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Voorwoord 
 
Op 28 september 1990 vond in Ede de conferentie ‘Plegers van seksueel ge-
weld - Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie’ plaats. De conferentie 
werd georganiseerd door de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld 
(MTSG), het Coördinatiecentrum Regionale Instituten voor Nascholing en Op-
leiding in de GGZ (CRINO) en het Regionaal Instituut Nascholing en Oplei-
ding (RINO) Randstad Midden. 
  Het doel van de conferentie was de op jongens en mannen gerichte hulpverle-
nings- en preventiepraktijk te stimuleren, teneinde een bijdrage te leveren aan 
de bestrijding van seksueel geweld. Bij de samenstelling van het programma 
van de conferentie is nadrukkelijk gezocht naar nieuwe ontwikkelingen binnen 
hulpverlening en preventie en naar preventie- en hulpverleningsprojecten die in 
hun werkwijze aandacht besteden aan de maatschappelijke factoren die een rol 
spelen bij seksueel geweld. 
  Tijdens de conferentie werd de problematiek van plegers van seksueel geweld 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken belicht. Aan de orde kwamen onder an-
dere hulpverlening aan incestplegers en voorlichtingsprogramma’s voor jon-
gens. Er werden enkele resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de 
opvattingen en ervaringen van justitie en hulpverleningsinstellingen met betrek-
king tot de behandeling van plegers. Speciale aandacht was er voor het belang 
van slachtoffers van seksueel geweld bij de behandeling van plegers en de 
houding van hulpverleners tegenover plegers. Een Zweedse en twee Duitse 
hulpverleners deden verslag van vormen van hulpverlening die Nederland (nog) 
niet kent. Zij introduceerden onder meer (crisis)hulp voor mannen die hun 
vrouw mishandelen en een trainingsprogramma voor jeugdige seksuele delin-
quenten in een gevangenis. 
 
Voor deze bundel zijn de bijdragen van diverse onderzoekers, hulpverleners en 
preventiemedewerkers bewerkt. De nadruk in de meeste bijdragen ligt op de be-
schrijving van praktijkervaringen. Zo is een boek ontstaan dat met name voor 
de (verdere) ontwikkeling van hulpverlenings- en preventieprojecten van grote 
waarde kan zijn. 
  De bundel is bedoeld voor hen die werkzaam zijn binnen het welzijnswerk, de 
geestelijke gezondheidszorg, justitie en politie of hiertoe worden opgeleid. 
Maar ook voor onderzoekers en beleidmakers op het gebied van (plegers van) 
seksueel geweld bevat de bundel veel relevante informatie. 
 
Het is bijzonder dat op de conferentie en aan deze bundel zowel vanuit regulie-
re instellingen, alternatieve mannenorganisaties alsook vrouwenorganisaties 
bijdragen zijn geleverd. We hopen dat de uitwisseling van verschillende ge-
zichtspunten het hanteren van een maatschappelijke visie op seksueel geweld 
bij hulpverlening en preventie gericht op plegers en potentiële plegers bevor-
dert. Alleen op deze manier kan voorkómen worden dat opnieuw de historische 
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vergissing gemaakt wordt van gebrek aan aandacht voor het slachtoffer en 
vergoelijking van de pleger. 
 
 
 
Han Spanjaard 
secretaris van de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld 
voorzitter van de conferentiecommissie 
 
Eugenie van Rest 
stafmedewerker nascholing van het RINO Randstad Midden 
secretaris van de conferentiecommissie 
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Inleiding 
 
Han Spanjaard 
 
 
De afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor plegers en potentiële ple-
gers van seksueel geweld sterk toegenomen. Vanuit enkele mannenorganisaties, 
justitie, overheid en organisaties voor hulpverlening aan slachtoffers wordt ge-
pleit voor hulpverlening en preventie gericht op (potentiële) plegers van seksu-
eel geweld. Er zijn inmiddels meerdere hulpverlenings- en preventieprojecten 
van start gegaan. In de hulpverlening ligt de nadruk op (opgelegde) behandeling 
van ‘incest’plegers, preventieprojecten richten zich ook op de bestrijding van 
andere vormen van seksueel geweld. 
 Deze bundel geeft een beeld van de huidige ontwikkelingen in de ambulante 
hulpverlening aan plegers van seksueel geweld en de preventie-activiteiten ge-
richt op jongens en mannen. Met de bijdragen van een Zweedse en twee Duitse 
hulpverleners worden vormen van hulp belicht die Nederland nog niet kent. 
 Bij de samenstelling en redactie van deze bundel is gestreefd naar zoveel mo-
gelijk praktische informatie en voorbeelden. De bundel bevat niet alleen veel 
achtergrondinformatie over (hulpverlening en preventie gericht op) plegers van 
seksueel geweld, maar ook ideeën, modellen en methoden voor de verdere ont-
wikkeling van de Nederlandse hulpverlenings- en preventiepraktijk. 
 
In deze inleiding wordt allereerst kort stilgestaan bij de Nederlandse gegevens 
over de omvang van seksueel misbruik van meisjes en geweld tegen vrouwen in 
man-vrouw relaties. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
- de ontwikkeling van preventie en hulpverlening gericht op jongens en man-

nen; 
- enkele factoren die samenhangen met het plegen van seksueel geweld; 
- ambulante hulpverlening aan plegers van seksueel geweld; 
- preventie-activiteiten gericht op jongens en mannen. 
Aan de hand van deze punten wordt de inhoud van de verschillende bijdragen 
in deze bundel aangestipt en toegelicht. 
 
 
Seksueel geweld 
 
Vooral door het naar buiten treden van meisjes en vrouwen die seksueel geweld 
hebben meegemaakt en de verschillende onderzoeken van de laatste jaren, is 
veel bekend geworden over de aard, omvang, achtergronden en gevolgen van 
seksueel geweld. Afhankelijk van de gehanteerde definities, wordt zo’n veertig 
tot tachtig procent van de vrouwen in haar leven geconfronteerd met één of 
meerdere vormen van seksueel geweld (Russell, 1984; Projectgroep Vrouwen-
studies Rijksuniversiteit Groningen, 1986; Draijer, 1988; Römkens, 1989). 
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Meer dan tachtig procent van de seksueel geweldplegers is een bekende van het 
slachtoffer: de echtgenoot, de vader, de oom, de broer, de buurman, de vriend, 
de klasgenoot, enzovoorts. 
 Seksueel geweld kent verschillende uitingsvormen: seksuele intimidaties 
(ongewenste intimiteiten), aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, 
seksuele kindermishandeling, incest, enzovoorts. Bij seksueel geweld gaat het 
niet alleen om extreem gewelddadige en bedreigende situaties, maar ook om de 
minder zichtbare vormen: misbruik van afhankelijkheid, overredingskracht, 
chantage, dwang, enzovoorts. 
 
In 1988 en 1989 verschenen twee omvangrijke Nederlandse onderzoeken: Nel 
Draijer (1988) onderzocht de omvang, aard en gevolgen van seksueel misbruik 
van meisjes door verwanten, Renée Römkens (1989) heeft onderzoek verricht 
naar geweld en gedwongen seks in heteroseksuele partnerrelaties. 
 Draijer spreekt in haar onderzoek van seksueel misbruik als de seksuele con-
tacten tegen de zin van het meisje plaatsvinden, of als zij deze contacten niet 
kan weigeren als gevolg van emotionele druk, vanzelfsprekend overwicht of 
dwang van de pleger. 
 Römkens verstaat onder lichamelijk geweld: handelingen die tegen de wil van 
de ander plaatsvinden en inbreuk maken op haar/zijn fysieke integriteit en/of 
pijn of letsel toebrengen. Römkens spreekt van gedwongen seks als er fysiek 
geweld is gebruikt om de vrouw tot seksueel verkeer te dwingen. 
 Opvallend is dat beide onderzoeksters vrij behoudende definities hanteren. Zo 
blijven bij de definitie van Draijer toenaderingen waarbij het meisje niet wordt 
aangeraakt, zoals exhibitionisme, gluren en de dwang om naakt te poseren, 
buiten beschouwing. Bij gedwongen seks gaat het in de definitie van Römkens 
alleen om situaties waarbij de man fysieke dwang uitoefent op de partner. 
Hieronder worden dus niet de meer ‘subtiele’ vormen van morele en psychische 
druk verstaan die sommige mannen gebruiken om te komen tot seksueel ver-
keer of seksuele handelingen wanneer hun partner niet wil vrijen. 
 Door deze behoudende definities, maar ook bijvoorbeeld door het taboe op 
het spreken over seksueel geweld en de druk op geheimhouding bij slachtoffers, 
geven de cijfers over de omvang van de problematiek eerder een ondergrens 
dan een bovengrens aan. 
 
Cijfers 
 
Uit het onderzoek van Draijer (1988) komen de volgende cijfers naar voren: 
- één op de zeven (15,6 %) vrouwen in Nederland is voor haar zestiende seksu-

eel misbruikt door verwanten, waarvan bijna de helft (één op de vijftien) ern-
stig; 

- één op de vier (24,4 %) vrouwen in Nederland is voor haar zestiende gecon-
fronteerd met seksueel misbruik door anderen dan verwanten. 

Bij seksueel misbruik door verwanten maken ooms en broers beiden een kwart 
van het totale aantal plegers uit. 19 % van de plegers is een vader of vader-
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figuur, in de overige gevallen betreft het andere gezins- of familieleden. 
 Over de omvang van seksueel misbruik van jongens, al dan niet door verwan-
ten, is nog weinig bekend. Voorlopige gegevens en schattingen wijzen er op dat 
één op de vier á vijf misbruikte kinderen een jongen is (Gianotten, 1988). Ple-
gers zijn ook hier in de meeste gevallen mannen. 
 
