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Uitnodiging

voor het afscheid van Maddy de Bruin-Meijer
WANNEER: Woensdag 24 mei 2017
WAAR: Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem

WAT: Lezing dr. Martine Delfos, afscheidsviering en receptie
Levensbeschouwelijk counselor Maddy de Bruin gaat de VPSG verlaten. Als luisterend
oor en steun voor mensen die seksueel misbruik in hun leven mee hebben gemaakt
en als projectmedewerkster in diverse VPSG-projecten heeft ze een diepe indruk
achtergelaten. Nu is ze toe aan een nieuwe stap in haar leven en begint ze een eigen
praktijk in biografisch coachen.
“Misschien is wat we het meest nodig hebben, verbazing. Ruimte om niet alles te
weten, om niet alles te interpreteren, maar ons te verbazen dat we de ander niet
begrijpen, zodat ons niets anders rest dan de ander te leren kennen en hem of haar uit
te nodigen zichzelf uit te leggen. Ruimte voor verbazing, zorgt dat je respectvoller
omgaat met een ander, de sleutel voor alles.
We hoeven niet alles te begrijpen, als we maar begrijpen dát we het niet begrijpen,
dan gaan we vanzelf respectvoller met de ander om.”
Maddy zegt: “Deze regels van Martine Delfos heb ik vaak gelezen om zo mijn werk bij
de VPSG te kunnen doen”.

PROGRAMMA
13.30

Inloop met koffie en thee

14.00

Welkom

Lezing dr. Martine Delfos, biopsycholoog, werkzaam als wetenschappelijk
onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster; www.mdelfos.nl
Thema: Seksueel misbruik en Vertrouwen; geschonden en dan?
Na de lezing mogelijkheid tot vragen stellen en gesprek .
15.30

Pauze

16.00
Viering “Tot spreken heb je mij gehoord”
Bruin, zang en
Chiel van Tok, piano.

en afscheid m.m.v. Elly de

Aansluitend gelegenheid om Maddy te groeten en elkaar te ontmoeten
U bent van harte welkom. Graag horen we i.v.m. de catering of u komt via info@vpsg.nl of telnr. 0235328222
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Proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met
een incestervaring
Op 27 maart promoveerde Adriana W.Balk-Van Rossum aan de VU in Amsterdam. Voor haar
proefschrift, dat als basis een kwalitatief onderzoek is vanuit een narratief en hermeneutisch
perspectief, ging zij uit van de (levens)verhalen van 57 vrouwen.
Uit de verhalen en de analyse ervan blijkt een breed perspectief aan godsbeelden en de
positieve of negatieve relatie daarvan met de ervaren incest. Het beeld van God als Vader is
een verhaal apart. De figuur van Jezus blijkt neutraal of positief beoordeeld door de
betrokken vrouwen.
Aan het eind van haar proefschrift levert Adriana Balk aanbevelingen voor
vervolgonderzoek, het pastoraat, de theologie en verkondiging, voor de kerken en de
professionele hulpverlening.
Studiedag
In het najaar organiseert de VPSG in samenwerking met prof. Heleen Zorgdrager en prof.
Manuela Kalsky een studiedag over deze materie in de Vrije Universiteit. Vanzelfsprekend zal
Adriana Balk daarbij een grote rol spelen.

Terugblik:
Reformatorisch Meldpunt 1 jaar
Een jaar geleden werd door drie reformatorische kerken een meldpunt seksueel misbruik
opgericht als anoniem contactpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving.
Hierbij hun bevindingen van het afgelopen jaar.
Aantal hulpvragen en thematiek
In het eerste jaar ontving het Reformatorisch Meldpunt bijna 250 hulpvragen.
Deze hulpvragen worden onderverdeeld in 5 thema's: Slachtoffer van seksueel misbruik, Naaste
slachtoffer van seksueel misbruik, Kindermishandeling, Relatie & Seksualiteit en Overig. Het aantal
hulpvragen per

thema:
Het merendeel van het aantal hulpvragers is zelf een slachtoffer van seksueel misbruik. Dit betekent
dat onze anonieme contactmogelijkheden inderdaad laagdrempelig zijn. We zijn dankbaar om dat te
mogen merken.
Geslacht en leeftijd hulpvragers
In 40% van de gesprekken was de leeftijd van de hulpvrager niet bekend. In 24% van de gevallen was
het geslacht niet bekend. In de meerderheid van de gesprekken zijn deze gegevens wel bekend. Hierbij
is de geslacht- en leeftijd indeling als volgt:

