MISBRUIK

De moeizame strijd tegen misbruik
Twintig jaar geleden zinderde het op de gezamenlijke synode van de
toenmalige Samen-op-Weg-kerken Er was veel tijd ingeruimd om met
elkaar in gesprek te gaan over seksueel misbruik en de rol van de kerk,
aan de hand van de nota’s Schuilplaats in de wildernis? en Godsdienst en
incest. Een beladen thema.
Alexander Veerman
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n de voorgaande decennia werd steeds
onweerlegbaarder duidelijk dat misbruik veel vaker voorkwam dan gedacht en de gevolgen vaak ernstig waren.
De verhalen van misbruik binnen de
Rooms-Katholieke Kerk maakten veel
indruk. Werkgroepen en onderzoeken
maakten duidelijk dat ook in de eigen
kerken mensen leden onder seksueel misbruik.
De gezamenlijke synode hechtte er veel
waarde aan om deze thematiek te agenderen. Na een emotioneel en intensief gesprek werden de aanbevelingen uit de nota’s met algemene stemmen overgenomen.

‘De kerk kiest onomwonden
voor het slachtoffer’
Wat het meest in het oog sprong, was de
uitspraak ‘de kerk kiest onomwonden
voor het slachtoffer’. Het was een uitspraak waar mensen die te maken hadden
gehad met seksueel misbruik hoop uit
putten. De keuze voor het slachtoffer was
immers niet vanzelfsprekend.
Te vaak werden mensen niet geloofd als
ze met hun verhaal naar buiten kwamen.
Te vaak ondervonden slachtoffers dat er
binnen de kerk geen ruimte was voor
hun ervaringen. Het betekende een
extra trauma: niet alleen moest het
slachtoffer een weg vinden in de gevolgen van het misbruik, maar ook in de
ontkenning en afwijzing van de omstanders. Het belang van de uitspraak van
de synode kan dan ook niet genoeg
worden benadrukt.
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Ontwikkelingen in de kerk
Hoe is de stand van zaken in de Protestantse Kerk in Nederland twintig jaar na
deze hoopgevende uitspraak? Mijn antwoord is tweeledig. Aan de ene kant ben
ik onder de indruk van het werk dat verzet is door een kleine groep bevlogen
mensen om aan slachtoffers recht te doen
en deze thematiek op de agenda van de
kerk te houden. Aan de andere kant moet
ik constateren dat er geen paradigmaverschuiving binnen de kerk heeft plaatsgevonden en dat het voor slachtoffers niet
per se veiliger is geworden in plaatselijke
gemeenten. Beide inzichten wil ik hieronder nader uitwerken.
In de achterliggende periode is met name
op het gebied van seksueel misbruik in

Er is groeiende aandacht
voor de veiligheid in de
geloofsgemeenschap
pastorale relaties veel bereikt. Er is een
protocol opgesteld en naar alle kerkelijke
gemeenten toegestuurd. Voor slachtoffers van misbruik in pastorale relaties zijn
vertrouwenspersonen beschikbaar en
voor getroffen gemeenten gemeentebegeleiders. Er is materiaal beschikbaar
voor het begeleiden van slachtoffers en
van daders. De stichting SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, heeft
een vaste plek gekregen in de organisatie
van de Protestantse Kerk en heeft des-

kundigheid opgebouwd. Ook is er meer
aandacht in de opleiding op de theologische universiteit voor de dynamiek rond
seksueel misbruik.
Een andere positieve ontwikkeling is
meer recent. Onder meer op initiatief van
JOP en van SMPR is er groeiende aandacht voor de veiligheid in de geloofsgemeenschap. Onlangs is de website www.
protestantsekerk.nl/veiligegemeente gelanceerd waar informatie te vinden is
over stappen die gezet kunnen worden
om de gemeente een veiliger plaats te laten zijn. De website besteedt nadrukkelijk aandacht aan het jeugdwerk en aan
veilig pionieren.
Deze initiatieven worden gedragen door
betrokken mensen met hart voor de strijd
tegen misbruik. Hun inzet waardeer ik
dan ook bijzonder.

