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De VPSG wordt regelmatig benaderd door redacties van televisie- en radioprogramma‟s 

om mee te werken aan een programma dat te maken heeft met seksueel misbruik. Bijna 

altijd wordt ons gevraagd om een of meer slachtoffers van seksueel geweld „te leveren‟ 

voor een programma. Dat laatste doen wij nooit. Hoe integer een programma ook wordt 

gemaakt, wij kunnen niet overzien wat de impact zal zijn voor iemand die optreedt op TV 

of radio. Wij willen zelf te allen tijde betrouwbaar blijven voor mensen die bij ons hulp 

zoeken of hebben gezocht. 

Maar er speelt ook nog iets anders. Het is opvallend hoezeer de media steeds vooral 

geïnteresseerd zijn in misbruik in de kerken. Terwijl wij altijd weer benadrukken dat het 

misbruik in gezinnen veel en veel groter is. Want hoe vreselijk ook voor in kerkelijk 

misbruik betrokkenen, als het om aantallen gaat betekent het misbruik in kerkelijke setting 

slechts een klein topje van een heel grote ijsberg van seksueel misbruik. 

Ook in de kerken zelf heeft men zich de afgelopen jaren meer bekommerd om regelgeving 

en procedures voor het misbruik in de eigen gelederen (wat op zich een goede zaak is), dan 

dat er interesse is voor het gezin als plaats delict. Terwijl de cijfers van wetenschappelijk 

onderzoek er niet om liegen: ongeveer 1/3 van alle vrouwen in Nederland heeft ervaring 

met een of andere vorm van seksueel misbruik. Dat geldt ook voor kerkelijke vrouwen. En 

niet meer dan 5% daarvan slaat op een incident, zoals verkrachting in de bosjes.  

Seksueel misbruik is in verreweg de meeste gevallen geen eenmalig gebeuren dat alle 

betrokkenen als een natuurverschijnsel overkomt 

 

Wegens succes herhalen we als VPSG de in mei aangeboden studiemiddag met Marijke 

Baljon. Zij schrijft in een artikel Verwonde mannelijkheid. Transformatie van agressie bij 

in hun jeugd misbruikt mannen(2011) : „Er is relatief weinig bekend over de behandeling 

van in hun jeugd misbruikte mannen.(…) Er is een spanningsveld tussen traditionele 

mannelijkheidbeelden en slachtofferschap.‟ Zowel in therapie als in pastoraat moeten dus 

specifieke wegen naar heling van mannen worden gezocht. Deelnemers ontvangen het 

artikel. Marijke Baljon is specialist op dit gebied. 

 
Studiemiddag voor kleine groep predikanten en pastores. 

Onderwerp: Het specifieke van jongens en mannen als slachtoffer van seksueel geweld. 

Met drs.Marijke Baljon. Zij is psychotherapeut en supervisor, gespecialiseerd in in hun 

jeugd getraumatiseerde cliënten. Zij was/is hoofddocent/ opleider van psychiaters, 

psychologen en psychotherapeuten in Groningen en heeft een eigen praktijk.   

 

Zij zal beginnen met een college/lezing over in hun jeugd getraumatiseerde mannen. Onder 

andere over de agressiehuishouding van mannen en jongens die zo anders is dan van 

vrouwen. Ook de tegengestelde overlevingsstrategieën worden behandeld.  Nieuwe 

inzichten levert een neuropsychologische benadering. Wat zijn de wegen naar herstel en 
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welke interventies staan pastores daarbij ter beschikking? Daarna vragen, gesprek, en de 

mogelijkheid om een eigen casus in te brengen. 

 

Datum en tijd: maandag 3 oktober 2011, 13.30 – 16.30 uur. 

Plaats: in Haarlem, Wilhelminastraat 23, niet ver van station, bij parkeergarage. (na 

aanmelding volgt een routebeschrijving + gedetailleerder programma) 

Kosten € 30 (dankzij een bijdrage van PIN) 

Opgeven zo snel mogelijk is noodzakelijk omdat ik doorga met uitnodigen en vol is 

vol, bij Jeannette M.Deenik-Moolhuizen projectmedewerkster, j.deenik@vpsg.nl 
 
 

Ouders aan het woord. Over vader- en moederschap na seksuele kindermishandeling in 

het verleden Rapport VSK van Marijke Naezer, 2011. 

„Ik deed mijn kinderen nooit in bad. Bewust niet. Ik schoof het af naar mijn vrouw: doe jij 

het maar, want ik heb geen tijd…In bad doen dat wilde ik niet, daarin was ik geremd‟. De 

worsteling van een vader die zelf als kind seksueel is misbruikt. 

Op een workshop van de VSK in 2009 stond de vraag centraal: welke invloed heeft jouw 

verleden van seksuele kindermishandeling op de relatie met je (klein)kinderen? Dat thema 

riep veel emoties, verhalen en vragen op. De deelnemers ondervonden verschillende 

problemen in de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen. 