Met betrekking tot geweld en gedwongen seks in man-vrouw relaties gelden 
volgens het onderzoek van Römkens (1989) voor Nederland de volgende cij-
fers: 
- één op de vijf (ruim 20 %) vrouwen heeft ooit eenzijdig geweld meegemaakt 

in een relatie met een man; 
- in iets minder dan de helft van de gevallen, bij één op de elf vrouwen (9 %), 

gaat het om incidenteel en in het algemeen minder ernstig geweld. De andere 
helft, dus één op de negen vrouwen (11,4 %), heeft herhaalde en ernstige vor-
men van geweld van een mannelijke partner meegemaakt; 

- minimaal één op de veertien vrouwen (7,4 %) is in een relatie met een man 
ooit slachtoffer geweest van verkrachting en/of gedwongen seks. 

 
Seksueel misbruik van meisjes en geweld en gedwongen seks in man-vrouw re-
laties gaan vaak gepaard met andere vormen van geweld en mishandeling. Zo 
geldt voor meisjes die misbruikt zijn door verwanten dat zij vaker dan andere 
meisjes geconfronteerd worden met mishandeling en verwaarlozing. Van de 
vrouwen die ooit geslagen zijn door hun partner, heeft 23 % ervaring met 
gedwongen seks of verkrachting door die partner tegenover 3 % van de vrou-
wen die nooit geweld van hun partner hebben ervaren. Naarmate het licha-
melijke geweld van mannen tegen hun partner ernstiger en frequenter voor-
komt, is er tevens vaker sprake van gedwongen seks of verkrachting. 
 Uit de onderzoeken blijkt dat seksueel misbruik van meisjes door verwanten 
en geweld en gedwongen seks in partnerrelaties overal voorkomen, dat wil zeg-
gen in alle sociaaleconomische milieus, in dorpen en in steden, in religieuze en 
niet-religieuze kringen. 
 
 
Ontwikkelingen 
 
Seksueel geweld heeft zich lange tijd aan het zicht onttrokken. Voor zover het 
bestaan ervan al werd onderkend, zou het vooral gaan om enge psychopaten die 
vrouwen en meisjes de bosjes in sleuren en verkrachten. Seksueel geweld werd 
gezien als het gevolg van onbedwingbare seksuele driften van jongens en man-
nen. Ook zijn er allerlei verklaringen gezocht om de verantwoordelijkheid niet 
bij jongens en mannen maar juist bij meisjes en vrouwen te leggen: zij zouden 
seksueel geweld uitlokken door de seksuele begeerte in jongens en mannen op 
te roepen en aan te wakkeren. 
 De laatste jaren zijn wij door de media overspoeld met ervaringsverhalen van 
slachtoffers en onderzoeksgegevens over seksueel geweld. Desondanks zijn de 
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taboes en mythen niet verdwenen. Maatschappelijk wordt het vóórkomen van 
seksueel geweld inmiddels erkend en sterk veroordeeld. Zodra echter blijkt dat 
seksueel geweld overal, dus ook in het eigen milieu, de eigen buurt en het eigen 
gezin, voor kan komen, wil en kan men niet geloven dat het waar is. Het is voor 
bijna iedereen onvoorstelbaar dat hele ‘aardige, nette en gewone’ jongens en 
mannen, rijk en arm, zwart en wit, uit dorpen en uit steden, seksueel geweld 
plegen. 
 Aan de ontkenning en bagatellisering van seksueel geweld liggen twee be-
langrijke oorzaken ten grondslag. Ten eerste hebben plegers er alle belang bij 
hun gedrag verborgen te houden: niemand staat immers graag te boek als 
aanrander of verkrachter. Ten tweede wordt seksueel gewelddadig gedrag 
veelal niet als zodanig (h)erkend en benoemd. Zo wordt onder het mom van 
‘natuurlijke seksuele behoeften’, ‘wilde jongensharen’ of ‘mannelijkheid’ 
seksueel opdringerig of gewelddadig gedrag van jongens en mannen vaak 
goedgekeurd. Veel jongens en mannen (h)erkennen seksueel gewelddadig 
gedrag pas en keuren het af wanneer er sprake is van een strafrechtelijke 
veroordeling wegens verkrachting of wanneer het gaat om een eigen zus of 
vriendin die door een ander is misbruikt. In tegenstelling tot de roem en status 
van versierders, staan plegers van seksueel geweld in gevangenissen onderaan 
in de daar geldende hiërarchie. 
 
In het spanningsveld tussen enerzijds ongeloof, ontkenning en bagatellisering 
en anderzijds verontwaardiging, kwaadheid en woede ontstond in de jaren tach-
tig langzaam maar zeker aandacht voor plegers en potentiële plegers van seksu-
eel geweld. De opvang en hulpverlening ten behoeve van slachtoffers van 
seksueel geweld werd in eerste instantie vooral door autonome en ‘alternatieve’ 
vrouwenorganisaties opgezet (Blijf van M’n Lijf, Tegen Haar Wil). Initiatieven 
voor hulpverlening en preventie gericht op plegers en potentiële plegers 
ontstaan daarentegen zowel vanuit het ‘alternatieve’ circuit (stichting Mannen 
Tegen Seksueel Geweld) alsook binnen reguliere instellingen (RIAGG’s, Rut-
gers Stichting). 
 In de bijdrage van Eelco Damen worden enkele van deze ontwikkelingen in 
historisch perspectief geplaatst. Sjang Hermsen schetst in zijn bijdrage in vogel-
vlucht de huidige stand van zaken op het gebied van preventie en hulpverlening 
gericht op (potentiële) plegers. Hij gaat in op de verschillen tussen Nederland 
en het buitenland (Duitsland, Verenigde Staten en Zweden), tussen het 
alternatieve en het reguliere circuit en tussen hulpverlening en preventie. 
 
 
Plegers 
 
Plegers van seksueel geweld zijn, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 
‘normale’ jongens en mannen. De genoemde onderzoeken van Draijer (1988) 
en Römkens (1989) waren niet gericht op de vraag waarom mannen seksueel 
geweld plegen. Toch worden uit deze onderzoeken een aantal zaken duidelijk 
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over factoren die een rol spelen. 
 Zo blijkt uit het onderzoek van Draijer (1988) dat seksueel misbruik van 
meisjes door verwanten vaker voorkomt naarmate er in het gezin meer tradi-
tionele opvattingen en praktijken heersen ten aanzien van de man-
vrouwverhoudingen. Uit het onderzoek van Römkens blijkt dat met name de 
opvattingen en praktijken rond de gehoorzaamheid en beschikbaarheid van de 
vrouw en de dominantie van de man een rol spelen. Geweld tegen vrouwen 
vindt relatief vaak plaats in "relaties waar de man zich in het algemeen 
dwingend en controlerend gedraagt, zowel in sociaal als in seksueel opzicht. 
(...) Het slaan is in de meeste gevallen geen ‘uit de hand gelopen incident’, 
aangezien deze mannen meestal ook in sociaal en seksueel opzicht actief macht 
(willen) uitoefenen door de vrouw te controleren, te achtervolgen, te bestoken 
met extreme jaloezie en te dwingen tot seksueel verkeer. (...) Geweld vormt dan 
een van de manieren waarop in de relatie een klimaat wordt geschapen waarin 
de man zowel fysiek als psychisch een positie van overwicht vestigt." (Röm-
kens, 1989, blz. 117.) 
 
