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VPSG 30 jaar! Het houdt niet op! 
Dertig jaar geleden is de VPSG opgericht door een paar protestantse en rooms-katholieke vrouwen. 

Hun ervaring was dat verhalen van vrouwen die seksueel misbruik hadden meegemaakt in de kerken 

geen gehoor vonden. “Dan doen we het zelf” was hun drijfveer. Met steeds meer scholing en 

professionalisering. Op eigen kracht en onafhankelijk. En met elan. 

Zo is het doorgegaan, met andere vrouwen, steeds met bezieling. En daarom bestaan we nog steeds. 

Het houdt niet op! onder dat motto gaan we dit jubileum jaar in. Helaas! Seksueel misbruik houdt 

nog steeds niet op. Maar daarom: wij van de VPSG houden zeker niet op.  

 

Uitnodiging voor opening jubileum 

Op 28 februari vindt de start plaats van het jubileumprogramma van 30 jaar VPSG met een 

kerkdienst om 10.00uur in de Nieuwe kerk in Haarlem en de opening van een tentoonstelling in de 

Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem om 11.30. Via bovenstaande link is het complete programma van 

de dag te zien. 

Uit de samenwerking met kunstenares Jeannette Claessen is een jubileumprogramma ontwikkeld 

met de titel (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht. Kern daarvan is het maken en 

vullen van hiervoor speciaal gemaakte kistjes, die als een drieluik kunnen worden open en dicht 

gedaan. Met als thema: kwetsbaarheid en kracht. De kistjes kunnen worden gezien als een drieluik, 

een koffertje waarin kwetsbare gedachten of zaken kunnen worden opgeborgen, als reisaltaartje, 

zoals ieder maar wil. Ongeveer 50 kistjes zijn gemaakt door professionele kunstenaars. Zij worden 

vanaf 28 februari  tentoongesteld in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem.  Onderdeel van de 

tentoonstelling is dat kistjes na afloop kunnen worden geleend voor een maand. Intekenen via lijst in 

de Bavo. Daarnaast zijn er workshops kistjes maken gehouden voor diverse groepen. Ook die worden 

tentoongesteld. Op aanvraag kunnen er rondleidingen voor groepen worden gegeven. 

In het jubileumprogramma is het mogelijk om zelf kleine of grote kistjes te maken en te bezinnen op 

het thema onder leiding van een kunstenaar. Zie de uitgebreide folder .  

Daarnaast kunnen er op aanvraag workshops worden gehouden in uw eigen groep. 

Inlichtingen en opgaven via www.vpsg.nl, info@vpsg.nl, tel 023 538222. 

 

U  jaar VPR 

 

http://www.vpsg.nl/
../vpsg%20intern/VPSG_flyer.pdf
../vpsg%20intern/Folder%20jubileum%202016.pdf
http://www.vpsg.nl/
mailto:info@vpsg.nl
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                        VPSG - Kom op verhaal dagen – 2016 

                              

“De tijd van therapie en het vertellen van mijn verhaal ligt achter mij. Ik heb nu mijn eigen 
leven, kan beter in het nu blijven, genieten. Maar er zijn nog wel bepaalde thema’s die ik 
zou willen verkennen om ze in mijn leven te integreren”. 

 
De stichting VPSG biedt drie verdiepingsdagen aan over specifieke levensvragen. Deze 
dagen zijn bedoeld voor mensen die al verder zijn in hun verwerkingsproces van 
seksueel misbruik.  
 
Op de eerste dag 12 maart, is het thema zelfcompassie. 
De andere twee thema’s zijn: ‘in contact met mijn levensbron’ en ‘hoe ga ik verder met 
mijn geloof’. We werken met verschillende creatieve en meditatieve vormen. De dagen 
kunnen los van elkaar gevolgd worden. 
 
Data: zaterdag 12 maart, 28 mei en 24 september 2016  
Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur 
Locatie : Het Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht 



Kosten (incl. koffie/thee en lunch): €10, - per dag 
Begeleiding : Maddy de Bruin en Judith van der Werf( counselors VPSG) 
Opgave en informatie via info@vpsg.nl of telefonisch: 023-5328222 
 
 

De kerk een veilige plek 
 Een jaar nadat een document met die naam door 26 kerken, leden en niet-leden van de Raad van 

kerken, is ondertekend organiseerde de Raad van kerken een bijeenkomst met de ondertekenaars.  

Doel was om na te gaan wat de verschillende kerkgenootschappen in dit jaar hebben ondernomen 

om hun kerk een veilige plaats te laten zijn. Afgesproken is om periodiek dit thema te agenderen. 