Slachtoffers blijven in de kou
staan
Tegelijkertijd is er een andere kant waardoor ik somber ben over wat de Protestantse Kerk in de afgelopen jaren bereikt
heeft. Met regelmaat spreek ik mensen
die in een kerkelijke setting te maken
hebben gehad met seksueel misbruik. De
rode draad in de verschillende verhalen is
eenzaamheid. Slachtoffers durven nauwelijks met hun verhaal naar buiten te komen. Binnen de kerkelijke gemeente ervaren ze onbegrip.
Deze ervaringen worden bevestigd door
verschillende onderzoeken die in de laatste jaren zijn uitgevoerd. Het onderzoek
van Christiane van den Berg-Seiffert uit
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2015 (Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te
kijken) beschrijft de verhalen van zeventien mensen die te maken hebben gehad
met seksueel misbruik in pastorale relaties. Een weerkerend refrein in deze verhalen is dat zij hun positie in de gemeente niet of met moeite kunnen behouden.

De bereidheid de
idylle van veiligheid
los te laten
In 2018 publiceerde Tear de resultaten
van een onderzoek naar geweldservaringen onder christelijke vrouwen (Geweld
tegen vrouwen in beeld: een peiling onder
christenen in Nederland). Een van de
meest in het oog springende uitkomsten
is dat bijna driekwart van de vrouwen ten
minste één keer in hun leven te maken
heeft gehad met een vorm van psychisch,
fysiek of seksueel geweld.
In 2012 verscheen het rapport van Movisie De mantel der liefde. Quickscan naar
huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen. Wat in deze rapportage opvalt, is
de geringe aandacht voor huiselijk geweld
in de geloofsgemeenschappen en de eenzaamheid van de slachtoffers.

Gekozen spits
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de strijd tegen misbruik in
de kerk lijkt te stagneren. De eerste reden
is dat de Protestantse Kerk zich om begrijpelijke overwegingen met name gericht heeft op één specifieke vorm van
misbruik: seksueel misbruik in pastorale
relaties. In eerste instantie waren er op
regionaal niveau nog werkgroepen Seksueel Geweld en Geloof actief die met name
door vrijwilligers werden gedragen. Door
bezuinigingen verdwenen met de regionale dienstencentra ook vrijwel alle werkgroepen. Daarmee raakte de brede thematiek van huiselijk en seksueel geweld
buiten beeld.
De vraag is of een website over de veilige
gemeente deze leemte voldoende kan opvullen. Zou er daarnaast niet in menskracht geïnvesteerd moeten worden?
Mijns inziens zou een deskundige beschikbaar moeten zijn voor advies en
voor pastorale vragen.
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Het gebrek aan een bedding
om te vertellen
De tweede reden is dat mensen die te
maken hebben (gehad) met huiselijk of
seksueel geweld een discours nodig hebben om hun verhaal te kunnen doen.
Omstanders maken het verschil of verhalen verteld kunnen worden of niet.
Het klimaat en de cultuur van de samenleving bepalen mede of er een ruimte is.
In de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld
leden veel soldaten aan zogenaamde
shellshock. De voortdurende bombardementen op de loopgraven en de altijd
aanwezige dreiging maakten dat soldaten
geestelijk instortten. Dit werd echter niet
erkend door de legerleiding. Soldaten die
leden aan een shellshock werden gezien
als laf of als deserteurs. Sommigen van
hen zijn ook terechtgesteld tijdens de
oorlog.
Pas jaren later was er de ruimte om opnieuw naar deze slachtoffers van de oorlog te kijken. Toen werden de symptomen in een ander perspectief geplaatst.
Het werd niet langer gezien als lafheid,
maar als een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van de voortdurende
blootstelling aan levensgevaar. Pas toen
ontstond er de ruimte voor de soldaten
om te herstellen.
Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk zwijgen. Ze zwijgen uit
angst, uit schaamte of uit schuldgevoelens. Het kost veel om over de drempel te
stappen en met het verhaal naar buiten te
komen. Daarom is het onomwonden kiezen voor het slachtoffer zo belangrijk:
zonder terughoudendheid, zonder twijfel
en reserve. Dat vraagt echter veel van de
ontvanger van het verhaal. Het vraagt om
openheid voor de pijn. Het vraagt om de
bereidheid de idylle van veiligheid los te
laten. Het vraagt om een lange adem om
met het slachtoffer mee op te lopen. Erkenning kost veel en vraagt om een verandering van de cultuur in de plaatselijke
gemeente.

