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In deze Nieuwsbrief veel over mannen en jongens als slachtoffer van seksueel geweld. 

Aangemoedigd door emancipatie en feminisme zijn vrouwen ruim twintig jaar geleden 

naar voren getreden met hun ervaringsverhalen over het hun aangedane seksueel geweld. 

De tijd lijkt er nu rijp voor dat ook mannen wat hun is overkomen als seksueel misbruik of 

seksueel geweld benoemen. Voor veel slachtoffers is het moeilijk om wat zij hebben 

meegemaakt zo te benoemen. Dat kost vaak veel tijd. Voor veel mannen komt daar nog bij 

dat mannelijkheid en slachtofferschap een problematische combinatie lijkt te zijn. 

 

 

Lotgenotenbijeenkomst mannen en vrouwen die slachtoffers van seksueel misbruik in 

RK kerk. 

Op 2
e
 Paasdag werd voor de tweede keer een lotgenotendag georganiseerd van slachtoffers 

van seksueel misbruik in de RK kerk. Organisatoren van de dag waren de Stichting 

Mannenhulpverlening na seksueel misbruik en KLOKK, Koepel Landelijk Overleg 

Kerkelijk Kindermisbruik (zie ook www.KLOKK.nl ). Er waren zo’n 65 aanwezigen, 

mannen en vrouwen. Het grootste deel van de dag werd gevuld met de ervaringen van de 

aanwezigen (m/v). Na elkaar vertelden zij hun verhaal over seksueel misbruik in RK 

instellingen of  parochies. Voor het merendeel van de sprekers gold dat ze hun verhaal 

voor het eerst in het openbaar vertelden. Dat ging over het algemeen met veel emotie en 

tranen gepaard. Indrukwekkend was het beeld van de eenzame kinderen die zij zijn 

geweest tijdens hun verblijf in de instellingen. Iemand vatte het optreden van de broeders 

zo samen: strelen en slaan. Naast het seksueel misbruik leek er een patroon van geestelijke 

en lichamelijke mishandeling te bestaan. Kinderen die het misbruik ter sprake brachten 

werden daarvoor of door de instelling of door hun ouders gestraft. 

Opvallende terugkerende elementen in het verdere leven van de mannen waren problemen 

met autoriteiten, angst voor intimiteit, langdurige verdringing, mislukking van opleiding, 

werk, relaties. Sommigen zeiden zelf de gevolgen te hebben onderschat. Een probleem 

voor de mannen was om de juiste hulpverlening te vinden. 

Na de pauze gaf therapeut Peter John Schouten een beeld van de schade van misbruik en 

van het proces van heling daarvan. Hij gaf ook aan hoe belangrijk het is dat een 

samenleving of omstanders in actie komen. Door slachtoffers serieus te nemen verliezen 

plegers hun macht, komen zij buiten de kring te staan en moeten het vertrouwen zien terug 

te verdienen. 

Op de lotgenotendag waren de secretarissen van de commissies Deetman en Samson 

aanwezig, evenals twee Kamerleden van PvdA en GroenLinks. De laatste hebben er nog 

dezelfde dag bij de minister op aangedrongen om de hulpverlening aan deze slachtoffers 

aan te pakken. 

 

Voor opvangen van signalen is kennis van zaken nodig. 

De getuigenissen aanhorende komt bij mij ook weer sterker naar boven hoe moeilijk het 

altijd blijft om signalen op te vangen. Ook nu nog geven de mannen een heel verschillende 

indruk, sommigen ‘acting out’ , op het agressieve af, anderen timide, in hun schulp. Goed 

signaleren begint met kennis van zaken. Twee zaken zijn daarbij van het grootste belang. 

Je eigen idee over bepaalde mensen dat die nooit pleger van seksueel misbruik zouden 

kunnen zijn vanwege hun positie, opleiding, ethiek, gedrag tegenover jou. En het besef dat 

seksueel misbruik altijd plaats vindt in een proces van ‘grooming’, het welbewust, 
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planmatig inspinnen en isoleren van een slachtoffer. Dat geldt zowel voor volwassenen als 

kinderen die slachtoffer worden.  

 

 

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 
 

 

Kenniscentrum MOVISIE 

Wie zich goed wil oriënteren op seksueel geweld, frequentie, hulpverlening, publicaties, 

trainingen kan terecht bij MOVISIE. Het is hét kenniscentrum in Nederland op het gebied 

van seksualiteit en huiselijk en seksueel geweld. Via hun website is een schat aan 

informatie te vinden, downloads van onderzoeken, maar ook folders voor tieners, 

bespreking van boeken die ook bij hen te leen zijn. Zij voeren ook zelf onderzoeken uit 

onder de Nederlandse bevolking over onderwerpen, o.a. jongeren. Website: 

www.movisie.nl 

 

 

Folder over misbruik van mannen te bestellen bij Movisie: 

Voorbij het zwijgen. Voor mannen van wie seksuele grenzen in hun jeugd zijn 

overschreden 

Tekst: Ben Serkei, Luc Brants, Kirstin Janssen. 

Een overzichtelijke folder waarin wordt ingegaan op specifieke aspecten van seksueel 

misbruik van jongens en mannen. En op de vooroordelen daarover, bijvoorbeeld dat 

mannen/jongens altijd zin hebben in seks. Ook te downloaden via website MOVISIE. 

 
 

Verwonde mannelijkheid 

VPSG Studiemiddag met therapeute en opleider drs. Marijke Baljon, 17 mei 2011. 

Hoe werkt in hun jeugd ervaren seksueel misbruik uit op jongens en mannen? Met name 

op hun agressiehuishouding? Welke manieren gebruiken zij om hiermee om te gaan? Wat 

zijn de wegen naar herstel en welke interventies staan pastores daarbij ter beschikking? 