Veel van de ondertekenaars hebben protocollen en andere maatregelen genomen. 

De Raad van kerken geeft aan dat het moeilijk is om relatief nieuw in Nederland gekomen kerken 

hiervoor te interesseren. Zo is de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-kerk geen lid.  Die kerk  is negatief in 

het nieuws gekomen vanwege het verbod door het COA voor minderjarige asielzoeksters om die kerk 

in Rotterdam nog langer te bezoeken. Dit vanwege  de vele zwangerschappen, waarvan het COA 

denkt dat die in die kerk zijn ontstaan. Daarbij is het maar de vraag of alle publiciteit mogelijke 

slachtoffers wel behulpzaam is. One World schreef daar een behartigenswaardig artikel over. 

www.oneworld.nl  

 

Hulp na seksueel geweld 
Nieuw zijn  het CSG in Zuid-Holland en voor de regio Noord-Holland in het Spaarneziekenhuis in 

Hoofddorp. Er zijn nu verspreid over ons land 10 CSGs: Centra Seksueel Geweld. Dat zijn 

samenwerkingsverbanden van (academische) ziekenhuizen, verpleegkundigen, psychologen,  politie, 

justitie, waar mensen die aangerand of verkracht zijn onmiddellijk voor diverse soorten hulp terecht 

kunnen. Zij moeten dan liefst binnen een week na het gebeurde telefonisch contact opnemen met 

een centraal nummer 0800-0188. Zij worden dan direct verwezen naar het dichtstbijzijnde CSG. Deze 

aanpak heeft als voordeel dat slachtoffers niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen, dat 

ze meteen worden opgevangen door een verpleegkundige die samen met het slachtoffer kijkt welke 

hulp is geboden en dat rustig bekeken kan worden of aangifte doen is gewenst. Wel is het zaak om 

na verkrachting/ aanranding  zo snel mogelijk contact op te nemen zodat eventuele sporen nog 

aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog zes centra bij komen zodat er een goede 

spreiding  over het land is. 

 

De gemeente Amsterdam heeft per 1 januari een telefonisch meldpunt seksueel geweld geopend 

waar slachtoffers van aanranding of verkrachting 24 uur per dag kunnen worden geholpen.  Het 

gratis nummer is 088-0188. Aan de telefoon wordt met een slachtoffer besproken welke hulp is 

gewenst. Ook de voor- en nadelen van het doen van aangifte wordt besproken. Nieuw is dat 

slachtoffers contact kunnen opnemen voordat ze contact met de politie hebben gehad. 

 

Nawerking commissie Samson 
Mensen die in de jeugd zorg slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik kunnen nog tot februari 

2017 een verzoek indienen om financiële vergoeding te krijgen. De regering heeft besloten tot deze 

verlenging van de mogelijkheden die eerst aan het eind van dit jaar zou aflopen. De regeling was 

ingesteld na het zeer kritische rapport van de Commissie Samson in 2012. 

 

mailto:info@vpsg.nl
http://www.oneworld.nl/


Fysieke seksuele grensoverschrijding 

Seksuele grensoverschrijding komt vaak voor. Dit impliceert dat de pressiemethoden die 

plegers gebruiken vaak ‘succesvol’ zijn en dat slachtoffers zich hier niet voldoende tegen 

kunnen weren. Veel vormen van grensoverschrijding komen vaker voor bij vrouwen dan bij 

mannen. Respectievelijk 11,0% en 31,0% van de mannen en de vrouwen tussen de 15 en 24 

jaar heeft ooit in zijn of haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Bij 

mannen en vrouwen tussen de 25 en 70 jaar is dit respectievelijk 13,1% en 42,2%. 

  

  

 

Niet-fysieke seksuele grensoverschrijding 

Ongeveer 3 op de 10 mannen en ongeveer de helft van de vrouwen hebben één of meerdere 

vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. bron Movisie 

 

Rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen 

Kinderen  

Op 3 februari 2016 is de Rapporteur mevrouw mr.Corinne Detmeyer met een rapport gekomen over 

strafzaken vanwege seksueel misbruik van kinderen, Ontucht voor de rechter.. 182 strafzaken zijn 

geanalyseerd. 

Daaruit blijkt met name dat de ideeën die in de maatschappij leven over seksueel misbruik van 

kinderen niet stroken met de werkelijkheid. Zo worden kinderen door hun ouders vaak gewaarschuwd 

voor kinderlokkers of andere enge mannen terwijl daders van seksueel geweld tegen kinderen voor 

93% uit de kring van familie, vrienden of kennissen van de ouders komen. 36% is familie. Vaker dan 

gedacht zijn daders ook zelf minderjarig, een op de zes daders. Mannen en jongens waren in 97% van 

de gevallen dader, in de overige gevallen vrouwen. 