Daarop besloot het bestuur van de VSK een nader onderzoek te laten uitvoeren met als 

onderzoeksvraag: welke invloed heeft seksueel misbruik in het verleden op ouderschap in 

het latere leven? Bijvoorbeeld in de keuze om ouder te worden. Welke gevolgen heeft het 

misbruik op het gebied van emotionele, lichamelijke en seksuele opvoeding? Wat helpt bij 

de opvoeding? Zijn er verschillen in de ervaringen van mannen en van vrouwen? In het 

onderzoek staan de ervaringen van de onderzochte groep centraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vanuit de gehechtheidtheorieën zijn er sterke aanwijzingen dat (seksuele) 

kindermishandeling in het eigen verleden consequenties heeft voor de manier waarop 

iemand later met de eigen kinderen omgaat. Dat verband blijkt niet eenduidig te zijn. Er is 

wel invloed van de eigen jeugdervaringen, maar er kunnen ook correcties zijn door 

verwerking van het verleden en latere positieve ervaringen. 

Om te beginnen is er de keuze voor wel of niet ouderschap. Uit het onderzoek blijkt dat het 

eigen verleden een belemmering voor eigen ouderschap kan zijn, angst om geen goede 

vader of moeder te zijn bijvoorbeeld, maar ook een stimulans om het beter te doen dan de 

eigen ouders. Voor een aantal slachtoffers geldt dat zij geen keus hebben, door het 

misbruik of medicijngebruik daarbij is het niet meer mogelijk om kinderen te krijgen. 

Ook bij de emotionele en seksuele opvoeding blijken diametraal tegenovergestelde 

gevoelens te bestaan. Sommige ouders zijn teruggetrokken, of zeggen onvoldoende gevoel 

voor hun kinderen te hebben. Anderen menen dat zij juist door het misbruik een „antenne‟ 

hebben ontwikkeld voor stemmingen en gevoelens van anderen. Vooral mannen zijn bang 

om zelf dader te worden. Dat levert soms angst op om hun kinderen aan te raken of te 

genieten van de aanblik van een prachtig babylijfje. Sommigen vluchten zelfs in werk, 

sport, kerkenwerk of drank. 

 

Het rapport geeft door de concrete ervaringen en dilemma‟s van de ouders ook een goed en 

genuanceerd beeld van de levenslange impact op allerlei gebieden van het leven die 

seksueel misbruik in de jeugd kan hebben. Pastores kunnen daar zeker hun voordeel mee 

doen. Het kan vaak een verklaring geven voor op het eerste gezicht onbegrijpelijk gedrag 

van mensen. Met uitgebreide literatuurlijst 
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VSK, Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin, familie en 

andere vertrouwensrelaties is een landelijke vereniging voor mensen die in hun jeugd te 

maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen gezin, familie en andere 

vertrouwensrelaties. De VSK is in 1982 opgericht uit onvrede met de bestaande 

hulpverlening en vanuit de behoefte aan lotgenotencontact. Hulpverlening aan slachtoffers 

was er in die tijd niet of nauwelijks. Lotgenoten sloegen de handen ineen, versterkten 

elkaar en spraken de maatschappij aan. De VSK nu heeft drie pijlers: 

1. lotgenotencontact. Mensen vinden herkenning en erkenning in elkaars verhalen. 

Ook kunnen tips en informatie worden uitgewisseld.  

2. voorlichting. Onder andere aan professionals als politie worden workshops 

aangeboden. Vaak durven beroepskrachten niet door te vragen als ze 

geconfronteerd worden met een slachtoffer van seksueel misbruik. VSK kan dan 

helpen met de juiste vragen te formuleren. 

3. belangenbehartiging. Dan gaat het om onderzoek, bijdragen in de media en 

beïnvloeding van de politiek. Lobbyen voor betere hulpverlening blijft daarbij 

actueel.  

VSK heeft één betaalde kracht. Het overige werk doen vrijwilligers naast hun betaalde 

werk. vsk@movisie.nl, 030-7892250. Zie ook www.vsknederland.nl 

 

Handelingsmogelijkheden voor pastores. 

Allereerst is het van belang te laten merken dat je weet hebt van het bestaan van seksueel 

geweld. Dat kan in voorbeden, preken, omschrijvingen in gemeente- of parochieblad of 

website. Zowel slachtoffers als daders kunnen daardoor wellicht moed krijgen om met de 

pastor in gesprek te gaan. 

Het onderzoek van de VSK maakt duidelijk hoe belangrijk doop- en huwelijksgesprekken 

kunnen zijn om fundamentele elementen uit het leven van betrokkenen aan de orde te 

stellen. Daarbij is aan de orde, zoals bij alle pastorale gesprekken of de pastor ook durft 

door te vragen. 

