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Hoewel er door wat er allemaal in de pers verschijnt wel veel bekend raakt over seksueel 

misbruik blijven er nog veel taboes. In de VPSG willen we ook die onderwerpen  aanpakken. 

Maar door het bombardement in de pers van ‘zedenzaken’ zoals het misbruik in de Rooms-

katholieke kerk, in de jeugdzorg en in de zaak van Robert M. in de kinderdagverblijven, 

zouden mensen toch een vertekend beeld kunnen krijgen. Mensen, en vooral kinderen en 

vrouwen worden verreweg het vaakst slachtoffer in hun gezin, familie of heel directe 

omgeving. Zij kunnen zich niet in groepen manifesteren en leven meestal onherkend dichtbij 

ons. 

 

Unieke Studiemiddag VPSG voor pastores      ‘Je zit erin voordat je het weet’… 

Je bent predikant of pastor. Je weet heus wel dat seksueel misbruik voorkomt. Maar je had er 

nooit mee te maken. En dan ineens ben je erin betrokken. Omdat iemand uit je kerk is 

aangeklaagd. Of omdat ouders van een verdachte lid van je kerk zijn. Het gonst in het dorp 

van de geruchten. Iedereen praat erover. Er gaan zich partijen vormen vóór en tegen de 

aanklaagster en de pleger, die ook aan jou gaan trekken. Kortom allerlei chaos. En jij hebt in 

het dorp een zichtbare functie. Er wordt iets van je verwacht op het gebied van normen en 

waarden. Wat moet je doen? Voor wie ben je er? Hoe zou je het kunnen aanpakken? Wat doet 

het met jezelf? 

Wij zijn blij dat we van een predikant die kortgeleden een dergelijke situatie heeft 

meegemaakt kunnen horen hoe hij hiermee is omgegaan. Met welke dilemma’s hij te maken 

heeft gehad. En welke keuzes hij toen heeft gemaakt en waarom. Een middag om veel op te 

steken voor de praktijk! 

Een studiemiddag voor pastores op maandag 12 november 2012 met ds.Menso 

Rappoldt. 

Plaats: Wilhelminastraat 23, 2011VJ Haarlem Tijd: 13.15 – 16.00 uur. (inloop vanaf 13.00 

u) 

Kosten: € 30 (overmaken of ter plekke betalen) 

Opgeven bij Jeannette Deenik-Moolhuizen, j.deenik@vpsg.nl voor 6 november. 

   

 

http://www.vpsg.nl/
mailto:j.deenik@vpsg.nl


Commissie Samson. 

De Commissie Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik en geweld onder 

kinderen die door de overheid in jeugdinstellingen zijn geplaatst tussen 1945 en heden. Op 8 

oktober kwam de commissie met haar eindrapport Omringd door zorg, toch niet veilig. Op 11 

oktober volgde een congres onder dezelfde titel met als doel om eerste aanzetten te geven 

voor verbeteringen inde jeugdzorg. En veiligheid aan kinderen te bieden.  

De commissie pleitte al snel voor een blijvend breed Meldpunt voor klachten over seksueel en 

ander geweld, niet alleen voor huidige slachtoffers, maar ook voor mensen die dat in het 

verleden hebben meegemaakt. Het Meldpunt is per 1 oktober van start gegaan. 

www.hulpbijseksueelmisbruik.nl .  

Mevrouw Samson schrijft in het rapport dat zij tijdens het onderzoek zeer onder de indruk is 

geraakt van de eenzaamheid van de kinderen, die ook vaak in hun latere leven is voortgezet. 

De opvattingen over hoe om te gaan met kinderen zijn in de onderzoeksperiode veranderd, 

maar de gevoelens van de kinderen zijn dat niet. ‘Misbruikte kinderen van nu zijn misschien 

assertiever, maar ze zijn nog altijd even kwetsbaar, voelen zich in de steek gelaten, als een 

pakketje doorgeschoven, niet serieus genomen, ongewenst, verraden en gebruikt. Net als de 

mensen die jaren geleden zijn misbruikt hebben zij, kort gezegd, het gevoel er als mens niet 

toe te doen’. 