genomen die helpend hadden kunnen
zijn, maar nooit zijn uitgevoerd. Speciale
aandacht in het doopformulier, bijvoorbeeld. Ruimte in de voorbeden. Structurele aandacht. Een vaste vraag op de kerkenraadsvergadering: hoe veilig zijn wij
als gemeente?

Verschillende belangen
De derde reden die ik hier ten slotte wil
benoemen, is dat er verschillende belangen blijken mee te spelen. In 2014 was
een interkerkelijke werkgroep op initiatief van Movisie bezig om een vervolg te

Meer sturend beleid, investering in menskracht,
en pastorale en liturgische handreikingen
Kan er een bedding gecreëerd worden
waarbinnen verhalen van misbruik verteld mogen worden? Op de synodevergadering zijn meerdere aanbevelingen aan-

geven aan het rapport Herder op zijn hoede. Vlak voordat de Raad van Kerken in
2014 met de verklaring kwam over het
bestrijden van seksueel misbruik binnen
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de kerken, was er een onbegrijpelijke
confrontatie tussen de Raad van Kerken
en de werkgroep van Movisie. Het directe gevolg was dat de werkgroep stopte en
deskundigheid verloren is gegaan.

Concluderend
Het is goed om na twintig jaar de balans
op te maken. Hoe staat de Protestantse
Kerk er vandaag voor als het gaat om de
strijd tegen misbruik? Er is in de afgelopen jaren door betrokken mensen hard
gewerkt en veel bereikt, met name als het
gaat om seksueel misbruik in pastorale
relaties. In de plaatselijke gemeenten is er
echter nog nauwelijks sprake van een cultuuromslag. Dit vraagt om meer sturend
beleid, investering in menskracht en om
pastorale en liturgische handreikingen.
Alexander Veerman is predikant te Sliedrecht
(PKN). Hij schrijft regelmatig over huiselijk
en seksueel geweld in een religieuze context.
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•	Binnen de PKN is materiaal ontwikkeld dat gemeenten kunnen gebruiken om

plaatselijk beleid op te stellen om een veilige gemeente te zijn. Het gaat om
zowel bezinnend materiaal als praktische tools, zoals een voorbeeldgedragscode en een profielschets voor vertrouwenspersonen.
Zie www.protestantsekerk.nl/veiligegemeente. Dit is ook uitgewerkt naar veilig jeugdwerk (www.jop.nl/veiligjeugdwerk) en veilig pionieren
(www.protestantsekerk.nl/veiligpionieren).
•	Tijdens de PKN-synodevergadering van afgelopen april is de nota Schuilplaats in de wildernis’ uit 1999 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie (terug te vinden op www.protestantsekerk.nl) en van recent onderzoek naar de
ervaringen van benadeelden van seksueel misbruik in een pastorale relatie,
stelt een werkgroep een nota op die tijdens de synodevergadering van aanstaande november besproken wordt. Doel van de bespreking is bekijken wat
er de afgelopen jaren niet van de grond is gekomen en nog steeds van belang is en wat er, gezien de veranderingen in de maatschappij en kerk, ook
aangepakt moet worden. Aan de precieze inhoud van de nota wordt gewerkt.
•	Diverse meldpunten hebben samen de website www.eenveiligekerk geïntroduceerd, die informatie geeft over preventiemaatregelen en over wat te doen
bij misbruik.
•	In 2020 organiseert de Raad van Kerken een conferentie voor toerusting van
kerken en gemeenten om te komen tot preventiebeleid.
Zie www.raadvankerken.nl/pagina/5394/bijeenkomst_preventie_seksueel_m
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