Het overgrote deel van de hulpvragers is vrouw. Dit past bij het beeld dat er meer vrouwelijke
slachtoffers van seksueel misbruik zijn dan mannelijke slachtoffers. Toch mogen mannelijke
slachtoffers niet vergeten worden. Voor hen is het vaak nog moeilijker dan voor vrouwelijke
lotgenoten om de stap om te spreken te zetten.
De grootste groep van de hulpvragers is tussen de 21 en de 30 jaar. De tweede groep is tussen de 11 en
de 20 jaar. Hieruit blijkt dat het Reformatorisch Meldpunt met name jongere mensen spreekt.
Daders van seksueel misbruik
In 39% van de gevallen was niet bekend bij het Reformatorisch Meldpunt in welke relatie de dader tot
het slachtoffer stond. De verdeling van de gevallen waarin dit wel bekend was:

De grootste groep van de slachtoffers heeft te maken met seksueel misbruik door een man in de
familiekring.
Kille cijfers en de verhalen daarachter
De cijfers zijn kil. Waar het om gaat, zijn de verhalen achter deze hulpvragen. Waar mensen te maken
hebben met veel leed en pijn. Waar mensen dringend professionele hulp en steun uit de omgeving
nodig hebben.
Voor deze mensen zijn de coaches van het Reformatorisch Meldpunt er. Om te luisteren en om mee te
denken in hun situatie. Het betekent een groot verschil voor een hulpvrager wanneer hij of zij gehoord
wordt, dat er meegedacht en meegebeden wordt (al weten we niet wie de hulpvrager is).
Video's van voormalige slachtoffers
In het eerste jaar van het Reformatorisch Meldpunt is een videoserie van voormalige slachtoffers
opgenomen en gepubliceerd op deze website.
Eén centrale boodschap komt terug in iedere video: Ga praten over seksueel misbruik. Dit is een
belangrijke oproep voor mensen die te maken hebben met seksueel misbruik. Bekijk de video's hier.
De medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt hopen het komende jaar opnieuw veel mensen tot
steun te mogen zijn.
Contactadres
Hoofdstraat 260
3972 LL Driebergen-Rijsenburg
☎ 085 - 0404850 (kantoor)
✉ info@ikmeldhet.nl

Brief van nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld kinderen
aan onderhandelaars nieuw kabinet
Mevrouw mr. C.Detmeijer, nationaal rapporteur heeft er in een brief aan minister Schippers
op aangedrongen om in een regeerakkoord prioriteit te geven aan mensen handel en
seksueel geweld tegen kinderen.

Nationaal Programma
Bij de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen mist de rapporteur duidelijke coördinatie.
Daarom pleit ze bij informateur Schippers voor een Nationaal Programma seksueel geweld
tegen kinderen, dat vanuit het oogmerk van samenhang gecombineerd kan worden met
kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook wijst ze op de gebrekkige beleidsinformatie
over seksueel geweld tegen kinderen. Te vaak zijn cijfers niet voorhanden, waardoor niet
gemeten kan worden of de gekozen aanpak effectief is.

Seksueel geweld online
In de brief vraagt de rapporteur ook aandacht voor de exponentiële groei van online seksueel
geweld tegen kinderen. Hiermee doelt ze op kinderpornografie, maar ook op grooming,
sextortion en online kindersekstoerisme. De aanpak hiervan verdient volgens de rapporteur
aandacht over de volle breedte.

Preventie
Tot slot benadrukt de rapporteur het belang van preventie van seksueel geweld: ‘Preventie
moet niet alleen gericht zijn op het weerbaar maken van kinderen om te voorkomen dat zij
slachtoffer worden, maar juist ook gericht zijn op het voorkomen van daderschap. En daarmee
kan je niet vroeg genoeg beginnen.’

Verering van personen maakt misbruik mogelijk
Eindelijk is nu ook duidelijk geworden hoeveel slachtoffers van seksueel misbruik er tussen
1950 en 2010 in Australië zijn gevallen. Een overheidscommissie heeft onderzoek gedaan
naar gevallen in instellingen. Gebleken is dat in 40 % van die gevallen priesters en broeders
binnen de Rooms-katholieke de daders zijn geweest.
Ook in de Nederlandse sportwereld lijkt men langzamerhand wakker te worden. Wel was er
het moedige optreden in de media van oud-wielrenster en wereldkampioene Petra de Bruin
voor nodig. Haar verhaal: jarenlang misbruikt door trainer. Kenmerkend is ook haar ervaring
met hoe haar zaak ooit was afgehandeld. Een vertrouwenspersoon had gedacht dat
mediation zou werken. Dat is nogal naïef gedacht, in zo’n situatie is specifieke deskundigheid
ten aanzien van daders een eerste vereiste. Die zullen namelijk in vrijwel alle gevallen
hardnekkig elke betrokkenheid ontkennen. Wanneer ‘hulpverleners’ dat dan maar laten
passeren betekent dat een volgende traumatisering van een slachtoffer.
In het najaar kwam een maand misbruik door een trainer van Engelse profvoetballers en het
misbruik door Boeddhistische leraren aan het licht. Als eenmaal iemand de moed heeft de