Achtergronden en motieven 
 
Onderzoek naar plegers van seksueel geweld heeft bijna uitsluitend betrekking 
op veroordeelde en gedetineerde plegers. Bij deze plegers gaat het relatief vaak 
om mannen uit de sociaaleconomische lagere milieus en mannen die voor hen 
‘onbekende’ meisjes en vrouwen hebben verkracht of aangerand. Aangezien 
seksueel geweld voor het grootste gedeelte plaatsvindt tussen bekenden en (zo 
goed als) gelijkelijk voorkomt in alle sociale lagen van de bevolking, zijn de 
onderzochte steekproeven niet representatief. 
 Ondanks de beperkte onderzoeksgegevens is er wel een aantal factoren aan te 
wijzen dat bij het ontstaan van seksueel gewelddadig gedrag een belangrijke rol 
speelt. Met name de machtsverhouding tussen de seksen en de sekse-specifieke 
socialisatie van jongens zijn van invloed op het ontstaan van seksueel geweld. 
Hieronder worden kort enkele factoren genoemd die samenhangen met het 
plegen van seksueel geweld. (De opsomming is ontleend aan Damen (1989) en 
Spanjaard (1990).) 
 In de eerste plaats gaat het om de rol van macht in de ontwikkeling en in-
standhouding van de mannelijke sekse-identiteit. Macht, status en succes op het 
werk, in de sport en in (seksuele) contacten met meisjes en vrouwen zijn voor 
jongens en mannen zeer belangrijk. De angst niet te voldoen aan het ideaalbeeld 
van een ‘echte man’ leidt bij veel jongens en mannen tot gevoelens van on-
macht. Zowel door de druk vanuit hun omgeving op seksuele prestaties alsook 
vanuit de behoefte om gevoelens van onmacht te compenseren, gaan veel jon-
gens en mannen over tot grensoverschrijdend gedrag tegenover meisjes en 
vrouwen. 
 Sommige vaders die hun dochter misbruiken hebben binnen het gezin een 
extreem onbuigzame, controlerende en autoritaire houding. Incest is dan een 
voortvloeisel van de strikte rangorde en rolverdeling binnen het gezin. In part-
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nerrelaties blijkt seksueel geweld nauw samen te hangen met de machtsverhou-
ding tussen de partners. Geweld, of de dreiging ermee, is een middel om macht 
te krijgen, te behouden of onmacht te compenseren en wordt met name gebruikt 
wanneer andere middelen niet meer werken. Sommige mannen gebruiken 
seksueel geweld als een instrument van wraak, van vernedering en van straf. 
 In de tweede plaats gaat het om de heersende opvattingen over mannelijkheid, 
vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld. Aafke Komter (1985) spreekt in dit 
kader van ‘de macht van de vanzelfsprekendheid’. Zo bestaat er op het seksuele 
vlak de vanzelfsprekendheid dat jongens en mannen ‘recht hebben’ op seks van 
hun partner. Meisjes en vrouwen ervaren dit veelal als ‘een plicht’ waaraan zij 
moeten voldoen. Veel jongens en mannen beschouwen enige vorm van dwang 
en geweld in de seksuele omgang als ‘normaal’. Bovendien is seksueel 
opdringerig en gewelddadig gedrag voor sommige jongens en mannen aantrek-
kelijk vanwege de spanning, het avontuur en het gevaar (Beelen, 1988). 
 In de derde plaats is er bij veel jongens en mannen en in het bijzonder bij 
plegers van seksueel geweld sprake van een gebrek aan inlevingsvermogen in 
anderen. Veel plegers zijn zich niet bewust van de gevolgen van hun gedrag 
voor het slachtoffer. Door de seksespecifieke socialisatie zijn de sociaal-emo-
tionele en verzorgende vaardigheden bij mannen minder ontwikkeld dan bij 
vrouwen. Bij plegers van incest is er dikwijls sprake van verwarring tussen 
enerzijds de eigen behoefte aan affectie, intimiteit en seksualiteit en anderzijds 
de verantwoordelijkheid als vader, broer, oom, enzovoorts. 
 In de vierde plaats speelt een rol dat sommige plegers van seksueel geweld in 
hun jeugd slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Seksueel misbruikte 
jongens kunnen (later) zelf overgaan tot misbruik van anderen vanuit een 
behoefte aan controle, door het feit dat het naar buiten keren van agressie deel 
uitmaakt van hun socialisatie en door de mogelijke identificatie met de pleger. 
Met de stelling dat slachtoffers pleger kunnen worden, begeven we ons echter 
op glad ijs. Door verhalen in de media van sommige onderzoekers en hulp-
verleners ontstaat de indruk dat er een direct verband is tussen slachtoffer-zijn 
en pleger-worden. In werkelijkheid zijn echter lang niet alle plegers van seksu-
eel geweld in hun jeugd seksueel of anderszins mishandeld. Evenzogoed gaan 
lang niet alle misbruikte jongens later over tot het plegen van seksueel geweld 
(Van Outsem, 1990). 
 In de vijfde plaats gaat het om de in onze samenleving dominante opvattingen 
over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. Een voorbeeld is de opvatting dat 
mannen altijd seks willen en seks altijd leuk vinden en dat elk lichamelijk 
contact moet leiden tot seks. Een andere opvatting is dat het ook in de seks gaat 
om prestaties en dat mannen het initiatief en de leiding moeten nemen 
(Zilbergeld, 1978). Jongens en mannen mogen bepaalde emoties, zoals zwak-
heid, angst, kwetsbaarheid en tederheid, niet hebben, laat staan tonen. Daar-
entegen mogen mannen wel seksuele gevoelens hebben. Omdat seksuele gevoe-
lens van alle kanten worden aangemoedigd, kunnen behoeften, die in feite niet 
seksueel van aard zijn, worden bevredigd door middel van seksualiteit (Damen, 
1988). 
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In enkele bijdragen in deze bundel worden een of meerdere van de genoemde 
factoren nader uitgewerkt. Joop Beelen heeft onderzoek gedaan naar manieren 
die mannen gebruiken om tot seksueel contact te komen op momenten dat hun 
vrouw of vriendin geen zin heeft om te vrijen. Hij beschrijft de ‘geleidelijke 
schaal’ tussen verleiden en verkrachten. Frits Bruinsma gaat in op seksueel 
geweld bij allochtonen. Hij stelt onder andere de vraag aan de orde in hoeverre 
bij allochtone plegers andere factoren een rol spelen dan bij autochtone plegers. 
Joel Staffeleu maakt in het tweede deel van zijn bijdrage een aantal opmerkin-
gen over de relatie tussen mannelijke seksualiteit en het plegen van seksueel 
geweld. Tot slot noemt Jan Nilsson vanuit zijn ervaring met gewelddadige 
mannen een aantal factoren die samenhangen met het gebruik van geweld door 
mannen tegen hun vrouw (en/of kinderen). 
 
 
Hulpverlening 
 
Hulp als alternatief voor straf? 
 
De laatste jaren wordt steeds vaker aangedrongen op hulpverlening aan plegers 
van seksueel geweld. Een belangrijke reden om plegers van seksueel geweld te 
behandelen is de constatering dat gevangenisstraf, zonder hulpverlening, weinig 
zin heeft. Uit divers Amerikaans onderzoek blijkt dat veel plegers van seksueel 
geweld na detentie recidiveren. De resultaten van behandelingen van plegers in 
Amerika leiden tot de voorzichtige conclusie dat de kans op recidive onder ple-
gers die hulpverlening opgelegd krijgen kleiner is dan onder plegers die een ge-
vangenisstraf krijgen zonder behandeling. 
 Een andere reden voor hulpverlening aan plegers is dat slachtoffers van voor 
hen bekende plegers vaak niet overgaan tot aangifte bij de politie. Juist in deze 
situatie kan een slachtoffer er bij gebaat zijn wanneer de mogelijkheid bestaat 
om - zonder aangifte te doen - aan te dringen op hulpverlening aan de pleger. In 
de hulpverlening aan incestslachtoffers wordt steeds vaker gewerkt vanuit een 
drie- of meer-sporen-beleid. Geprobeerd wordt om verschillende hulpverleners 
in te schakelen voor het slachtoffer, de pleger en de overige gezinsleden. 
 Dat het - onder bepaalde condities - zinvol is plegers van seksueel geweld 
(ambulant) te behandelen, komt ook naar voren uit een NISSO-onderzoek naar 
de meningen en ervaringen van justitie en hulpverlening met ambulante thera-
peutische behandeling van plegers van seksueel geweld (Haveman en Staffeleu, 
1990; in de bijdragen van beide auteurs in deze bundel wordt op enkele resulta-
ten van dit onderzoek ingegaan). Het op dit onderzoek gebaseerde rapport ‘Da-
ders van seksueel geweld: straffen of behandelen’ werd gepresenteerd op de 
conferentie ‘Plegers van seksueel geweld - Ontwikkeling in hulpverlening en 
preventie’. In de toespraken ter gelegenheid van deze presentatie werd gewezen 
op het groeiende maatschappelijk draagvlak voor de behandeling van plegers in 
een justitieel kader (zie bijlage 1, blz. 169). 
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 Uit de bijdrage in deze bundel van Joel Staffeleu blijkt dat hulpverleners met 
ervaring met plegers van seksueel geweld, behandeling de meeste kans geven 
wanneer er sprake is van een door justitie opgelegde behandeling. Sommige 
plegers zijn weliswaar in het begin alleen gemotiveerd om straf te ontlopen, 
maar de hulpverlener heeft in ieder geval een stok achter de deur wanneer de 
pleger zich niet aan de afspraken houdt of anderszins niet meewerkt of de be-
handeling dreigt te mislukken. 
 Aan de opgelegde behandeling van plegers van seksueel geweld zitten echter 
ook een aantal haken en ogen. Riekje Kok stelt - vanuit het perspectief van 
slachtoffers - in haar bijdrage de volgende vragen aan de orde: 
- Moeten plegers van seksueel geweld gestraft of geholpen worden? 
- Vanuit welke visie moet hulpverlening aan plegers plaatsvinden? 
- Gaat de aandacht voor plegers niet ten koste van de aandacht voor slachtof-

fers? 
Roelof Haveman belicht een aantal strafrechtelijke problemen bij de behande-
ling van plegers in een justitieel kader. 
 
Weerstanden bij hulpverleners 
 
Momenteel zijn RIAGG’s en andere ambulante instellingen dun bezaaid met 
hulpverleners die zich beschikbaar stellen voor de behandeling van plegers van 
seksueel geweld. Hulpverlening in een verplichtend kader is voor de meeste 
ambulante instellingen ongebruikelijk. Hulpverleners gaan het liefst uit van ver-
trouwen en motivatie, hetgeen bij plegers vaak ver te zoeken is. Er is bij veel 
hulpverleners ook weerstand tegen het behandelen van plegers vanwege de ge-
voelens van walging en afkeer die de confrontatie met deze mannen oproept. 
 De houding van zowel mannelijke alsook vrouwelijke hulpverleners te-
genover plegers van seksueel geweld staat centraal in de bijdrage van Gusta 
Boland en Kees van der Rhee; Nel Warner beschrijft in dit kader een aantal cul-
tuurverschillen tussen hulpverleners van de RIAGG en Reclasseringswerkers. 
 Ten aanzien van vrijwillige hulpverlening aan plegers van seksueel geweld 
lijkt er sprake te zijn van een vicieuze cirkel. Plegers melden zich zelf zelden 
bij de hulpverlening als zodanig aan. Ten eerste beschouwen de meeste jongens 
en mannen geweld en gedwongen seks niet als een probleem. Ten tweede vin-
den jongens en mannen het moeilijk om hulp te vragen. Gewelddadige jongens 
en mannen komen nog minder makkelijk met hun verhaal naar buiten gezien 
het risico op afkeuring en veroordeling. Er is in Nederland geen laagdrempelige 
voorziening waar jongens en mannen dit risico niet lopen. Zolang ‘de hulpvraag 
niet bestaat’ is de kans tenslotte klein dat reguliere instellingen prioriteit zullen 
geven aan hulpverlening aan plegers. 
 
Ondanks de grote stappen en hoge drempels voor plegers en hulpverleners, zijn 
er de afgelopen jaren verschillende plegers in behandeling geweest. Zo zijn er 
volgens een onderzoek van Bram Kuiper (1987) tussen 1981 en 1986 meer dan 
200 plegers bij de RIAGG’s aangemeld. Voor de helft gaat het hier om plegers 
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die zijn doorverwezen door politie of justitie, de rest van de plegers is verwezen 
door andere instellingen. Hieronder bevinden zich overigens relatief veel 
plegers van zogenaamde ‘hands-off’ delicten: gluurders, exhibitionisten, enzo-
voorts. 
 
