleit voor een andere structuur,
bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden door te verwijzen naar elkaar. Een van de pastorale
werkers zei tijdens een interview dat hierin wel gezocht moet worden naar de juiste balans; soms
vinden mensen zichzelf ongeschikt voor een bepaalde taak terwijl God die persoon dan precies kan
voorzien van wat nodig is.
In de bevindelijk gereformeerde kring zijn ambtsdragers altijd mannelijk en in de orthodox
gereformeerde kring zijn ambtsdragers vaak mannelijk. Dit kan belemmerend werken voor
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De Driehoek is een organisatie voor kerkmaatschappelijk werk die als dienstverlening beschikbaar is voor
zowel ambtsdragers als groepen en individuen.
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SGJ staat voor Stichting Gereformeerde Jeugdzorg. Deze christelijke jeugdzorg helpt gezinnen om de
onderlinge band te versterken en waar nodig te herstellen. Daarbij kan de SGJ ingeschakeld worden voor de
meest uiteenlopende opvoedsituaties.
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Eleos biedt behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen wanneer er sprake is van psychische
problemen, ernstige/complexe psychische problemen en psychiatrische problemen. Eleos werkt vanuit een
christelijke identiteit.
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Dit is een cursus over seksuele opvoeding voor ouders met kinderen tussen de 0 en de 18 jaar. In deze cursus
wordt o.a. verwezen naar boekjes over seksueel misbruik en weerbaarheid, ook om samen met kinderen te
lezen.
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slachtoffers die zijn beschadigd door een man. Het is noodzakelijk om de mogelijkheden te
verkennen vrouwen binnen de gemeente aan te wijzen waar slachtoffers terecht kunnen. Mogelijk
hebben zij ook meer tijd.
Ten aanzien van ambtsdragers wordt, vooral in de bevindelijk gereformeerde kring, vaak een hoge
drempel ervaren. Het is goed om te kijken hoe deze drempel verlaagd kan worden en bewust bezig
te zijn met wat men uitstraalt.
Tot slot is het van belang om aandacht te schenken aan het verschil tussen vertrouwen en
geheimhouding omdat sommigen het idee hebben dat er geen stappen gezet kunnen worden
wanneer men geheimhouding heeft beloofd. Het is van belang dat de nadruk gelegd wordt op het
vertrouwelijk handelen
5. Meldpunt en vertrouwenspersonen
Ter preventie is het belangrijk dat er voor alle kerken een meldpunt komt voor seksueel misbruik.
In een aantal (orthodoxe) kerken is er al een meldpunt.
Naast een meldpunt is het belangrijk dat er vertrouwenspersonen bereikbaar zijn. Daarbij kan het
helpend zijn als dit iemand van buiten de gemeente is (met wel een vergelijkbare identiteit). Waar al
vertrouwenspersonen zijn is het goed om te bezien of de taken van deze personen uitgebreid kunnen
worden. Vertrouwenspersonen zijn vaak bereikbaar voor klachten met betrekking tot
grensoverschrijdend gedrag binnen pastorale relaties. Het misbruik speelt echter ook en misschien
wel juist in andere relaties.
Het moet duidelijk zijn waar een vertrouwenspersoon en een meldpunt voor benaderd kunnen
worden en hoe die te bereiken zijn. Daarbij is het goed om te kijken naar een zo laag mogelijke
drempel. Men kan bijvoorbeeld denken aan een mail adres waarop men bereikbaar is zodat mensen
de mogelijkheid krijgen om in eerste instantie anoniem te blijven.
6. Stappenplan/protocol
Wanneer een slachtoffer zich meldt of wanneer er een vermoeden is dat er sprake is van seksueel
misbruik, is het van belang dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Daarvoor is het nodig in elke
gemeente een stappenplan/protocol klaar ligt en dat men voor het opstellen daarvan niet wacht tot
een slachtoffer zich meldt.
In een aantal kerkgenootschappen is al een protocol of stappenplan aanwezig79 of wordt er aan
gewerkt (ND, 18-2-2012). Mogelijk kan men bij het opstellen van een dergelijk plan gebruik maken
van elkaars expertise. Het is belangrijk dat het protocol/stappenplan met enige regelmaat terugkeert
op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen zodat er zo nodig wijzigingen aangebracht kunnen
worden en mensen over voldoende kennis blijven beschikken.