eigen ervaring naar buiten te brengen blijken er veel meer slachtoffers te zijn. Gelukkig
vatten die dan ook moed om hun verhaal te vertellen.
Ook nu weer komt er uit de Boeddhistische gemeenschap de bekende reactie: het zijn
incidenten. Nee, dit zijn geen incidenten, dat bewijzen de aantallen slachtoffers wel. Als een
gemeenschap zo probeert deze zaken te bagatelliseren om het aanzien van de gemeenschap
te redden gaat dat ten koste van de slachtoffers uit het verleden en in de toekomst.
Wanneer men niet bereid is in de spiegel te kijken en te analyseren wat in de eigen
gemeenschap het misbruik heeft mogelijk gemaakt of zelfs heeft bevorderd, dan kan een
groep nooit een veilige gemeenschap zijn.
Een van de factoren die seksueel misbruik mogelijk maken is de verering van leermeesters.
Dat gaat dus om voetbaltrainers evengoed als religieuze leiders. Die laatsten hebben dan
nog iets extra’s door hun al of niet vermeende verbinding met het ‘hogere’.
Dat betekent niet alleen dat ze daarom een grotere verantwoordelijkheid hebben om hun
relaties oprecht te houden, maar dat ze ook goed door hun omgeving in de gaten moeten
worden gehouden.

Nieuwe tekst van het Onze Vader in gebruik genomen in RK kerk
Vanaf eind november 2016 wordt in de Rooms-katholieke kerk in Nederland en Vlaanderen
een nieuwe tekst van het Onze Vader in de liturgie opgenomen. Ongeveer 80% van de tekst
is onveranderd gebleven. Een opvallende verandering is de bede: Leid ons niet in bekoring.
Die is vervangen door: Breng ons niet in beproeving. Een verheldering.
We hebben bij gesprekken vaak ervaren dat Leid ons niet in bekoring dikwijls werd begrepen
in verband met seksualiteit, als een verkeerde, verleidelijke aantrekkingskracht. En wel
uitsluitend daarmee. Juist ook voor mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik werkte
dat als een struikeltekst in de liturgie. Voor hun gevoel waren zij niet sterk genoeg gebleken.
De nieuwe tekst luidt
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

De Nationale Raad voor Liturgie heeft een speciaal Magazine uitgegeven over het Onze
Vader.

Seksueel misbruik katholieke kerk: 30 miljoen aan smartengeld

Foto: AD
Aan het eind van het afgelopen jaar dienden de laatste twee zittingen van de Klachtencommissie
Seksueel Misbruik Katholieke Kerk. De cijfers rond het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk
liegen er niet om. Meer dan 2000 meldingen en bijna 30 miljoen aan smartengeld.

Uiteindelijk dus zo’n tweeduizend klachten. Dat aantal is lager dan het aantal meldingen,
omdat mensen soms het onderscheid tussen geweld en seksueel misbruik niet hebben
gemaakt. Ruim 40 procent van de slachtoffers zit in de ernstigste categorie van seksueel
misbruik en kan aanspraak maken op de hoogste compensatiegelden.
Compensatie
Wiel Stevens (Roermond), voorzitter van de Klachtencommissie, heeft in een interview in het
AD gezegd: ,,Over de compensatiebedragen is veel discussie geweest. Dit leed is niet af te
kopen. Het is altijd te weinig’, was een veel voorkomend argument. De bedragen zijn door
hoogleraar Siewert Lindenbergh vastgesteld. Er waren oversten die zeiden dat ze de
opgelegde compensatie niet konden betalen maar er zijn momenteel nog maar twee of drie die
niet willen betalen. Namen noem ik nóg niet. We zijn nog bezig met een oplossing."

Daders
Er zijn duizend gegronde klachten, maar er zullen meer daders zijn, denkt Stevens. Niet alle
slachtoffers hebben zich gemeld, en we hebben niet alle daders kunnen achterhalen.
„Sommige daders maakten meer slachtoffers. Een paar hebben een spoor van vernielingen
achtergelaten. Niet alle kerkelijke functionarissen zijn in de fout gegaan, Maar het feit dat er
zo veel daders zijn, rechtvaardigt wel om te spreken van structureel misbruik in die tijd. Het is
verschrikkelijk geweest in die periode."