Hulp in een verplichtend kader en op vrijwillige basis 
 
Er zijn meerdere manieren waarop de behandeling van plegers door een ambu-
lante hulpverlener kan starten. De eerste mogelijkheid is een door de justitie 
opgelegde behandeling. Justitie heeft in feite drie mogelijkheden om een ver-
plicht contact met een hulpverlener op te leggen: 
1) een voorwaardelijk sepot door de Officier van Justitie, met als bijzondere 

voorwaarde een verplicht contact met een hulpverlener (het ‘officiersmo-
del’); 

2) voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarde een ver-
plicht contact met een hulpverlener; 

3) de rechter houdt een zitting voor bepaalde of onbepaalde tijd aan om de 
verdachte te laten behandelen; de definitieve uitspraak volgt na de afronding 
van de behandeling of wanneer de behandeling tussentijds wordt stopgezet 
(bij een voortijdige beëindiging of een niet-geslaagde behandeling kan de 
rechter alsnog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitspreken). 

Het in 1989 gestarte project Incest Dader Behandeling Rotterdam werkt met 
plegers volgens de laatste twee mogelijkheden. Het project is een samenwer-
kingsverband tussen de drie Rotterdamse RIAGG’s, justitie en de Reclassering. 
Nel Warner beschrijft in haar bijdrage de samenwerking tussen de betrokkenen 
en de condities waaronder plegers behandeling opgelegd krijgen. Voorts gaat 
zij aan de hand van haar ervaringen met plegers in op een aantal aspecten van 
de behandeling. 
 Een tweede mogelijkheid tot ambulante behandeling van plegers betreft door-
verwijzingen door de Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechters of Bu-
reaus Vertrouwensartsen. De plegers zijn bekend bij de genoemde instanties, 
maar er is (nog) geen aangifte gedaan bij de politie. Deze instanties kunnen 
plegers onder druk zetten om in behandeling te gaan. De dreiging met aangifte 
kan dan als pressie-middel dienen. 
 Een derde mogelijkheid om de hulpverlening aan een pleger te starten is 
vanuit een hulpverleningscontact met een slachtoffer van seksueel geweld. De 
Stichting Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen in Groningen werkt 
op deze manier met incestplegers. In haar bijdrage in deze bundel gaat Betty 
Mijlof in op het ontstaan van het meer-sporen-beleid bij seksueel misbruik van 
kinderen binnen het gezin. In het meer-sporen-beleid wordt gestreefd naar hulp-
verlening voor het gehele gezin, waarbij de hulp voor de diverse gezinsleden 
gescheiden plaatsvindt. Geïllustreerd wordt hoe de gesprekken met plegers en 
moeders van slachtoffers verlopen. 
 Tot slot zijn er plegers die uit zichzelf hulp vragen. Tot nu toe gebeurt dit 
maar zelden. Slechts af en toe worden telefonische hulpdiensten en hulpverle-
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ningsinstellingen benaderd door jongens en mannen die zeggen dat ze hulp 
zoeken omdat ze in de problemen komen door bijvoorbeeld hun seksuele con-
tacten met kinderen of hun fantasieën daarover. Overigens zijn er wel diverse 
plegers van seksueel geweld in behandeling zonder dat hulpverleners hiervan 
op de hoogte zijn. De cliënt heeft zich aangemeld met hele andere problematiek 
dan seksueel geweld; dit laatste blijft dan verborgen en onbesproken. 
 
Alle aandacht voor en discussies over opgelegde behandeling van plegers van 
seksueel geweld ten spijt, de meeste plegers komen niet in contact met politie, 
justitie en/of hulpverlening. Dit zou er voor pleiten laagdrempelige voorzienin-
gen te creëren die zich speciaal richten op deze plegers. Specifiek op (seksueel) 
gewelddadige mannen gerichte projecten in Duitsland, Zweden en de Verenigde 
Staten hebben aangetoond dat het mogelijk is sommige plegers te stimuleren 
hun eigen situatie en gedrag als problematisch te erkennen en hulp te zoeken. 
De bijdrage van Hans Peter Lütjen-Dageförde en Sjang Hermsen laat zien hoe 
‘Männer Gegen Männer-Gewalt’ er in geslaagd is via publiciteit gewelddadige 
mannen te bereiken en te motiveren voor hulpverlening. Een tweede voorbeeld 
van vrijwillige hulpverlening aan plegers van (seksueel) geweld betreft het Cri-
siscentrum voor Mannen in Zweden. Jan Nilsson gaat in op de werkwijze en er-
varingen van dit Crisiscentrum. 
 
Doel en inhoud van de behandeling 
 
De behandeling van plegers van seksueel geweld beoogt het beëindigen van het 
seksueel gewelddadige gedrag en het voorkómen van recidive. In deze behan-
deling staat in feite het belang van slachtoffers voorop. In de ambulante behan-
deling van plegers van incest in Nederland gaat het vaak om doelen als ‘het le-
ren herkennen van de ketting van gebeurtenissen, gevoelens, fantasieën en ge-
dachten die leidt tot seksueel misbruik’, ‘schuld- en conflictbesef’, ‘het nemen 
van verantwoordelijkheid’, ‘identificatie met het slachtoffer’, ‘het leren 
begrijpen van gedrag en motieven in het licht van de eigen levensgeschiedenis’ 
en ‘het leren hanteren van risicosituaties’ (Frenken en Van Stolk, 1990; zie ook 
de bijdragen van Nel Warner en Ruud Bullens in deze bundel). 
 Met name met het oog op het leren nemen van verantwoordelijkheid is Kuiper 
(1988) op basis van Amerikaanse ervaringen hoopvol gestemd over groepsbe-
handeling. Op deze wijze zouden de meestal hardnekkige defensiemechanismen 
van de pleger, zoals rationalisatie, isolatie, ontkenning en projectie, beter 
kunnen worden doorbroken. Onlangs zijn ook in Nederland de eerste groepen 
voor plegers gestart. Ruud Bullens doet in zijn bijdrage verslag van de werkwij-
ze en de eerste ervaringen. 
 Verschillende behandelaars in Nederland zijn het min of meer eens over 
bovenstaande behandelingsdoelen. Minder vanzelfsprekend in de behandeling 
van plegers is het aan de orde stellen van opvattingen over mannelijkheid, vrou-
welijkheid, seksualiteit en geweld. Dit in tegenstelling tot sommige buiten-
landse hulpverleningsprojecten waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de 
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socialisatie en het zelfbeeld van plegers en hun waarden en normen met betrek-
king tot kinderen, vrouwen en seksualiteit. Tevens is de behandeling in deze 
projecten nadrukkelijk gericht op verandering van de traditionele manier van 
omgaan met macht en gevoelens van onmacht. (Zie de bijdragen in deze bundel 
van Sjang Hermsen, Jan Nilsson, Leonora van der Starre en Hans Peter Lütjen-
Dageförde en Sjang Hermsen.) 
 
Hulpverlening in de gevangenis 
 
Het bovenstaande heeft betrekking op ambulante behandeling van plegers van 
seksueel geweld. De behandeling van seksuele delinquenten in t.b.s.-instellin-
gen blijft in deze bundel buiten beschouwing. Wel wordt er ingegaan op de 
mogelijkheid om binnen ‘gewone’ gevangenissen hulp te verlenen aan plegers 
van seksueel geweld. Leonora van der Starre doet uitgebreid verslag van een 
‘seminar over sekserollen’ voor jeugdige plegers van seksueel geweld in de 
Jeugdgevangenis Hamelen (Duitsland). 
 
 
Preventie 
 
Preventie van seksueel geweld heeft zich tot nu toe vooral gericht op vrouwen 
en kinderen. Tal van projecten zijn ontwikkeld om de weerbaarheid van poten-
tiële slachtoffers te vergroten, zoals zelfverdedigingscursussen voor vrouwen en 
meisjes en programma’s voor kinderen om hen minder kwetsbaar te maken 
voor seksueel misbruik door volwassenen en hen te leren hulp te vragen. Een 
bezwaar van de huidige preventie-praktijk is dat de oplossing te veel van 
kinderen en vrouwen wordt verwacht, waarmee de verantwoordelijkheid geheel 
ten onrechte bij hen wordt gelegd (Spanjaard en Dijkstra, 1990). Naast acti-
viteiten gericht op kinderen en vrouwen moet preventie van seksueel geweld 
zich juist óók op jongens en mannen richten. 
 Preventie van seksueel geweld vereist allereerst dat de sociaal-economische 
posities van vrouwen en mannen aan elkaar worden gelijkgesteld (Spanjaard en 
Damen, 1989). Maatregelen op dit terrein behoren echter vooral tot de taak van 
overheid en politiek. Dit ontslaat het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, 
het welzijnswerk en arbeidsorganisaties overigens niet van de plicht voortdu-
rend de noodzaak van bepaalde politieke beslissingen te benadrukken en 
maatregelen op het eigen werkterrein door te voeren. Zij hebben echter vooral 
een taak in het bewerkstelligen van de benodigde verandering van houding en 
gedrag van jongens en mannen. 
 
Het beïnvloeden van vanzelfsprekendheden 
 
Bij preventie van seksueel geweld gericht op jongens en mannen gaat het om 
het benvloeden van vanzelfsprekendheden in gevoelens, gedachten en gedrag. 
De doelstelling van preventie is dat jongens en mannen zich bewuster worden 
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van hun sekse-stereotiepe en seksueel gewelddadige opvattingen en dat ze hun 
daarmee samenhangende houding en gedrag veranderen. Heersende opvattingen 
over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld, zoals de vanzelf-
sprekendheid van dwang en geweld door jongens en mannen in de seksuele om-
gang met meisjes en vrouwen, vormen een belangrijk aangrijpingspunt voor 
preventie. Maar ook opvattingen over de sekse-specifieke taakverdeling binnen 
het gezin zijn van belang, juist om te zorgen dat jongens en mannen meer ver-
zorgende taken op zich nemen in de huishouding en opvoeding. 
 