Het rapport bestaat uit drie delen: 

1. Het rapport van de Commissie 

2. Verantwoording van de werkwijze van de Commissie 

3. De wetenschappelijke (deel)studies die op verzoek van de Commissie zijn uitgevoerd. 

In het rapport wordt onder andere een verandering in opvattingen met betrekking tot de 

positie van kinderen in de onderzochte periode geschetst. Eveneens de verschillende ideeën 

over seksualiteit van kinderen, seksualiteit in het algemeen en seksuele verhoudingen tussen 

volwassenen en kinderen. De gevolgen van seksueel misbruik, ook in de rest van het leven, 

worden grondig uiteengezet, waarbij wordt benadrukt dat de lichamelijke gevolgen dikwijls 

onderbelicht worden. Er is ook een paragraaf over daders en daderprofielen. 

Ook pastores heeft een aantal onderdelen van Omringd door zorg, toch niet veilig veel te 

bieden. www.omringddoorzorg.nl  

 

 

 

Vrouwen als daders van seksueel misbruik? 

In het voorjaar van 2013 organiseert de VPSG een studiemiddag over vrouwen als daders. 

http://www.hulpbijseksueelmisbruik.nl/
http://www.omringddoorzorg.nl/


Het is een onderwerp waarover niet veel wordt gesproken. Het lijkt ook een taboeonderwerp. 

Al zal het aantal manlijke daders ook bij nader onderzoek groter blijven dan het cijfer van 

vrouwelijke plegers, dat nadere onderzoek is wel vereist. Tot nog toe kwamen vrouwen eerder 

in het vizier als mededader, bijvoorbeeld als ‘meewerkende’ of toekijkende moeder bij vader-

dochtermisbruik of bij vormen van ritueel misbruik. Maar ook bij het onderzoek van de 

commissie Deetman kwam, zij het niet in grote aantallen, misbruik door vrouwelijke 

religieuzen aan het licht. Mede naar aanleiding daarvan kreeg de Commissie Deetman een 

vervolgopdracht: onderzoek naar geestelijke en lichamelijke, c.q. seksuele mishandeling van 

meisjes binnen R.K. instellingen vanaf 1945 tot nu. 

In de VS heeft de organisatie van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters een brief 

gestuurd naar bisschoppen met de vraag om organisaties van vrouwelijke religieuzen op te 

dragen seksueel misbruik door nonnen aan te pakken. 

Eveneens wordt in het rapport van de Commissie Samson aandacht gevraagd voor 

vrouwelijke plegers. Uit de rapportage van de kinderen komt een daderschap van vrouwen in 

34% van de gevallen naar voren. Dat kunnen in dit geval ook leeftijdgenoten zijn. 

 

Tweede Commissie Deetman van start. 

Vanaf het voorjaar is de Commissie Deetman bezig met een tweede wetenschappelijk 

onderzoek: naar seksueel misbruik, lichamelijk en geestelijk geweld tegen meisjes in de R.K. 

kerk vanaf 1945 tot heden. Tot 1 juli jl. konden vrouwen zich melden. Op 9 september heeft 

de Commissie een besloten bijeenkomst gehouden met 100 slachtoffers, partners en 

begeleiders om aan hen het onderzoeksplan voor te leggen. Zij hebben nog eens benadrukt om 

goed aandacht aan psychisch misbruik te besteden. Aan het eind van dit jaar komt de 

commissie met een eindrapport. De voortgang van het werk kan worden gevolgd via 

www.onderzoekrk.nl. Daar kan men zich ook melden voor de nieuwsbrief van de commissie. 

Uit de nieuwsbrieven nemen we de volgende delen op. 

 Omdat er vaak onzekerheid bestaat over wat onder seksueel misbruik moet worden begrepen, 

om te beginnen de definitie die Deetman hanteert. 