79

Een voorbeeld hiervan is het protocol van het meldpunt misbruik in de NKG/CGK/GKV (te downloaden op
www.meldpuntmisbruik.nl). Ook in de handreikingen die opgesteld zijn door het ds. G.H. Kerstencentrum
wordt een stappenplan beschreven dat gevolgd dient te worden bij huiselijk geweld. Daarbij wordt seksueel
misbruik als een van de vormen van huiselijk geweld benoemd. Deze handreikingen zijn geschreven ten bate
van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Voor meer informatie kan men terecht bij het ds. G.H.
Kerstencentrum (www.koc.nu).
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7. Bezinning op het beleid omtrent plegers en daders
Wanneer plegers zelf tot spreken durven komen, kunnen zij geholpen worden om het geweld te
stoppen en hun weg naar God terug te vinden. Plegers ervaren daarin vaak een hoge drempel.
Bezinning op deze drempel is nodig alsook een visie op het omgaan met daders. Zo is het nodig om
stil te staan bij vragen m.b.t. juridische stappen en bij vragen over het functioneren van daders
binnen de gemeente. De kerk dient een veilige plek te zijn voor iedereen waardoor de vraag aan de
orde zal moeten komen welke taken men een dader nog toe kan bedelen. Verder kan de vraag
spelen of een dader in dezelfde samenkomsten aanwezig mag zijn als het slachtoffer.
De bejegening van daders vraagt om zorgvuldige bezinning. Niet alleen omdat dit gevolgen heeft
voor het al of niet tot spreken komen van daders maar ook omdat het gevolgen heeft voor het al of
niet tot spreken komen van slachtoffers. Enerzijds kan het voor een slachtoffer moeilijk zijn als de
dader lid van de gemeente blijft en liefdevol omarmd wordt, anderzijds kan het voor een slachtoffer
die loyaal is aan de dader ook belemmerend werken wanneer daders liefdeloos buiten de deur
worden gezet en tot zondebok worden gemaakt.
8. Bezinning op kinderen en jongeren pastoraat
Wanneer kinderen en jongeren in de knel zitten is een veilige omgeving helpend om te praten. Het is
belangrijk dat er oog is voor kinderen in de gemeente en dat er voor hen, naast hun ouders of
verzorgers, volwassenen beschikbaar zijn die hen zien en kennen. Er kan gezocht worden naar een
manier die bij de gemeente past om kinderen structureel te ontmoeten. Daarbij kan gedacht worden
aan zondagsschool en catechese, Bijbelklas/kindernevendienst, club, vereniging etc. waarbij
volwassenen de kinderen op regelmatige basis ontmoeten. Het is belangrijk dat daarin dan ook
ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensband en dat degenen die deze groepen leiden ook
getraind zijn in het signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Binnen deze groepen kan
aandacht worden besteed aan thema’s als seksualiteit. Naast het groepswerk in de kerk kan ook
gekeken worden naar andere manieren om de kinderen structureel te ontmoeten.
9. Stimuleer mensen te zoeken naar een eigen weg met God
Slachtoffers van seksueel misbruik uit de orthodox protestantse kring kampen vaak met een dubbel
trauma. Wanneer zij zich veilig weten bij God helpt hen dit in het spreken. Vaak is het beeld van God
en het beeld van de boodschap van de Bijbel vertekend door wat hen is aangeleerd. Het is daarom
zaak dat mensen aangemoedigd worden om zich een eigen beeld van God te vormen, gebaseerd op
wat de Bijbel zelf zegt. Daarbij is van belang dat mensen zelf leren Bijbellezen. Daarbij kunnen
mensen op weg geholpen worden door stil te staan bij de context van teksten en geboden in de
Bijbel. Daarbij kan uitleg gegeven worden over de verschillende hermeneutische leesregels.