Bij preventie van seksueel geweld gericht op jongens en mannen zijn de vol-
gende aspecten van belang (Spanjaard, 1990; Damen, Lagendijk en Spanjaard, 
1990): 
- de omvang en de ernst van seksueel geweld: het is noodzakelijk dat jongens 

en mannen doordrongen raken van het feit dat seksueel geweld voorkomt en 
dat het ook voor kan komen in hun eigen omgeving of bij henzelf; 

- de stereotypering en bagatellisering ten aanzien van seksueel geweld: bij 
seksueel geweld gaat het meestal niet om ‘enge psychopaten die vrouwen en 
meisjes de bosjes in sleuren en verkrachten’, maar in veruit de meeste geval-
len om ‘gewone’ mannen die meisjes en vrouwen uit hun eigen omgeving 
misbruiken (hun partner, dochter, vrouwelijke collega, kennis, enzovoorts); 

- de gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers: voor jongens en mannen 
is het van groot belang dat ze zich meer leren inleven in de situatie van ande-
ren, teneinde de grenzen, wensen en behoeften van anderen te kunnen aanvoe-
len en respecteren; 

- de heersende mythen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en ge-
weld, zoals ‘mannen hebben recht op seks van hun partner’, ‘een beetje aan-
dringen en dwingen is leuk, ja zelfs spannend’ en ‘jongens en mannen hebben 
hun seksuele driften niet altijd onder controle’. 

- de invloed van groepsdruk: de druk van groepsnormen die er in sommige 
situaties toe leidt dat jongens en mannen, al dan niet gezamenlijk, seksueel 
geweld plegen; 

- alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag: de voordelen die het jon-
gens en mannen op kan leveren wanneer zij minder op basis van macht en 
geweld en meer op basis van gelijkheid met elkaar en meisjes en vrouwen 
omgaan. 

 
Primaire preventie 
 
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire preven-
tie. Primaire preventie is gericht op het verminderen van de incidentie van 
seksueel geweld, de mate waarin zich nieuwe gevallen voordoen. Secundaire 
preventie is gericht op het verminderen van de negatieve gevolgen van seksueel 
geweld en de prevalentie (duur en aantal situaties van seksueel geweld). 
 Voor primaire preventie van seksueel geweld gericht op jongens en mannen 
bestaan verschillende strategieën, methoden en materialen. Om grote groepen 
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jongens te bereiken liggen massa-mediale middelen het meest voor de hand: 
TV-spots, advertenties, affiches, enzovoorts. In de tweede helft van 1991 gaat 
een landelijke voorlichtingscampagne ‘primaire preventie van seksueel geweld’ 
van start gericht op jongens en mannen tussen de twaalf en vijfendertig jaar. 
Deze campagne wordt voorbereid en uitgevoerd door de werkgroep ‘Voorlich-
tingsproject’ van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebe-
leid, Werkgroep Seksueel Geweld. 
 Echter, het veranderen van houding en gedrag is een bijna onmogelijke doel-
stelling voor massa-mediale campagnes. Intensievere methoden, zoals voorlich-
tingsprogramma’s en sociale vaardigheidstrainingen, bieden meer mogelijk-
heden. 
 Preventie van seksueel geweld gericht op jongens (en mannen) staat nog in de 
kinderschoenen. Initiatiefnemers tot dusverre zijn autonome organisaties zoals 
de stichtingen Tegen Haar Wil en Mannen Tegen Seksueel Geweld en enkele 
preventie-afdelingen van RIAGG’s en de Rutgers Stichting. Er is nog maar 
weinig materiaal ontwikkeld en de uitgevoerde projecten hebben allen een min 
of meer experimenteel karakter. Over de effecten is nog nauwelijks iets bekend. 
 Eelco Damen, Marjan Bonink en Han Spanjaard geven in hun bijdrage enkele 
voorbeelden van werkvormen die gebruikt kunnen worden bij voorlichtingspro-
gramma’s voor jongeren en voor leerkrachten, welzijnswerkers en jeugdhulp-
verleners. Mietske van Hooff en Hannie Kraan beschrijven de totstandkoming 
van een specifiek op jongens gericht voorlichtingsprogramma van de Rutgers 
Stichting in Eindhoven. 
 Tot op heden zijn er niet of nauwelijks preventie-activiteiten ontwikkeld 
gericht op mannen. Jongens zijn nu eenmaal makkelijker te bereiken en te 
beïnvloeden dan mannen. Jongens kunnen worden aangesproken op scholen, 
binnen het sociaal cultureel werk en binnen de jeugdhulpverlening. Mannen 
komen in het algemeen minder in contact met instellingen met een vormende, 
opvoedende en hulpverlenende functie. Voor het bereiken van volwassen man-
nen zal daarom meer dan bij jongens een beroep gedaan moeten worden op de 
eerder genoemde massa-mediale middelen. Daarnaast kan gedacht worden aan 
het organiseren van ouderschapscursussen voor vaders (Damen en Spanjaard, 
1990) en voorlichtingsactiviteiten gericht op mannen in het kader van preventie 
van seksuele intimidaties in bedrijven en instellingen. 
 
Secundaire preventie 
 
Op het grensgebied van preventie en hulpverlening bevinden zich de leerpro-
jecten voor jeugdige plegers van seksueel geweld in het kader van een alterna-
tieve sanctie. Vanuit verschillende invalshoeken hebben leerprojecten plaatsge-
vonden voor plegers jonger dan 18 jaar. Deze leerprojecten zijn gericht op het 
voorkómen van herhaling en zijn als zodanig te beschouwen als een vorm van 
secundaire preventie. 
 Een voorbeeld is een voorlichtingsprogramma dat ontwikkeld is door de 
Stichting Tegen Haar Wil Groningen, de Stichting Mannen Tegen Seksueel 
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Geweld en de afdeling preventie van de RIAGG Groningen. Zij voerden in 
1988 gezamenlijk een voorlichtingsprogramma uit voor in een tehuis wonende 
jongens, die in groepsverband een meisje hadden aangerand. In de bijdrage van 
Ronald Schilperoort wordt uitvoerig ingegaan op het programma voor de jon-
gens. 
 
Tot slot 
 
Eén van de lastigste problemen bij hulpverlening en preventie gericht op ple-
gers en potentiële plegers van seksueel geweld is het feit dat seksueel geweld 
een uitingsvorm is van de machtsongelijkheid tussen de seksen. Jongens en 
mannen laten zich hierop niet graag aanspreken. Ze zijn bovendien over het 
algemeen weinig geneigd hun bevoorrechte en meer-machtige positie ten op-
zichte van meisjes en vrouwen op te geven. Wellicht speelt dit probleem extra 
in de hulpverlening aan plegers van seksueel geweld: het blijkt moeilijk te zijn 
om in het licht van individuele levensgeschiedenissen de maatschappelijke con-
text in het oog te houden. 
 Voor de verdere ontwikkeling van hulpverlenings- en preventieprojecten is 
daarom uitwisseling en samenwerking tussen vrouwen- en mannenorganisaties, 
tussen slachtofferhulp en plegerhulp, tussen alternatieve en reguliere instellin-
gen en tussen hulpverlening en preventie noodzakelijk. De groeiende aandacht 
voor (individuele) plegers van seksueel geweld kan en mag de structurele 
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen volwassenen en 
kinderen niet onaangetast laten. 
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Aandacht voor plegers en potentiële plegers van 
seksueel geweld in historisch perspectief 
 
Eelco Damen 
 
 
In de tweede helft van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig werd 
onder invloed van de vrouwenbeweging de aard en de omvang van seksueel 
geweld zichtbaar. Veel vrouwen vonden de moed hun ervaringen met seksueel 
geweld naar buiten te brengen. Naast de strijd voor betaalde arbeid, financiële 
onafhankelijkheid, ‘baas in eigen buik’ en zelfstandigheid van vrouwen, werd 
de bestrijding van seksueel geweld een doel dat de gemoederen heftig in 
beroering heeft gebracht. Het kan toch niet waar zijn dat de in het Wetboek van 
Strafrecht omschreven zedenmisdrijven als aanranding, verkrachting en incest 
op zo’n grote schaal voorkomen? Is het echt mogelijk dat er ook sprake is van 
verkrachting en aanranding binnen het huwelijk en relaties? En dat kinderen 
door vaders, opa’s, ooms, neven, broers en andere verwanten en bekenden 
seksueel worden misbruikt? Het is toch niet echt zo dat er misbruik-netwerken 
bestaan? 
 Behalve de aard en omvang van deze reeds eeuwenlang voorkomende maar 
grotendeels aan het zicht onttrokken ‘zedendelicten’, werden andere verschij-
ningsvormen van seksueel geweld zichtbaar: ongewenste intimiteiten in 
arbeidssituaties, vrouwenmishandeling, seksueel misbruik door hulpverleners 
en andere vertrouwensfiguren, gedwongen prostitutie, vrouwenhandel en het 
onder dwang produceren van soms extreem gewelddadige pornografie. Vanuit 
de homobeweging werd geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen aan de orde gesteld. 
 
 
De maatschappelijk strijd van vrouwen en de weerstand van mannen 
 
De toenemende stroom van getuigenissen over seksueel geweld leidde tot een 
maatschappelijke strijd tegen seksueel geweld. In het begin werd die strijd voor 
een belangrijk deel op straat gestreden: grote demonstraties van voornamelijk 
vrouwen met als leuzen: ‘Als een meisje nee zegt bedoelt ze nee!’, ‘Iedere man 
is een potentiële verkrachter’ en ‘Al die kerels die verkrachten, smijt ze in de 
Amsterdamse grachten!’. 
 Het was onder invloed van deze beweging dat de toenmalige Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hedy d’Ancona, het initiatief nam tot 
wat is gaan heten de ‘Kijkduin-conferentie’ van 1982: een besloten conferentie 
van politici, ambtenaren en deskundigen uit de vrouwenbeweging. De opzet 
was het aandragen van bouwstenen voor een samenhangend overheidsbeleid ter 
bestrijding van seksueel geweld. Kort daarop werden in de eerste overheidsnota 
de uitgangspunten voor het beleid geformuleerd. Daarna volgden onderzoeken 
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onder vrouwen en meisjes naar aard en omvang van seksueel geweld. 
 Naarmate de omvang van seksueel geweld duidelijker werd, groeide ook het 
besef dat het bij seksueel geweld meestal gaat om uitingsvormen van machts-
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen volwassenen en kinderen en 
tussen heteroseksuelen en homoseksuelen. Daaraan evenredig nam ook de 
weerstand van de samenleving in het algemeen en die van mannen in het bij-
zonder toe: het kon en mocht niet waar zijn wat duizenden meisjes en vrouwen 
verklaarden. ‘Vrouwenstrijd is penisnijd’ werd de tegenleus op straat. Manne-
lijke sociale wetenschappers formuleerden ook zeer recentelijk nog heftig ver-
weer tegen onderzoeksgegevens over seksueel geweld langs de weg van metho-
dologische bezwaren. Maar het verweer waartegen? En voor wie? 
 