Slachtoffers: 85% zijn meisjes; gemiddeld begint het misbruik op de leeftijd van 10,4 jaar.  



 

Relatie tussen slachtoffer en dader, N=241 (2012-2013). Bron: Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 2016 

 

Relatie tussen slachtoffer en dader, N=241 (2012-2013). Bron: Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 2016 

 

Nieuwe boeken 

 

Ouders die zelf slachtoffer zijn geweest van misbruik zitten vaak met het probleem of ze dat 

aan hun kinderen moeten vertellen. En wanneer dan. Ze willen hun kinderen er niet mee 

belasten, maar het is ook goed mogelijk dat kinderen haarfijn aanvoelen dat er toch iets is 

met moeder of vader waarover nooit wordt gesproken. In slachtoffergroepen wordt 

daarover wel gesproken. Het is belangrijk dat ook de ervaringen van de kinderen zelf worden 

gehoord. 

 



De stem van het kind 

  De stem van het kind  

Verhalen van kinderen van wie de ouder misbruikt is 

 

Toen Hanny Lynch ontdekte, dat zij ongewone patronen vertoonde in haar gedrag, 

die temaken hebben met het trauma van haar misbruikverleden, besloot zij kinderen 

van misbruikte ouders te interviewen, om te kijken welk effect het – soms lang 

onuitgesproken – trauma had op hun leven. 

Het boek bevat de verhalen van negentien personen, waaronder broers en zussen en 

een moeder en een zoon. Daarnaast schrijft een drietal professionals over dit thema. 

Pep Degens, Marijke Naezer en Nelleke Nicolai vertellen achtereenvolgens over 

hechting en loyaliteit, de impact van seksuele kindermishandeling op ouderschap en 

het al of niet verwerkt hebben van traumatische jeugdervaringen. 

Dit boek laat zien hoe deze kinderen, te vergelijken met tweede generatie 

kampslachtoffers uit de oorlog, soms erg beschadigd zijn geraakt en zelf geworsteld 

hebben om te kunnen overleven. Sommigen van hen zijn zelf seksueel misbruikt, 

zoals patronen zich vaak herhalen. Anderen zijn er zonder al te veel kleerscheuren 

doorheen gerold. Maar in alle opgetekende verhalen staat te lezen dat het kind, soms 

onbewust, is belast door het verleden van zijn/haar ouder. 

De schrijfster hoopt dat deze verhalen andere ‘kinderen’, ouders, opvoeders en 

hulpverleners kunnen helpen om nog meer inzicht te krijgen in de complexe situaties 

van opvoeden en opgevoed worden na seksueel misbruik. 

https://dreamwolfdreams.wordpress.com/2015/11/06/de-stem-van-het-kind/
https://dreamwolfdreams.files.wordpress.com/2015/11/de-stem-van-het-kind-v-lr.jpg


Hanny Lynch (1952) heeft sinds 1997 een praktijk voor droomwerk. Daarnaast 

organiseert ze nu, na het verwerken van haar eigen incestverleden, ook activiteiten 

voor lotgenoten van seksueel misbruik. In 2011 verscheen haar eerste boek Als het 

hek van de dam is…. Over dromen en incest. Hanny is getrouwd en heeft twee 

zonen. 

www.hannylynch.nl 

W W W. E L I K S E R . N L      ISBN: 978 90 8954 819 1, 225 pagina’s, € 18,50 

Ong elk nieuw bericht direct in je inb. 

Literatuur 
Voor de ECI literatuurprijs werden twee boeken genomineerd met thema’s van seksueel misbruik. 

Het winnende boek is Het Hout van Jeroen Brouwers. Hierin gaat het om seksueel misbruik in een 

Rooms-katholiek internaat. Onontkoombaar komt dat op een jongen af. Belangrijk is dat Brouwers 

inzoomt op het denken en het gedrag van de omstanders, in casu een van de medebroeders van de 

pleger.  

Het andere genomineerde boek is Muidhond van Inge Schilperoort. In deze debuutroman  volgen we 

de gedachten en de strijd met zichzelf van een man die pedofiel is. De schrijfster is forensisch 

psychotherapeut onder andere in een Tbs-kliniek. 

 

 

 

 

 aan- en afmelden voor deze Nieuwsbrief via j.deenik@vpsg.nl bij Jeannette Deenik-
Moolhuizen 

Stichting VPSG- advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en 

zingeving. www.vpsg.nl. 
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