Definitie seksueel misbruik 

Onder seksueel misbruik wordt in deze procedure verstaan de gedraging waarbij 
iemand onder dwang of in een afhankelijkheidsrelatie seksuele handelingen moet 
verrichten, moet ondergaan dan wel daarvan toeschouwer moet zijn. Hetzelfde geldt 
voor het moeten dulden van seksueel getinte toenaderingen of uitlatingen in welke 
vorm dan ook. Ook het maken van seksueel getint beeldmateriaal van iemand, 
evenals het gebruiken en het doorgeven ervan wordt aangemerkt als seksueel 
misbruik. Dwang kan zich voordoen in verscheidene vormen,  zoals fysiek geweld of 
dreiging daarmee, psychische druk, intimidatie, chantage en dergelijke. 
 

De onderzoeksorganisatie bestaat uit een kernteam onder leiding van Deetman.  

Waar nodig raadpleegt dit kernteam op ad hoc basis deskundigen en betrekt hen bij het 

onderzoek. Een klankbordgroep fungeert als onafhankelijke leescommissie. Oud-leden van de 

http://www.onderzoekrk.nl/


voormalige commissie Deetman treden op als referent. Deetman streeft ernaar de resultaten 

van dit onderzoek eind dit jaar te presenteren.  

 
Onderzoeksdoelen  

Het wetenschappelijk onderzoek kent twee doelen:  

 Nader inzicht in de aard en ernst van seksueel misbruik en (excessief) fysiek en 

psychisch geweld jegens minderjarige vrouwen binnen de RKK in  

            Nederland in de periode 1945 tot heden; in de omstandigheden en bestuurlijke 

verantwoordelijkheden hieromtrent, alsmede in de impact van dit misbruik en geweld zoals 

door slachtoffers zelf ervaren;  

 Definiëring van het begrip excessief geweld en inzicht in de mogelijkheden  

            van het verkrijgen van bewijsmateriaal inzake dit geweld in het kader van  

            verruiming van de klachten-en compensatieregeling van de Stichting Beheer en 

Toezicht inzake seksueel misbruik in de RK Kerk in Nederland (Stichting).  

 

Onderzoeksvragen  

Het onderzoek beoogt dan ook een antwoord te geven op de volgende vragen:  

 Welke zijn de gegevens en omstandigheden van seksueel misbruik en  

            (excessief) fysiek en psychisch geweld jegens minderjarige vrouwen die aan  

            de zorg van de RKK in Nederland werden toevertrouwd in de periode van  

            1945 tot heden?  

 Hoe waren verantwoordelijkheidsstructuren en hoe zijn bestuurlijk  

            verantwoordelijken omgegaan met hun verantwoordelijkheden voor  

            minderjarige vrouwelijke slachtoffers? Welke maatregelen namen zij met  

            betrekking tot de beschuldigden?  

 Welke (preventieve of aanvullende) maatregelen moeten worden genomen in het 

kader van hulpverlening en genoegdoening aan slachtoffers en om  

            herhaling te voorkomen? Welke rol en verantwoordelijkheden liggen er hier voor de 

RKK in Nederland? 

 Wat is de definitie van excessief fysiek en psychisch geweld jegens  

            minderjarigen?  

 Op welke wijze kan de klachten-en compensatieprocedure van de Stichting  

            worden uitgebreid ten behoeve van de behandeling van klachten van  
            (excessief) fysiek en psychisch geweld, met inachtneming van de  

            mogelijkheden en onmogelijkheden van bewijsmateriaal?  