 
Het ontstaan van de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld 
 
Vanaf het begin van de jaren tachtig is opvallend de nagenoeg complete afwe-
zigheid van mannen als mede-vechters in de strijd tegen seksueel geweld. Het 
leek wel oorlog tussen de seksen: vrouwen als slachtoffers en potentiële slacht-
offers tegenover mannen als verkrachters en potentiële verkrachters. 
 Ik herinner me nog goed een massale demonstratie van vrouwen tegen seksu-
eel geweld in 1982 in Amsterdam, waarin een handjevol mannen ergens achter-
in de stoet mee liep om solidariteit te betuigen. Een solidariteit die door vrou-
wen met argusogen werd bekeken. In de Leidsestraat, tussen Prinsengracht en 
Keizersgracht, zwelde de leus aan: ‘Al die kerels die verkrachten, gooi ze in de 
Amsterdamse grachten’. Een boze man probeerde met zijn auto op de stoet in te 
rijden. Op dat moment sloeg ons de angst om het hart dat wij wel eens als 
eersten in die gracht konden belanden. 
 In dit klimaat ontstond in 1983 de organisatie Mannen Tegen Seksueel Ge-
weld, afgekort MTSG. In het inmiddels opgeheven blad Manuscript, deel van 
de toenmalige minimale ‘mannenbeweging’, deed Bert van Herk, de eerste 
voorzitter van Mannen Tegen Seksueel Geweld, een oproep aan mannen om 
zich in plaatselijke groepen te verenigen en de bestrijding van seksueel geweld 
ook tot een mannenzaak te maken. De eerste regionale groepen, waarin enkele 
honderden mannen deelnamen, voerden weliswaar enkele kleine lokale acties, 
maar wisten nauwelijks mannen langdurig te motiveren zich in te zetten voor de 
bestrijding van seksueel geweld. Een te individueel gerichte discussie over de 
vraag of iedere man een potentiële verkrachter is deed de groepen de das om; 
bekentenissen over gepleegd seksueel geweld kwamen zelden of nooit naar 
voren. 
 Mannen Tegen Seksueel Geweld bleef de noodzakelijke betrokkenheid van 
mannen bij de bestrijding van seksueel geweld als leidraad hanteren, maar deze 
betrokkenheid werd nadrukkelijk gedifferentieerd (Berk, 1988; Spanjaard en 
Damen, 1989). De organisatie ging zich richten op het bewerkstelligen van 
veranderingen in mentaliteit en gedrag ten aanzien van seksueel geweld bij 
jongens en mannen in het algemeen. De aandacht ging niet alleen uit naar 
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plegers en potentiële plegers, maar ook naar mannelijke partners van vrouwelij-
ke slachtoffers van seksueel geweld en mannen en jongens die zelf het slachtof-
fer zijn geworden van seksueel geweld. 
 Ten aanzien van de plegers van seksueel geweld is een verdere nuancering 
noodzakelijk. Uit de getuigenissen van slachtoffers blijkt dat ook vrouwen ple-
ger kunnen zijn. Over de omvang en de aard is echter nog weinig bekend. 
Waarschijnlijk betreft het relatief kleine aantallen en voor zover nu bekend gaat 
het vaak om vrouwen die dit seksuele geweld samen met een man plegen. 
 
De actiestrategie van MTSG werd verlaten. De activiteiten werden gericht op 
het bevorderen van onderzoek en hulpverlening aan plegers en mannelijke 
slachtoffers en op het initiëren en stimuleren van preventieprojecten voor 
mannen en jongens. Daarmee werden de activiteiten tevens meer gericht op 
reguliere voorzieningen, op het overheidsbeleid, op samenwerking met andere 
organisaties en op beïnvloeding van de publieke opinie. In de huidige MTSG-
activiteiten wordt daarbij steeds benadrukt dat voor een daadwerkelijke bestrij-
ding van seksueel geweld verandering van de machtsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, en in het bijzonder een mentaliteits- en gedrags-
verandering bij jongens en mannen, noodzakelijk is. 
 In dit kader werd door MTSG enkele jaren geleden het initiatief genomen om 
het boek ‘Voor verbetering vatbaar’ te laten samenstellen, waarin binnen- en 
buitenlandse hulpverlenings- en preventie-activiteiten worden beschreven (De 
Groot en Hermsen, 1989). In de tweede helft van 1990 heeft MTSG gewerkt 
aan een affiche over seksueel geweld gericht op jongens en mannen; in 1991 
zullen de resultaten van projecten over seksueel misbruik van jongens en man-
nen als partner van vrouwelijke slachtoffers worden gepubliceerd. 
 
 
Risico’s 
 
Sinds enkele jaren is MTSG niet meer de enige organisatie die zich bij de 
bestrijding van seksueel geweld op mannen en jongens richt. Bij reguliere voor-
zieningen is een toenemende aandacht voor plegerhulp, voor hulp aan manne-
lijke slachtoffers en voor preventie gericht op mannen en jongens in het alge-
meen. De overheid publiceerde in 1988 een concept-nota over preventie van 
seksueel geweld en de aanpak van plegers en bereidt thans een voorlichtings-
campagne gericht op mannen en jongens voor. Redenen voor tevredenheid voor 
MTSG, want dat was nou juist wat zij wilde: MTSG wordt niet meer met 
argusogen gevolgd, de discussie heeft niet meer het karakter van ‘oorlog tussen 
de seksen’ maar van samenwerking ten behoeve van de bestrijding van seksueel 
geweld. Dat is een belangrijk winstpunt. Maar tegelijkertijd bevatten de huidige 
ontwikkelingen risico’s (Spanjaard en Damen, 1989). 
 De aandacht voor plegers is verheugend, zolang het geen doel op zichzelf 
wordt maar nadrukkelijk wordt geplaatst in het perspectief van de noodzake-
lijke bestrijding van de machtsongelijkheid tussen de seksen en de bestrijding 
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van seksueel geweld. MTSG stelt zich op het standpunt dat alleen een dergelij-
ke maatschappelijk georiënteerde preventie en plegerhulp gewenst is. Daarmee 
is niet gezegd dat bijvoorbeeld in de behandeling van plegers geen aandacht 
moet worden besteed aan individuele levensgeschiedenissen en 
omstandigheden. Het gaat er om dat deze nooit los gezien mogen worden van 
de maatschappelijke context. En het gaat er om dat niet het oplossen van 
individuele problemen, maar preventie van seksueel geweld het uiteindelijke 
doel is en blijft. 
 De aandacht voor plegers brengt nog een ander risico met zich mee. Hulpver-
lening voor slachtoffers van seksueel geweld is nog absoluut onvoldoende ont-
wikkeld, zeker binnen de reguliere voorzieningen. Het voornemen van de over-
heid de stichtingen Tegen Haar Wil en Tegen Seksueel Geweld op te heffen is 
voorbarig, zeker zolang voor slachtoffers geen adequaat hulpaanbod in regulie-
re voorzieningen gegarandeerd is. Nu deze organisaties hun activiteiten moeten 
beëindigen, wordt het toekomstige risico extra duidelijk: wel plegerhulp, maar 
geen slachtofferhulp vanuit reguliere voorzieningen. MTSG stelt zich op het 
standpunt dat dat absoluut onaanvaardbaar is. Aan de ontwikkeling van pleger-
hulp dient de voorwaarde gesteld te worden dat in ieder geval tevens adequate 
slachtofferhulp geboden kan worden. Want daar moet de prioriteit blijven 
liggen. Misschien moet het beleid van de jaren negentig worden: zonder slacht-
offerhulp geen plegerhulp. 
 Het is verheugend dat nu ook mannen die in hun beroep worden geconfron-
teerd met de problematiek van seksueel geweld belangstelling tonen. Tege-
lijkertijd bergt deze beroepsmatige betrokkenheid echter het risico in zich van 
afstandelijkheid, van een uitsluitende gerichtheid op individuele plegers en het 
buiten beschouwing laten van de machtsongelijkheid tussen de seksen. Manne-
lijke hulpverleners en preventiemedewerkers, maar ook die mannen die het 
beleid in organisaties bepalen, worden op dit terrein met argusogen bekeken, 
net zoals MTSG in de beginjaren van de demonstraties langs de grachten. 
 Ik roep met name de mannelijke beroepsbeoefenaren op zich in te zetten voor 
een maatschappelijk georiënteerde plegerhulp en -preventie en zich in te zetten 
voor een adequaat hulpaanbod voor slachtoffers. 
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Preventie en hulpverlening bij seksueel geweld 
gericht op jongens en mannen is voor verbetering 
vatbaar 
 
Sjang Hermsen 
 
 
In september 1990 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam twee mannen en 
een jongen wegens een groepsverkrachting. Het slachtoffer was een ex-vriendin 
van één van de veroordeelden. De hoofdverdachte was door de twee medeple-
gers opgejut om tegen zijn ex-vriendin op te treden: zij had hem tijdens hun 
relatie bedrogen, de hoofdverdachte moest maar eens laten zien dat hij een man 
was. 
 Bij een dergelijk delict is het opleggen van een vrijheidsstraf de meest voor de 
hand liggende aanpak. Maar is dit afdoende? Als er meer moet gebeuren, hoe 
zouden plegers dan aangepakt moeten worden? Wat is nu het centrale probleem 
achter hun misdaad: hun traditionele ideeën over man-zijn, vrouwen, macht, 
geweld en seksualiteit? Of moeten deze mannen beter leren omgaan met agres-
sie, gekwetst-zijn en afwijzing? Is hier een therapie noodzakelijk, waarbij het 
slachtoffer wordt ontschuldigd en eventuele eigen jeugdtrauma’s worden 
verwerkt? Of is een training sekserollen en emancipatie de juiste remedie? 
 