 

 

Ieder jaar maken wij een speciale Nieuwsbrief voor diaconieën. De laatste is zojuist 

verschenen. Gelukkig zijn er een aantal diaconieën die ons regelmatig financieel steunen. 

Dat is ook hard nodig, want vanwege onze betrokkenheid op geloof en godsdienst kunnen 

we geen (overheid)subsidie krijgen. Bovendien zijn er veel mensen die bij ons komen die, 

vaak vanwege hun voorgeschiedenis niets of weinig kunnen betalen. In de Nieuwsbrief 

zijn een financieel overzicht, meerjarenoverzicht van cliënten naar aantal, leeftijd, geslacht, 

en uitspraken van cliënten opgenomen 

 

Voor projecten doen we steeds een beroep op fondsen. Een van de fondsen die ons helpen 

met dit project „Weet wat er speelt‟ is PIN, Commissie projecten in Nederland van de 

KNR, Konferentie Nederlandse Religieuzen. PIN ondersteunt projecten die passen bij de 

inspiratie van de religieuzen. De congregaties hebben in PIN hun krachten gebundeld. Het 

gaat om maatschappelijke of kerkelijke projecten met een inspiratie die religieuzen 
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herkennen. Zoals ze zelf zeggen: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden 

kunnen aanpakken. www.knr.nl 

 

Boek 

Erik Borgman en Henri Geerts (red.), Grensoverschrijdingen, blinde vlekken en kwade 

trouw. Over seksueel misbruik in de r.-k. kerk. 

In dit boek wordt de cultuur onderzocht die het misbruik in de kerk mogelijk maakte, het 

verzet ertegen smoorde voor het echt bestond en ervoor zorgde dat de klachten die 

geformuleerd werden, vaak niet serieus werden genomen. De auteurs gaan op zoek naar de 

dieper liggende mechanismen en proberen die te verklaren. Vanzelfsprekend gaan zij ook 

in op de verandering van cultuur en mentaliteit rond seksualiteit die in de r.-k.kerk nodig 

is. 

Het is waarschijnlijk dat ook voor mensen van andere kerken hieruit veel waardevols valt 

te leren. 

ISBN 978 90 5625 346 2, ca.160 blz., prijs ca. € 16,95 

Dit boek verschijnt in november aanstaande. 

 

Wij zijn van plan in november een studiemiddag rond dit boek te organiseren, met Erik 

Borgman. Plaats: Haarlem. Wie interesse heeft melde zich. Zodra de datum bekend is volgt 

bericht. 

 

Seksueel misbruik in pastorale relaties. 

De Doopsgezinde Broederschap heeft een protocol voor seksueel misbruik in pastorale 

relaties vastgesteld Zij volgen daarin de regeling die ook geldt voor de PKN. Enige 

discussie was er over de vraag of je bij een melding onomwonden voor de melder moet 

kiezen. De conclusie was dat dit aannemelijk is omdat er sprake is van een machtsverschil. 

Zowel de Protestantse kerk als de Doopsgezinden hebben zich verbonden aan de SMPR, 

interkerkelijk samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties. 

Daarnaast maken de Oudkatholieke kerk, de Remonstranten, de Bond van Vrije 

Evangelische gemeenten, de Zevendedags Adventisten deel uit van de SMPR. Het Leger 

des Heils is toehoorder. Gezamenlijk ontwikkelen de deelnemende kerken o.a. 

klachtenprocedures bij seksueel misbruik, waarbij de SMPR toeziet op de toepassing 

daarvan. Via de website www.smpr.nl onder de knop Dadermechanismes is een zeer 

verhelderend artikel te lezen over hoe daders te werk gaan. 

 

Debat Nacht van de theologie 

Op 21 juni werd in Amsterdam de Nacht van de theologie gehouden waar gedebatteerd kon 

worden over actuele thema‟s. Gezien van der Leest bracht vanuit de VPSG het volgende 

thema in: “Een zeer actueel thema in de samenleving en in de kerk(en) is het seksueel 

misbruik (vroeger en nu). In ons werk zien we dat veel slachtoffers van misbruik keihard 

crashen op de boodschap van verzoening en vergeving. Laatst meldde iemand zich bij ons 

in tranen omdat de boodschap van de preekstoel was dat je een beter mens wordt als je 

kunt vergeven. “Ben ik een slecht mens als ik de dader niet kan vergeven?” Ik zou de 

mening van de theologen/s wel eens willen horen over de theologische thema‟s van 

vergeving en verzoening met het oog op de ervaringen van slachtoffers (en plegers) van 

seksueel misbruik.”  
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U kunt zich abonneren op deze zeswekelijkse Nieuwsbrief door u aan te melden op 

j.deenik@vpsg.nl  
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