 

De onderzoeksorganisatie zal een aantal onafhankelijk deskundigen vragen een  

essay te schrijven over voor het onderzoek relevante thema’s:  

 De historische ontwikkelingen van zustercongregaties die in de periode van  

            1945 tot heden belast waren/ zijn met instellingen voor opvoeding en  

            onderwijs;  

 Het sociaal-maatschappelijke vraagstuk van geweld in opvoedkundige  

            verhoudingen in de periode 1945 tot heden;  

 De ontwikkelingen in de strafwaardigheid van fysiek en psychisch geweld  

            jegens minderjarigen in de periode 1945 tot heden;  

 Literatuurstudie naar (excessief) fysiek en psychisch geweld jegens  

            minderjarigen in gezagsrelaties en naar de definitievorming van (excessief)  

            geweld;  

 Verdergaand inzicht in de aard, ernst, omstandigheden en consequenties van  



            seksueel misbruik en van fysiek en psychisch geweld jegens minderjarige  

            vrouwen binnen de Kerk.  

 

Protestantse kerk in Nederland: Beroepscode en gedragsregels voor 

predikanten en kerkelijk werkers vastgesteld 

Sinds dit jaar heeft de PKN een Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers. 

Deze is in de eerste plaats gericht op diegenen die in een plaatselijke gemeente werken, maar kan 

gemakkelijk worden toegepast op andere werksituaties. De complete tekst is te vinden via de website 

van de PKN. 

Het document bestaat uit drie gedeelten: beroepscode, gedragsregels en handreiking voor 

gebruik van sociale media. 

Wij nemen hier de artikelen op die betrekking hebben op ons thema: 

de predikant/kerkelijk werker 

blijft in de uitoefening van zijn/haar ambt onafhankelijk 

en draagt er zorg voor dat bij het samengaan van contacten uit hoofde van het ambt en 

andersoortige contacten geen belangenverstrengeling ontstaat 

eerbiedigt de persoonlijke zowel fysieke als geestelijke integriteit van zijn/haar 

gesprekspartner en is zich bewust van het gewicht dat de positie als vertrouwenspersoon 

meebrengt en van de afhankelijkheid die dat met zich mee kan brengen. 

is zich bewust van de eigenheid en vertrouwelijkheid van de pastorale relatie en is er 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor dat de grenzen van de pastorale relatie worden 

aangegeven en bewaakt. 

dringt niet verder door tot de privésfeer van zijn/haar gesprekspartner dan in het kader van 

pastorale zorg noodzakelijk. 

onderneemt in een contact uit hoofde van zijn/haar ambt of dienst geen seksuele 

toenaderingspogingen in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen op of 

uitnodigingen tot seksueel contact en ziet af van gedragingen die als zodanig kunnen worden 

uitgelegd, en gaat ook niet in op seksuele toenaderingspogingen van zijn/haar 

gesprekspartner. 

 

Amsterdam pakt aan 

 

Inmiddels is het probleem van huiselijk en seksueel geweld bij gemeenten ondergebracht in 

de wet Wmo. 

Amsterdam is een van de gemeenten die hun Wmo-beleid al hebben toegesneden op de door 

VWS eind 2011 naar buiten gebrachte plannen. In de Wmo-nota 2010 – 2014 van de 



hoofdstad vormt de aanpak van huiselijk geweld nu een eigen programma. Er wordt ook meer 

geld uitgetrokken voor het aanpakken van ouderenmishandeling, kindermishandeling, 

(ex)partnergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel misbruik en vrouwelijke genitale 

verminking.  

De concrete voornemens van Amsterdam op een rijtje: 

 Voor de aanpak van huiselijk geweld wordt de komende jaren structureel meer geld 

uitgetrokken.  

 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam wordt verder ontwikkeld en krijgt een 

centrale positie waar alle expertise beschikbaar is voor burgers en professionals; 24 

uur per dag kunnen meldingen gedaan worden; het Steunpunt werkt intensief samen 

met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  

 Er komt meer expertise en hulpverlening beschikbaar om geweld tegen ouderen tijdig 

te signaleren en aan te pakken.  

 Hulpverlening aan kinderen krijgt meer aandacht, evenals opvoedingsondersteuning 

voor ouders. 