Aan de hand van een PowerPoint met een aantal instructieve schema’s voerde Marijke 

Baljon de 12 uitgenodigde predikanten en pastores door deze materie. Ze gaf eerst aan hoe 

een chronisch trauma het stresssysteem bij mannen ontregelt. De traumatische hechting in 

de kindertijd:de hand die verzorgt is de hand die slaat. Waardoor kind of volwassene zowel 

toenadering als vermijding gaat vertonen. Vanuit een neuropsychologische benadering 

schetste Marijke Baljon mogelijke wegen om veiligheid te herstellen. Ook de tegengestelde 

overlevingsstrategieën werden uitvoerig behandeld. En tenslotte de mogelijkheid van 

hestel door ontwikkeling van de autonomie. 

 

Wij zijn van plan deze studiemiddag in het najaar te herhalen. Een aantal voor 17 mei 

genodigde pastores gaf zich al meteen daarvoor op. Belangstellende predikanten en 

pastores kunnen zich nu al hiervoor opgeven. Dan stellen we zo spoedig mogelijk een 

datum vast. 

 

In de Dominicusgemeente in Amsterdam wordt sinds ruim een jaar op de eerste maandag 

van de maand, als om 12.00 uur ’s middags de sirenes zijn getest, een Avondsirene 
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gehouden. Het is een uur van aanklacht, hartenkreten, stilte, met denkers, muzikanten, 

acteurs, bestuurders. Op 7 maart heeft de VPSG een aandeel verzorgd waarin de 

vooroordelen die we vaak horen ten aanzien van seksueel misbruik en de slachtoffers ervan 

klonken. En daarnaast de ervaringen van slachtoffers. Van de ongeveer 65 aanwezigen 

kwamen er bijna 20 naar voren om begeleid door persoonlijke woorden een kaars aan te 

steken voor een bekende. 

Mee naar aanleiding van impulsen van de VPSG hield de Dominicusgemeente in de 

afgelopen weken een aantal vieringen over het Hooglied met als scopus lichamelijkheid en 

seksualiteit. Voor de teksten van de toespraken zie www.dominicusgemeente.nl 

 

 

 

De Commissie Deetman, die in opdracht van de R.K.Bisschoppenconferentie onderzoek 

doet naar seksueel misbruik in Rooms-katholieke instellingen in de periode na 1945 tot 

heden verwacht aan het eind van dit jaar met zijn eindrapport te komen. 

Wij nemen aan dat dat rapport veel aandacht zal krijgen in de media. Dat betekent ook dat 

de impact op de geloofsgemeenschap groot zal zijn. Al bij de tussenrapportage is dat 

gebleken. 

De VPSG wil graag pastores behulpzaam zijn bij gesprekken over het Deetmanrapport in 

parochies. Wie wil met ons meedenken over de aanpak daarvan? Bel of mail met 

Jeannette Deenik-Moolhuizen, tel. 023-5328222 of j.deenik@vpsg.nl 

 

 

 

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 binnen 

een familie. Wees moedig! is de titel daarvan. De professionele acteurs die dit stuk nog 

steeds door het hele land spelen hebben een trailer gemaakt. Zij komen graag om het voor 

u te spelen! 

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

 

 

Nieuw! 

Opnieuw is er een programma opgezet voor intercultureel Bijbellezen. Tussen 2001 en 

2004 waren er 150 groepen die hieraan deelnamen. Het idee is dat groepen in Nederland en 

in andere delen van de wereld zich over de zelfde Bijbelgedeelten buigen en elkaar over 

hun bevindingen berichten sturen. Dit maal is gekozen voor het bespreken van 2 Samuel 

13: 1-20 en Johannes 20. Twee verhalen over vrouwen: Tamar en Amnon in 2 Sam. en 

Maria Magdalena in Joh. 

In de VPSG bestaat een lange traditie van bespreken van en preken over het verhaal van 

Tamar en Amnon, waarin de verkrachting van Tamar door haar broer wordt verteld. Wij 

hebben daarvan ook voorbeeldpreken. Het is spannend om juist dit verhaal in 

internationaal  en intercultureel verband te lezen en de ervaringen daarmee uit te wisselen. 

Inlichtingen bij Prof.dr. J.H. de Wit, Faculteit Godgeleerdheid Vrije Universiteit  tel 020-

5986619 of j.h.de.wit@th.vu.nl 
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Pas verschenen boeken 

Martien Kessels, Sluipjagers in jongensland. Een boek over de sluipende tactieken 

waarmee een kind wordt ingesponnen in een web van geheimhouding en seksueel geweld. 

En welke jongenscodes de jongen gebruikt om te kunnen overleven 

Sluipjagers in jongensland is een boek voor iedereen die inzicht wil krijgen in seksueel 

geweld. Die wil en durft te kijken hoe seksueel geweld tegen een kind, pedagogisch en 

tactisch, wordt voorbereid en uitgevoerd. De auteur is ervaringsdeskundige. ISBN 978-

94-6176-204-7 

 
 

Tijger, tijger 
2011 
Fragoso’s memoires geven een ongekende inkijk in het hart en de ziel van de pedofiele 

man die haar van haar jeugd beroofde. ‘Hij gaf mij erkenning. Hij maakte van het kleine 

onzekere meisje een prinses’. Het boek laat ook de leuke kanten van de 12 jaar durende 

relatie zien, die begon toen Margaux 7 en de pleger/vriend 51 was. Maar het is ook het 

verhaal hoe zij als het ware heeft moeten afkicken van deze verhouding. 

 
Margaux Fragoso. Vertaalde literaire roman. ISBN: 9789023459620 

ISBN: 9789023459620 

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

j.deenik@vpsg.nl  
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