‘Verkrachting is het ergste niet’
Onder deze titel scheef schrijfster Alma Mathijsen een opiniestuk in de NRC ( 3-12-2016). Zij
betoogt daarin hoe de verkiezing van Donald Trump een slag in het gezicht is van iedereen
die ooit seksueel is misbruikt. Omdat zijn taal en seksuele moraal bijdragen aan het
normaliseren van grove seksuele opmerkingen. Mensen met misbruikervaring blijken door
zijn opmerkingen geraakt. Vroegere ervaringen spelen weer meer op. Zo kreeg het DC Rape
Crisis Center in de VS de afgelopen maanden 15 procent meer telefoontjes dan in de maanden
ervoor.

Schokkend is dat de getuigenissen die vrouwen gaven van aanranding door Trump geen
gewicht in de schaal hebben gelegd voor zijn verkiezing. Dat komt overeen met het onlangs
uitgekomen rapport van de Eurobarometer waaruit blijkt dat een kwart van de Europeanen
begrip heeft voor onvrijwillige seks. Dan moet je als slachtoffer wel heel sterk in je schoenen
staan wil je met wat jou is aangedaan naar buiten treden.

Het hout' van Jeroen Brouwers wordt
verfilmd

‘Koud in Alaska’, het productiehuis van acteur Wim Opbrouck, heeft de filmrechten van Het hout van
Jeroen Brouwers gekocht.
Het hout geeft een zeer indringend beeld van de misdaden en de hypocrisie in de roomse kerk, die
vandaag nog altijd grote verontwaardiging en frustratie oproepen, zeker van wie er het slachtoffer van zijn
geweest. Maar zeker ook van partners en kinderen daarvan. Hopelijk worden alle lezers zo verontwaardigd.
Opbrouck heeft concrete plannen om het boek te verfilmen, met groot respect voor het meesterwerk van
Brouwers. Opbrouck legt uit: ‘Ook de verfilming moet net als de roman een beklemmende mokerslag zijn
die de kijker confronteert met de onderdrukking en het huiveringwekkend seksueel misbruik binnen de
kerk. Maar net als de roman zal de verfilming ook meer zijn dan een aanklacht alleen. Op die manier kan
fictie misschien doen wat justitie niet kan.’
Met Het hout won Jeroen Brouwers de ECI Literatuur Prijs 2015 en de Cutting Edge Award 2014 voor de
beste roman van dat jaar.

Boeken

Het heeft invloed op alles

De jongeren in dit boek delen met u hun jeugdervaringen met kindermishandeling
en huiselijk geweld en de gevolgen die ze daar nog steeds van ondervinden.
Burgemeesters, wethouders en professionals reageren op hun verhalen en geven
eigen inzichten en tips mee.
Kinderen die zijn mishandeld, verwaarloosd of misbruikt, voelen dat de rest van hun
leven. Het rijtje langetermijngevolgen is lang: van een negatief zelfbeeld en zeer
weinig zelfvertrouwen tot ernstige gedragsproblemen, verslavingen, crimineel
gedrag en psychische problemen als een posttraumatische stressstoornis.
Maar als je niet zou weten dat een jongere mishandeld is of wat daar de gevolgen
van
kunnen zijn, begrijp je dan als leraar, werkgever of politieagent waarom ze
impulsief of ´overdreven ´ reageren? Zou je een jongere anders benaderen als je
daar meer over wist?
De verhalen in dit boek, een uitgave van het Kinderrechtencollectief, geven een
wereld weer van jongeren die als kind pijn werden gedaan. Vaak door mensen bij
wie ze zich juist veilig hadden moeten voelen. Dat laatste is volgens één van de
zeven dappere jongeren die hebben meegewerkt aan dit boek, misschien nog wel
het moeilijkst: “Dat maakt dat je hersenen knappen en dat je elke keer weer de strijd
verliest met jezelf.” Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van
kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een

unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en
geweld tegen kinderen.
Het heeft invloed op alles
Kinderrechtencollectief
Uitgeverij Reuring, € 18.95
Het boek is ook gratis als e-boek beschikbaar

aan- en afmelden voor deze Nieuwsbrief via j.deenik@vpsg.nl bij Jeannette DeenikMoolhuizen
Stichting VPSG- advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en
zingeving. www.vpsg.nl.