Nu de aandacht voor plegers van seksueel geweld toeneemt, wordt de vraag 
waar de behandeling van plegers van seksueel geweld zich op moeten richten 
steeds actueler. In Nederland zijn inmiddels enkele hulpverlenings- en preven-
tieprojecten van start gegaan. Ook in het buitenland, met name de Verenigde 
Staten, Duitsland en Zweden, bestaan diverse projecten gericht op plegers van 
seksueel geweld. De feministische visie op seksueel geweld heeft een belangrij-
ke rol gespeeld bij het ontstaan van deze projecten. Op papier is er een gemeen-
schappelijk uitgangspunt: de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen, volwassenen en kinderen. 
 De praktijk van hulpverlening en preventie gericht op plegers vertoont, naast 
overeenkomsten, enkele opmerkelijke verschillen. Het gaat zowel om verschil-
len tussen hulpverlening en preventie alsook om verschillen tussen de situatie in 
Nederland en in het buitenland. In deze bijdrage besteed ik allereerst aandacht 
aan het terrein van de hulpverlening. Daarna sta ik stil bij preventie. In mijn 
gang langs de verschillende projecten ga ik in op drie aspecten: 
- de vraagstelling en uitgangspunten; 
- de structurele context; 
- de praktijk. 
De informatie over de verschillende hulpverlenings- en preventieprojecten is 
grotendeels ontleend aan een inventarisatie die Hans de Groot en ik in opdracht 
van de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld hebben uitgevoerd (De Groot 
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en Hermsen, 1989). 
 
 
Hulpverlening 
 
Vraagstelling en uitgangspunten 
 
Seksueel geweld kent diverse uitingsvormen, zoals onder andere aanranding, 
verkrachting, ongewenste intimiteiten, incest en vrouwenmishandeling. On-
danks de maatschappelijke aandacht voor andere uitingsvormen van seksueel 
geweld, betekent hulpverlening aan seksueel gewelddadige mannen in Neder-
land vooralsnog vooral hulpverlening aan incestplegers. Al in 1984 schreef de 
socioloog Bram van Stolk in zijn artikel ‘Verlaten mannen’ over geweld tegen 
vrouwen vanuit de beleving van mannen (Van Stolk, 1984). Zijn onderzoek 
heeft echter niet geleid tot een structurele hulpverlening aan deze groep van 
gewelddadige mannen. 
 De aandacht voor de incestpleger is in belangrijke mate het gevolg van de 
wens bij de hulpverlening aan incestslachtoffers om een drie-sporen-beleid te 
ontwikkelen. Het uitgangspunt van de ongelijke machtsverhoudingen is bij de 
behandeling van incestplegers vertaald in de nadruk op het nemen van verant-
woordelijkheid door de pleger en de erkenning van het slachtofferschap. De 
sociaaleconomische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de ideeën van 
mannen over macht, geweld en seksualiteit komen tot nu toe niet expliciet 
terug. Voor zover de behandeling zich richt op verandering van de relaties 
tussen mannen en vrouwen, is dit een impliciete oriëntatie: het is afhankelijk 
van de persoonlijke bagage en uitstraling van de hulpverlener. 
 In de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden heeft de hulpverlening aan 
plegers van seksueel geweld zich anders ontwikkeld. De hulpverlening is veel 
nadrukkelijker maatschappelijk georiënteerd. De samenhang tussen seksueel 
geweld en mannelijkheid krijgt een centrale plaats in de werkwijze. De hulp-
verlening besteedt naast het nemen van verantwoordelijkheid door de pleger 
veel aandacht aan vragen als: 
- hoe wordt een jongen tot man gemaakt? 
- op welke wijze leert hij omgaan met macht, geweld en seksualiteit? 
Deze sociologisch-emancipatorische visie wordt vertaald in het bespreekbaar 
maken van de totale levensgeschiedenis van plegers: de persoonlijke levens-
geschiedenis, de relatie met de vader, de seksuele opvoeding, de gezinsrelaties, 
de invloed van leeftijdsgroep, onderwijs en media en de maatschappelijke 
ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
 
Structurele context 
 
De behandeling van incestplegers heeft in Nederland vooral vorm gekregen in 
het inmiddels bekende ‘drie-’ of ‘meer-sporen-beleid’: de aparte behandeling 
van slachtoffer, moeder en pleger. Het gaat hier veelal om vormen van ge-
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dwongen hulpverlening, waarbij justitie en Reclassering nauw betrokken zijn. 
Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het Rotterdamse project voor hulp-
verlening aan incestplegers (zie de bijdrage van Nel Warner in deze bundel). 
 De hulpverlening aan incestplegers in Nederland wordt vooral ontwikkeld 
binnen ambulante hulpverleningsinstellingen, zoals enkele RIAGG’s en Rut-
gershuizen. Daarnaast besteden de Stichting Noordelijke Orthopedagogische 
Voorzieningen (zie de bijdrage van Betty Mijlof in deze bundel) en het Roer-
mondse Tehuis Clara Fey aandacht aan plegers. 
 Dat de hulpverlening aan incestplegers zich vooral ontwikkelt binnen regu-
liere instellingen is opvallend. De slachtofferhulp heeft buiten de gevestigde 
instellingen moeten strijden voor erkenning. Lange tijd was slachtofferhulp met 
name in de alternatieve hulpverlening ingebed. Zelfhulp en vrijwilligerswerk 
kenmerkten de slachtofferhulp. 
 De meer sociologisch-emancipatorisch georiënteerde hulpverlening aan sek-
sueel gewelddadige mannen in het buitenland heeft zich veel meer dan in 
Nederland als alternatieve hulpverlening ontwikkeld. In de Verenigde Staten en 
Duitsland doorbreken begin jaren tachtig ex-gewelddadige mannen het taboe 
rond geweld door mannen. Publiekelijk geven ze inzicht in hun gewelddadig-
heid. Ze doen verslag van hun veranderingsproces dat nauw samenhangt met de 
bewustwording van de sekse-ongelijkheid. Groepen ex-plegers, de ‘mannen-
beweging’ en de slachtofferhulpbeweging drukken een belangrijk stempel op de 
eerste spraakmakende initiatieven. Veel hulpverlening wordt opgezet als zelf-
hulp en bestaat uit vrijwilligerswerk. 
 Met name in Duitsland komen de cliënten op vrijwillige basis naar de projec-
ten voor alternatieve hulpverlening (zie verder ook de bijdrage van Hans Peter 
Lütjen-Dageförde en Sjang Hermsen in deze bundel). In de Verenigde Staten 
gaat het zowel om door justitie opgelegde als om vrijwillige hulpverlening. Er 
wordt vaak gewerkt met therapiecontracten, waarin de cliënt zich verplicht tot 
deelname aan een vast aantal bijeenkomsten. Verder worden in zo’n contract af-
spraken gemaakt over kosten, inzet en houding. 
 De alternatieve organisaties voor plegerhulp in de Verenigde Staten en Duits-
land gebruiken diverse publiciteitsmiddelen om mogelijke cliënten bewust te 
maken van seksueel geweld en hen te werven voor hun hulpprogramma’s: het 
publiek wordt geïnformeerd over seksueel geweld door mannen en over moge-
lijkheden tot hulp. Een aanzienlijke groep mannen is op deze wijze gestimu-
leerd tot het zoeken naar hulp. Een interessant neveneffect van deze werkwijze 
is het samengaan van voorlichting en preventie met hulpverlening. 
 De plegerhulpverlening in Zweden heeft een hele andere achtergrond. De 
Zweedse overheid onderschrijft al geruime tijd de samenhang tussen 
psychosociale crisissituaties bij mannen en de verhoogde kans op geweld of 
seksueel geweld. Ook bij de opvanghuizen voor vrouwen groeide in het midden 
van de jaren tachtig het inzicht dat er hulp moest komen voor de gewelddadige 
partners. Tegen deze achtergrond ontstonden de specifieke Zweedse crisiscentra 
voor mannen. 
 De crisishulp sluit aan op de situatie van gescheiden mannen. Ze probeert 
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tegemoet te komen aan de traditionele afkeer bij mannen van therapie. Het 
crisiscentrum helpt de cliënt allereerst met zijn noodsituatie. Tijdens de eerste 
contacten blijkt regelmatig dat de cliënt zijn partner heeft mishandeld. Crisisop-
vang geeft zo een opstap naar hulp bij gewelddadig gedrag of seksueel mis-
bruik. 
 Crisishulp blijkt zeer laagdrempelig te zijn. De projecten in Zweden bereiken 
groepen mannen die zelf nog geen problemen met geweld hebben. Meer dan 
elders melden zich mannen uit de lagere sociale klassen en minder verbaal inge-
stelde mannen. Nadelig aan de ingang crisishulp is de afhankelijkheid van de 
snel wisselende motivatie om het gebruik van geweld in de relatie te veran-
deren. Komt de partner van de hulpvrager snel of voortijdig terug, dan stoppen 
veel gewelddadige mannen met de behandeling. (Zie voor meer informatie over 
crisishulp aan mannen in Zweden de bijdrage van Jan Nilsson in deze bundel.) 
 Dit probleem is ook bekend bij een vorm van crisishulp aan gewelddadige 
mannen waarmee in Duitsland enkele jaren is geëxperimenteerd. Aan opvang-
huizen voor vrouwen in Duisburg en München waren enkele jaren mannenhulp-
verleners verbonden die crisishulp boden aan partners van mishandelde 
vrouwen. Deze hulp was zeer laagdrempelig georganiseerd. Als een soort 
straathoekwerker benaderden de mannenhulpverleners de partners van mishan-
delde vrouwen. De eerste stap was crisishulp. Tijdens de volgende stap werd 
toegewerkt naar vormen van langdurige hulpverlening. 
 De crisisopvang was redelijk succesvol. Het oplossen van het gewelddadige 
relatieconflict ging echter minder makkelijk. De hulpzoekende was moeilijk te 
motiveren om zijn traditionele mening over het gebruik van geweld tegen zijn 
vrouw en zijn opvattingen over haar plek in huis te wijzigen. 
 Het Duitse experiment met crisishulp aan gewelddadige mannen vertoont 
weinig continuïteit vanwege een gebrek aan financiële middelen. Dit belemmert 
het verder uittesten van de goede aanzetten in deze hulpverlening (Hermsen, 
1989). 
 