10. Aandacht voor de verbinding tussen de geloofsleer en het dagelijks leven
Een veel gehoorde klacht van met name bevindelijk gereformeerde respondenten is dat er vaak in
archaïsche taal gesproken wordt over het geloof waarbij de verbinding naar het dagelijkse,
praktische leven niet of nauwelijks wordt gelegd. Er is behoefte aan meer concrete prediking waarbij
aandacht is voor thema’s waar mensen mee worstelen als recht en onrecht, identiteit, vergeving en
seksualiteit. Daarbij is het van belang dat deze thema’s met fijngevoeligheid worden belicht, dat er
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ruimte is voor het proces waar mensen doorheen gaan en dat de verschillende kanten worden
belicht, ook vanuit de Bijbel. In het belichten van diverse Bijbelse richtlijnen en van diverse beelden
van God is het goed om oog te hebben voor de gebrokenheid van het bestaan. Dat houdt in dat,
wanneer het gebod om je ouders te eren ter sprake komt, er ook aandacht nodig is voor de
voorwaarden die de Bijbel daar zelf aan verbindt. Wanneer het Vaderbeeld van God wordt
aangehaald is het goed om ook stil te staan bij het feit dat niet alle aardse vaders op God lijken. Dit
kan aanleiding zijn om stil te staan bij thema’s als seksueel misbruik. Het is daarbij goed om balans te
zoeken tussen het duidelijk bespreken van misstanden (deze ook duidelijk bij name te noemen) en
tegelijkertijd geen overbelichting aan te brengen omdat spotlights drempelverhogend kunnen
werken. Seksueel misbruik kan bijvoorbeeld ook ingebed worden in een breder thema zoals de
verantwoordelijkheid van ouders ten aanzien van hun kinderen.
11. Vervolgonderzoek
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe mensen tot spreken komen over seksueel misbruik. Er
zijn echter (veel) meer vragen te stellen met betrekking tot dit thema. Zo is er is nog veel meer te
zeggen met betrekking tot het omgaan met daders van seksueel misbruik. Daarnaast is het nodig dat
er ook aandacht is voor de partners en kinderen van mensen die seksueel misbruikt zijn etc.
Een onderzoek naar prevalentie wordt aanbevolen zodat de omvang van de problematiek beter in
beeld komt. Daarbij is het belangrijk te ontdekken binnen welke verhoudingen het misbruik zich het
vaakst afspeelt. Daar zou dan vervolgens in de preventie rekening mee gehouden kunnen worden.
12. Aandacht voor huiselijk geweld in het algemeen
Zoals gezegd is seksueel misbruik een vorm van huiselijk geweld. Elke vorm van huiselijk geweld kent
specifieke mechanismen maar er zijn elementen aan te wijzen die voor alle vormen van huiselijk
geweld opgaan. Wanneer een gemeente zich buigt over het thema seksueel misbruik zou dit ook
meegenomen kunnen worden als onderdeel van het thema huiselijk geweld. Daarbij is wel aan te
bevelen duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van huiselijk geweld omdat
er voor de verschillende vormen van huiselijk geweld verschillende risicofactoren bestaan. Daarnaast
kennen de verschillende vormen verschillende gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden
in de opvang van slachtoffers.
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11. Nawoord
ROMAN
Zoals in de inleiding al is vermeld heb ik, deels in dezelfde tijd als waarin ik dit onderzoek deed, een
roman geschreven waarin het thema seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring wordt
belicht.
De roman Mantel der liefde kan gelezen worden als aanvulling op dit onderzoeksrapport.
In dit onderzoeksrapport wordt informatie weergegeven op basis van (wetenschappelijke) literatuur
en op basis van antwoorden van respondenten. Dit rapport is daarmee vanuit de
onderzoekstechnische invalshoek beschreven. De roman geeft de belevingskant van een slachtoffer
weer.
De inhoud van de roman is derhalve dienend bij één van de aanbevelingen van dit onderzoek
namelijk het vergroten van inzicht en kennis ten aanzien van seksueel misbruik in de orthodox
protestantse kring. Hierbij is het ook van belang kennis te nemen van de concrete belevingswereld
van slachtoffers.
