
Digitale Nieuwsbrief Weet wat er speelt, april 2011 
 

Dit is de eerste van de Digitale Nieuwsbrieven die de VPSG maandelijks gaat maken. Het 

is een onderdeel van het VPSG-project Weet wat er speelt. Dit project is er op gericht om 

in de provincie Noord-Holland te komen tot een netwerk van pastores en predikanten die 

weten wat er allemaal speelt rond seksueel geweld en de kennis en vaardigheden hebben 

om steunpunten te zijn voor collega’s en slachtoffers. In deze Nieuwsbrieven geven we 

nieuwe materialen en ontwikkelingen door, en soms zullen we ook commentaar op actuele 

zaken geven. 

 

In de afgelopen tijd is wel iedereen die het nieuws volgt geconfronteerd met seksueel 

misbruik. Eerst de verhalen over misbruik in het verleden in Rooms-katholieke 

instellingen, in het najaar het misbruik van kleine kinderen in kindercrèches. Beide affaires 

riepen veel afschuw, maar ook ongeloof op: dat zulke dingen zo maar konden gebeuren in 

betrouwbaar geachte instellingen. Dat is een ons bekende reactie, wanneer je er zelf niet 

mee te maken hebt gehad kun je niet geloven dat dit soort dingen bijna onder je ogen 

gebeuren. Wij roepen steeds ieder op ogen en oren open te houden, want seksueel 

misbruik moet stoppen. 

 

De VPSG ontving het volgende filmpje dat goed illustreert wat seksueel misbruik binnen 

de kerk met mensen kan doen. 

http://www.youtube.com/user/ruudverhoeven1947 

 

Huiselijk geweld. Handreiking voor het pastoraat. uitgegeven door de Protestantse Kerk 

in Nederland. Auteur: Esther van der Panne; Leden van de Provinciale Werkgroep 

Godsdienst en Seksueel Geweld Zuid-Holland. 

Onlangs heeft de Protestantse Kerk in Nederland een brochure voor kerkelijke vrijwilligers 

uitgegeven: Huiselijk geweld. Handreiking voor het pastoraat. 

Het meeste geweld in onze samenleving is huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het 

om geweld binnen gezinnen, relaties, families en de kleine kring van bekenden en 

vertrouwelingen. Een van de vormen van huiselijk geweld is seksueel geweld. Daarover 

gaat het dus ook. In deze brochure neemt men daar ook bij op seksueel misbruik in 

pastorale relaties. Want ook daarbij gaat het om  een vertrouwensrelatie waarop inbreuk 

wordt gemaakt. Geweld hoeft niet altijd lichamelijk te zijn, het gaat ook om bedreigen, 

vernederen, verwaarlozen. Dikwijls is het een combinatie. 

De brochure beschrijft heel goed hoe slachtoffers van dit nabije geweld langzaam maar 

zeker worden ingesponnen in een web. Dat maakt het vaak later ook moeilijk om helder 

zicht te krijgen op hoe het allemaal precies kon gebeuren. Kennis van de mechanismen die 

bij huiselijk geweld en seksueel geweld aan de orde zijn is noodzakelijk wil je daar als 

buitenstaander of hulpverlener goed mee om kunnen gaan. Van de buitenkant gezien lijken 

de verhalen vaak onwerkelijk of ongelofelijk, maar er zijn veel mensen, vaak in onze 

directe omgeving, die er mee te maken hebben. Dit geweld komt immers in alle kringen 

voor. 

Op uitstekende wijze wordt dit alles in de brochure beschreven, ook in persoonlijke 

verhalen en cijfermateriaal. Daarnaast komt de vraag aan de orde wat je als omstanders en 

als kerkelijke gemeente kunt doen. Ook vragen van geloof, bijvoorbeeld vergeving en 

verlossing, bidden, wie is God en waar was God, komen aan de orde. 

 

De brochure is te bestellen bij het Landelijk Protestants Dienstencentrum, tel.030-8801337, 

e-mail: bestellingen@pkn.nl en kost € 4,50. 

http://www.youtube.com/user/ruudverhoeven1947
mailto:bestellingen@pkn.nl


 

De VPSG organiseert bij minstens vijf  aanmeldingen een bijeenkomst voor het bespreken 

van deze brochure. Wie belangstelling heeft melde zich. In overleg worden plaats en tijd 

gekozen. 

 

Een verhaal uit de praktijk 

Je moet altijd vergeven… 

De dominee spreekt mooi bij een herdenkingsdienst voor een familielid. De preek gaat 

over de verzoeking van Jezus in de woestijn. De dominee schetst wat er in de woestijn aan 

gevaren te vinden zou zijn, bijvoorbeeld wilde dieren. Nu maakt hij de overstap naar het 

leven van de aanwezigen: welke wilde dieren kunnen er zoal op je pad verschijnen? Hij 

geeft een ruime opsomming. Maar, luidt zijn blijde boodschap, als je weet te vergeven zul 

je een beter mens worden. Alleen als je kunt vergeven... 

Bij iemand die slachtoffer is van seksueel geweld door haar vader blijven deze woorden 

haken. Is zij dan geen goed mens? Zij heeft haar leven na het misbruik toch goed op de 

rails kunnen krijgen? Zij zoekt toch altijd het goede en juiste, en handelt daar ook naar? 

In haar jeugd vroeg haar vader keer op keer om vergeving, en zij schonk hem die ook, 

maar daarna verkrachtte hij haar opnieuw. Iedere keer weer. Zo hield zij uiteindelijk maar 

op met vergeven. 

En nu confronteert die dominee haar zo opeens met de algemene opdracht om te vergeven 

en zo een goed mens te worden. En al is de herdenkingsdienst alweer een hele tijd achter 

de rug, zij blijft met deze morele opdracht zitten. En ze komt er niet van los. 

 

Zo blijft ónze vraag of predikanten en andere geestelijke verzorgers wel beseffen waarmee 

zij mensen onder hun gehoor opzadelen. Mooi bedoelde woorden kunnen blijkbaar werken 

als een mes in de rug. 

 

Wees moedig! 

De VPSG liet een paar jaar geleden een dramaproductie maken over de dilemma’s voor 

betrokkenen als er binnen een kerkelijke setting sprake is van seksueel misbruik. Wees 

moedig! is de titel daarvan. De professionele acteurs die dit stuk nog steeds spelen hebben 

een trailer gemaakt. Zij komen graag om het voor u te spelen! 

http://www.youtube.com/watch?v=9zLx6S-3TWs 
 

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

Dat is het thema van een studiemiddag voor een kleine groep predikanten en pastores op 

17 mei in Haarlem. Spreekster zal zijn drs. Marijke Baljon, 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 wat er specifiek is voor jongens en mannen 

die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, waarbij ze in zal gaan op onder andere 

de agressiehuishouding en het eigen verwerkingspatroon van deze groep in verhouding tot 

meisjes en vrouwen. Daarna vragen, gesprek, mogelijkheid om een eigen casus in te 

brengen. Heeft u belangstelling? Meld u aan via j.deenik@vpsg.nl 

 
 

 

U kunt zich abonneren op deze zeswekelijkse Nieuwsbrief door u aan te melden op 

j.deenik@vpsg.nl  

http://www.youtube.com/watch?v=9zLx6S-3TWs