 

Aanpak huiselijk geweld sterker verankerd in de Wmo 

 

Je zou het ’de kleine decentralisatie’ kunnen noemen. Na de grote decentralisaties AWBZ - 

Wmo en Jeugdzorg wil staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vanaf 2012 

stapsgewijs de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld en de verankering ervan in de 

Wmo gaan versterken.  

 

Voor een beter toezicht op de kwaliteit van de aanpak van geweld in huiselijke kring gaat de 

staatssecretaris aansluiten bij de instrumenten die de gemeenten hebben binnen de Wmo, 

artikel 3. Gemeenten worden geacht elke vier jaar een ‘regiovisie geweld in huiselijke kring’ 

op te gaan stellen, waarin ook de aanpak van kindermishandeling en ouderenmishandeling 

opgenomen is. In de regiovisie moet aangegeven worden hoe de kwaliteit van de aanpak 

geborgd wordt. De VNG heeft al laten weten dat de wethouders van de 35 centrumgemeenten 

hier positief tegenover staan.  



 

Door de omvang van het aantal huiselijk geweldzaken wordt van alle hulpverlenende 

instellingen gevraagd om kennis en kunde te hebben op dit gebied, zodat er voldoende 

capaciteit beschikbaar is.  

Wat verandert er nog meer? 

De lokale en regionale aanpak van huiselijk geweld maakt deel uit van de Wmo, prestatieveld 

7. Prestatieveld 7 zal zodanig aangepast worden dat beter ingespeeld kan worden op nieuwe 

ontwikkelingen, nieuwe doelgroepen en veranderende behoeften aan hulp en opvang. Ook 

wordt de positie van slachtoffers uitdrukkelijk genoemd én versterkt. De eigen kracht van 

slachtoffers mobiliseren en hen perspectief bieden op een nieuw zelfstandig bestaan, zal de 

strekking worden. Gemeenten zullen in staat gesteld worden om passende bescherming en 

ondersteuning te bieden.  

Artikel 4 regelt dat gemeenten mensen met een beperking compenseert door hen 

voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te bieden die hen in staat 

stellen te participeren. Artikel 4 zal zodanig aangepast worden dat hieronder uitdrukkelijk ook 

slachtoffers van huiselijk geweld en hun gezinnen hieronder vallen. 

Het aanpassen van prestatieveld 7 en artikel 4 zal gebeuren in samenwerking met de VNG en 

de Federatie Opvang  

Alle gemeenten verantwoordelijk 

Nu zijn alleen de zogenoemde centrumgemeenten – de 35 grotere Nederlandse gemeenten - 

verantwoordelijk voor de gehele ketenaanpak van huiselijk geweld in hun regio. Andere 

gemeenten hebben veel minder taken. Op termijn wil de staatssecretaris via een aanpassing 

van de Wmo alle gemeenten verantwoordelijk maken voor preventie en vroege signalering 

van huiselijk geweld tot en met politieoptreden, hulpverlening en nazorg. Sommige 

gemeenten lopen al vooruit op alle wijzigingen. 

Het is niet efficiënt als gemeenten taken uitvoeren die veel beter op landelijk niveau 

uitgevoerd kunnen worden  

Niet doorschieten  

Er zijn ook taken die beter op landelijk niveau uitgevoerd kunnen worden. Zoals 

(wetenschappelijk) onderzoek, innovatie, experimenteren en visieontwikkeling. Veel 

veldorganisaties zijn er niet gerust op dat het rijk de verantwoordelijkheid blijft nemen voor 

die taken en of met name VWS niet doorschiet in het decentraliseren van het huiselijk 

geweldbeleid. Het is niet efficiënt als gemeenten taken uitvoeren die veel beter op landelijk 

niveau uitgevoerd kunnen worden.  