In de conclusies van dit onderzoek wordt onder andere genoemd dat slachtoffers van seksueel
misbruik in de orthodox protestantse kring vaak kampen met een dubbel trauma. In Mantel der
liefde wordt daarop ingezoomd en inzicht in gegeven.
Mantel der liefde wordt uitgegeven door uitgeverij Brevier en is vanaf 30 mei 2013 verkrijgbaar in de
boekhandel. Zie voor meer informatie de bijlage; dit is het persbericht dat door de uitgever is
opgesteld. Meer informatie is ook te vinden op www.henriekegroenwold.nl
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Bijlage

Persbericht
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Waarom?

Presentatie van de roman Mantel der liefde
Boekhandel Goedhart, Assendorperstraat 79, Zwolle
Donderdag 30 mei, 19:30 uur
Henrieke Groenwold, Hilde Bakker, Wim Visser, Tjerk de
Reus
Mantel der liefde gaat over godsdienstige manipulatie en
seksueel misbruik in orthodox-protestantse kringen.

__________________________________________________________________________________
Op donderdag 30 mei wordt om 19.30 uur bij boekhandel Goedhart te Zwolle het boek Mantel der
liefde gepresenteerd. Dit boek heeft als thema godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in
orthodox-protestantse kring. Het laat zien hoe Hanna, de hoofdpersoon, hierdoor als kind beschadigd
wordt en hoe zij er als volwassene pas na jaren in slaagt zich aan de manipulaties en de verstikkende
‘mantel der liefde’ te ontworstelen.
De mantel der liefde was de naam van het rapport over huiselijk geweld binnen orthodox-protestantse
kring dat MOVISIE in 2012 publiceerde. In het Reformatorisch Dagblad werd het rapport door
opinieleiders objectief genoemd. Er werd voor gepleit de handschoen op te pakken. ‘Werkelijk onrecht
kun je niet met de mantel der liefde bedekken.’ (RD 18 feb. 2012) Een jaar later meende een columnist
in hetzelfde Reformatorisch Dagblad dat er weinig is veranderd en werd opnieuw opgeroepen een halt
aan het misbruik toe te roepen (RD 7 en 14 feb. 2013).
Maar noch een rapport met data, noch een opiniërend artikel in een krant zijn zo goed in staat te laten
zien hoe kwalijk seksueel misbruik onder een religieuze dekmantel is, als de verhalen van slachtoffers.
Aan die slachtoffers geeft Henrieke Groenwold in Mantel der liefde een stem. Alle personen in het
boek zijn fictief, maar de gebeurtenissen zijn helaas werkelijkheid voor veel slachtoffers. Met enorm
invoelingsvermogen wordt de worsteling tussen eigenwaarde en loyaliteit, weten en twijfel, schuld en
angst beschreven. Dit boek kan slachtoffers helpen hun gevoelens te verwoorden en laat alle anderen
als het ware meevoelen in welke emotionele draaikolk een misbruikt kind terechtkomt.
Henrieke Groenwold (1979) studeerde Godsdienst en Pastoraal Werk, waarbij ze onderzoek deed naar
het spreken over seksueel misbruik in de orthodox-protestantse kring. In het dagelijks leven is ze
werkzaam als kerkelijk jeugdwerker. Daarnaast begeleidt ze kinderen met aan autisme verwante
problematiek.
Programma:
19:30 Inloop met koffie
20:00 Welkom door Pieter Rouwendal van Brevier uitgeverij
20:10 Mini interview met de auteur door Tjerk de Reus, literatuurcriticus
20:20 Reactie op het boek door Hilde Bakker van MOVISIE, mede auteur van het rapport De
mantel der liefde
20:30 Reactie op het boek door Wim Visser, die in zijn tijd als ouderling van een
reformatorische gemeente meerdere slachtoffers begeleid heeft.
20:50 Henrieke Groenwold leest een fragment voor uit Mantel der liefde
21:00 Gelegenheid de auteur of anderen te spreken, het boek aan te schaffen en wat fris te
drinken.
OPGAVE GEWENST VIA INFO@BREVIERUITGEVERIJ.NL
______________________________________________________________________________