 

Huiselijk geweld 

Kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in het gezin lopen daarmee evenveel schade 

op als wanneer ze zelf zouden zijn mishandeld. Zij lopen onder andere het risico later zelf te 



mishandelen. Er zijn in het land diverse projecten voor preventie van dit intergenerationele 

geweld. In Rotterdam en Nijmegen bijvoorbeeld projecten van Mentormoeders die 

mishandelde vrouwen proberen te bewegen professionele hulp te zoeken. In Australië is deze 

methodiek ontwikkeld. In Nijmegen wordt het project wetenschappelijk begeleid door de 

Radboud-universiteit.  

 

Veiligheid in kinderkampen 

Het is een nachtmerrie voor ouders om onzeker te zijn over de veiligheid van hun kind, 

wanneer dat ze dat aan andere mensen toevertrouwen. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je je 

kind naar een vakantiekamp stuurt. Een aantal jaren zijn organisaties, die met vrijwilligers 

werken, bezig om bewust een veilige omgeving te creëren, Scouting Nederland voorop.  

Inmiddels hebben deze organisaties ingevoerd dat al hun vrijwilligers een VOG (Verklaring 

omtrent gedrag) moeten overleggen. De overheid helpt hierbij door de VOG in dit geval gratis 

te verstrekken. In 2010 is de stichting KinderVakanties opgericht die ook een onafhankelijk 

Keurmerk kindervakanties beheert. Organisaties die vakanties voor kinderen organiseren 

kunnen zich voor dit keurmerk aanmelden via de website; elk jaar worden zij door een 

onafhankelijke certificeringcommissie gekeurd. Naast Scouting Nederland, NOC*NSF en de 

bij de stichting Kindervakanties aangesloten organisaties maken voor de veiligheid van de 

kinderen gebruik van het protocol In veilige handen. 

 

Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem 

Voor ouders en professionele opvoeders  

 

Ouders en professionele opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kinderen die op 

verkenning gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. De nieuwe gids 'Over de grens?' helpt 

opvoeders om seksueel gedrag juist te beoordelen en er gepast op te reageren. 

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit. Ze 

spelen doktertje, ze worden verliefd, ze kussen. Ze experimenteren met seks en gaan op zoek 

naar informatie op internet. Het gebeurt met of zonder toestemming van ouders of opvoeders. 

Dit is perfect normaal en al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. 

Langzaam krijgen ze een steeds realistischer beeld van seksualiteit. 

Help kinderen het onderscheid te maken tussen aanvaardbaar en grensoverschrijdend seksueel 

gedrag  

Een realistisch beeld 

Betekent dit dat je kinderen hun gang maar moet laten gaan? Nee, het is belangrijk dat je hen 

helpt om het onderscheid te maken tussen aanvaardbaar en grensoverschrijdend seksueel 



gedrag. Én bij het vormen van een realistisch beeld van seksualiteit. De kans wordt dan groter 

dat ze de grenzen van anderen respecteren en ook hun eigen grenzen en wensen beter kunnen 

aangeven. Kinderen en jongeren worden daardoor seksueel weerbaarder. 

Seksueel gedrag inschatten 

De gids ‘Over de grens?’ is geen handleiding seksuele opvoeding, maar helpt om het seksueel 

gedrag van kinderen beter in te schatten en ze stapsgewijs bepaalde waarden en normen mee 

te geven.  

Zes criteria 

Het vlaggensysteem onderscheidt zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Door kinderen en 

jongeren vertrouwd te maken met die criteria breng je ze de spelregels voor gezond seksueel 

gedrag bij. Het systeem helpt je bovendien als opvoeder om seksueel gedrag juist te 

beoordelen en er gepast op te reageren. 

Uit wat je als opvoeder doet en niet doet, leiden kinderen gedragsregels af  

Geef het goede voorbeeld 

Een andere manier om ze het onderscheid te leren tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar 

seksueel gedrag is zelf het goede voorbeeld geven. Uit wat je als opvoeder doet en niet doet, 

leiden kinderen en jongeren gedragsregels af. 

Onderbouwd en effectief 

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld vanuit een theoretische onderbouwing en door de praktijk 

enthousiast ontvangen en toegepast. Het is in 2010 ontwikkeld door het Belgische Sensoa in 

samenwerking met MOVISIE. De gids Over de grens is te downloaden via de website van 

MOVISIE. 

 

Steunpunt seksueel geweld GGD Amsterdam 

Sinds 1 januari 2012 krijgen in Amsterdam slachtoffers van een verkrachting begeleiding van 

een zorgcoördinator. Vier forensisch verpleegkundigen van de GGD begeleiden elk 

verkrachtingsslachtoffer dat bij Bureau Zedenpolitie een medisch forensisch onderzoek 

ondergaat. 

De GGD geeft ook brochures uit over seksueel geweld voor scholen. Wat te doen bij seksueel 

misbruik op de basisschool, c.q. school voor voortgezet onderwijs?Dan gaat het om seksueel 

geweld van leerlingen onderling, van seksueel geweld in de thuissituatie en om seksueel 

geweld in school van een volwassene met een leerling. Beiden te downloaden via de site van 

de GGD. 

 

BOEKEN 



28 oktober2012 verschijnt het debuut boek van Cees de Wilde. Dit met de titel: ‘Ik zocht 

alleen mijn vader’ met als ondertitel ‘Vergeven is het loslaten van de hoop op een beter 

verleden’. Voorwoord: Catherine Keyl. 

Cees de Wilde beschrijft een lang proces, dit na een ontvoering en seksueel misbruik, toen hij 

11 jaar oud was. Hierin krijgen (schuld)gevoelens, depressies, verdriet, angst en eenzaamheid 

op een open en soms humoristische wijze, een plaats. De rode draad in dit boek is een 

therapiegroep van twaalf misbruikte mannen die dezelfde therapie volgden. Met als einddoel: 

Het loslaten van het slachtofferschap, het teruggrijpen van de ‘macht’. Het boek geeft troost, 

gaat over vergeving, loslaten en het omzetten van een trauma in positieve zaken als poëzie, 

muziek en kunst. Een aanrader voor slachtoffers, hulpverleners, maar zeker ook voor 

(potentiële) daders. 

Catherine Keyl schrijft hierover het volgende in haar voorwoord : 

Dit is geen gemakkelijk boek. Maar wel een opzienbarend boek, althans voor mij dan. Tot nu 

toe had ik alleen beschouwingen, emoties en ervaringen van vrouwen over hun seksueel 

misbruik gehoord, maar nog nooit had ik zoiets van een man gelezen. 

Ik weet niet precies waarom, maar dit boek heeft een enorme indruk op me gemaakt. 

Allereerst vond ik het heel bijzonder dat een man zo open over zijn jarenlange emotionele 

strijd vertelt. En dan waren er natuurlijk de herkenningspunten: het Geheim waar je mee moet 

leven, de eenzaamheid, het gevoel te hebben dat je eigenlijk niet mag bestaan, de depressies. 

Maar vooral: de diefstal van de autonomie, van het zelfbeschikkingsrecht, zoals Cees de 

Wilde dat noemt. Zo had ik er nooit naar gekeken. Als kind wordt je misbruikt, je staat het 

toe, ook omdat je niet weet wat je boven je hoofd hangt als je er niet mee akkoord gaat. Dat je 

het toe hebt gestaan, dat je je daar schuldig over voelt, maar dat het tenslotte de dader is die de 

diefstal van je zelfbeschikkingsrecht  
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TijdensTijd een feest gebeurt er iets met de jarige wat iedereen opmerkt, maar 

niemand kan plaatsen. Daags na het feest schrijft hij zijn vrienden dat hij door hun 

goedbedoelde verrassing teruggevoerd werd naar een verwoestende herinnering uit zijn 

jeugd: de middag dat hij moest nablijven bij de leraar in wie hij alle vertrouwen had, 

frater S. 

'Kinderschrik' is een tweeluik, geschreven door twee verschillende schrijvers: de gast die 

meehielp het feest voor te bereiden (Vonne van der Meer) en de jarige (Josef Willems). 
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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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