Samengevat zijn de verschillen in de structurele opzet van plegerhulp tussen 
Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden als volgt: 
 
Nederland: 
- Reguliere hulp in het kader van het meer-sporen-beleid. 
- Nauwe samenwerking met justitie, Reclassering en slachtofferhulp. 
- Meestal een vorm van opgelegde hulpverlening. 
- Bij voorkeur individueel-therapeutische behandeling. 
 
De Verenigde Staten en Duitsland: 
- Hulpverlening vanuit een sociologisch-emancipatorische visie. 
- Veelal ‘alternatieve’ hulpverlening, nauw verbonden met de mannenbeweging 

en organisaties voor slachtofferhulp. 
- In Duitsland met name vrijwillige hulpverlening. 
- In de Verenigde Staten zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen hulp-
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verlening. 
- Zowel professionele hulp als zelfhulp. 
- Veel vrijwilligerswerk. 
 
Zweden: 
- Plegerhulp geïntegreerd in algemene crisishulp voor mannen. 
- Speciale hulpverleningscentra. 
- Samenwerking met slachtofferhulp. 
- Sterke betrokkenheid van de overheid. 
 
Praktijk 
 
De relatie tussen hulpverlener en cliënt in de Nederlandse plegerhulp verschilt 
met die in het buitenland. In Nederland werken hulpverleners vanuit hun pro-
fessionele deskundigheid. De behandelmethoden van Bruinsma, Bullens en 
Frenken zijn individueel-therapeutisch gericht (Bruinsma, 1988; Bullens, 1988; 
Frenken, 1989). Het veranderingsproces bij de pleger moet tot stand komen via 
een intensieve wisselwerking tussen therapeut en cliënt. De achterliggende visie 
op seksueel geweld is eerder op de persoon gericht dan op maatschappelijke 
structuren waarin (seksueel gewelddadige) mannen leven. 
 In de buitenlandse projecten beïnvloedt de maatschappelijke visie op seksueel 
geweld de positie van de hulpverlener. Binnen de optiek van de buitenlandse 
‘alternatieve’ hulpverlening wordt de therapeut - althans gedeeltelijk - gelijk ge-
steld aan zijn (seksueel) gewelddadige cliënt. Tijdens zijn scholing moet hij zijn 
mannelijke gedrag en seksualiteit kritisch onderzoeken en zo nodig wijzigen. 
 Een therapeut in Amerikaanse projecten baseert zijn hulpaanbod niet enkel op 
zijn professionele deskundigheid, maar ook op zijn ‘deskundigheid als man’. 
Als man is hij vertrouwd met mannelijke patronen van agressie, geweld, 
seksualiteit en kijken naar vrouwen. Hij is ervaringsdeskundige op het terrein 
van verandering van een mannelijk zelfbesef. Dat aspect is nadrukkelijk ver-
weven in de hulpverlening. 
 De maatschappelijk gerichte plegerhulp in de Verenigde Staten en Duitsland 
krijgt in de praktijk eveneens vertaling in de nadruk op groepstherapieën. (Sinds 
kort kent ook Nederland groepsbehandeling voor onder andere incestplegers, 
exhibitionisten en pedofielen; zie verder de bijdrage van Ruud Bullens in deze 
bundel.) In een groep kan men werken met herkenning van andermans gedrag 
en worden mogelijke afweermechanismen sneller ontrafeld. Dit is belangrijk 
voor het nemen van verantwoordelijkheid en het ontschuldigen van het 
slachtoffer. Uiteindelijk neemt de fase van het bekennen en het nemen van 
verantwoordelijkheid in de buitenlandse plegerhulp een even belangrijke plaats 
in als bij de Nederlandse hulpverlening. 
 
 
Preventie 
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Op preventief terrein is in Nederland, in tegenstelling tot bij de hulpverlening, 
wel sprake van een nadrukkelijk maatschappelijke oriëntatie bij de bestrijding 
van seksueel geweld. Diverse primaire en secundaire preventieprojecten thema-
tiseren het verband tussen het mannelijk zelfbeeld van de potentiële pleger en 
zijn houding tegenover macht, geweld, seksualiteit, arbeid en relaties. 
 Damen en Spanjaard (1990) noemen een aantal aspecten die bij preventie-
activiteiten gericht op plegers en (potentiële) plegers van seksueel geweld van 
groot belang zijn: 
- "De precaire scheidslijn tussen ‘normaal’ mannelijk gedrag en seksueel 

opdringerig en gewelddadig gedrag. Mannen zullen bewust gemaakt moeten 
worden van de geleidelijke schaal tussen enerzijds zeuren, drammen, overha-
len, aandringen en chanteren en anderzijds aanranding en verkrachting. 

- De gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers en de mogelijke gevolgen 
voor plegers. Voor mannen en jongens is het in de eerste plaats van belang dat 
ze zich leren inleven in de situatie van anderen, opdat zij de grenzen, wensen 
en behoeften van anderen kunnen aanvoelen en respecteren. 

- Alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag. Voor de uiteindelijke veran-
deringen in de machtsverhoudingen is het nodig dat jongens en mannen op 
zoek gaan naar de voordelen die het hen op kan leveren wanneer zij anders 
met vrouwen en meisjes en ook met elkaar omgaan." (Damen en Spanjaard, 
1990, blz. 210) 

De diverse preventieprojecten in Nederland zijn tot stand gekomen op initiatief 
van autonome organisaties zoals Mannen Tegen Seksueel Geweld en Tegen 
Haar Wil en van preventie-afdelingen van reguliere instellingen zoals RIAGG’s 
en de Rutgers Stichting. Van een nauwe samenwerking tussen hulpverlening 
aan seksueel gewelddadige mannen en preventie gericht op mogelijke plegers is 
nauwelijks sprake. 
 
Primaire preventie van seksueel geweld is in Nederland vooral gericht op de 
weerbaarheid van kinderen tegen seksueel geweld. De afgelopen jaren zijn er 
echter primaire preventieprojecten ontwikkeld die zich expliciet richten op jon-
gens: 
- De videoproductie ‘Buitenspel’ (Bonink e.a., 1988) thematiseert seksueel ge-

welddadig gedrag van jongens tegenover meisjes. De video gaat in op hoe 
vanzelfsprekende opvattingen over de omgang met meisjes, seksualiteit en 
geweld samenhangen met seksueel geweld. 

- De overheid volgt nu met een massa-mediale voorlichtingscampagne preven-
tie van seksueel geweld gericht op jongens en mannen. De campagne moet 
jongens en mannen direct aanspreken op hun rol en verantwoordelijkheid bij 
het voorkómen en bestrijden van seksueel geweld. De campagne is in 1990 
gestart met voorlichting aan intermediairs; in 1991 volgt een massa-mediale 
campagne gericht op jongens en mannen. In de derde fase worden be-
leidmakers en beleiduitvoerders aangesproken. 

Andere interessante primaire preventieprojecten zijn de theaterproductie ‘Spe-
len met geweld’ (Peter Pan Produkties, Den Haag, 1988-1989) en het voorlich-



 

34 

tingsprogramma over seksualiteit en seksueel geweld voor jongens van de Rut-
gers Stichting, beschreven in het boek ‘Waarom zouden ze het doen?’ (Van 
Hooff en Kraan, 1989; zie ook de bijdrage van beide auteurs in deze bundel). 
 
Qua primaire preventieprojecten ligt Nederland vóór op het buitenland. De 
buitenlandse preventiepraktijk is vooral secundair, gericht op de werving van 
cliënten. Preventie, voorlichting en hulpverlening zijn daar nauw met elkaar 
verweven. Met name in de Verenigde Staten en Duitsland heeft men gerichte 
publiciteitscampagnes gevoerd rondom seksueel gewelddadig gedrag van jon-
gens en mannen. De ervaring leert dat pers, radio en TV grote belangstelling 
hebben voor het afbreken van dit maatschappelijk taboe. De Duitse organisatie 
Männer Gegen Männer-Gewalt heeft ervaring opgedaan met onconventionele 
preventieprojecten zoals affiche-acties in het openbaar vervoer. De Amerikaan-
se organisatie Amend verspreidde gericht affiches op plekken zoals wassalons, 
cafés en sociale instellingen. 
 
De belangrijkste secundaire preventie-activiteit in Nederland bestaat uit leer-
projecten als alternatieve sanctie voor jeugdige plegers van seksueel geweld, 
uitgevoerd door onder meer de Rutgers Stichting. Voor zo’n leerproject komen 
jongeren tussen twaalf en achttien jaar in aanmerking. Het gaat hier om een 
leer- en vormingsproces. Het accent ligt op het leren van nieuwe feiten, inzicht 
krijgen, bewustwording en het aanleren van vaardigheden. Een individueel-
therapeutische benadering wordt vermeden. Het leerproject is gericht op het 
leren kiezen van gedrag, waarden en normen via bewustwording en inzicht in 
maatschappelijke normen. Bij een leerproject is het delict het kernthema, niet 
de hulpvraag of de problemen van de jongere. Naast de maatschappelijke ach-
tergronden van gedrag komen ook de persoonlijke omstandigheden ter sprake. 
 Een tweede voorbeeld is een voorlichtingsprogramma dat ontwikkeld is door 
de Stichting Tegen Haar Wil Groningen, de Stichting Mannen Tegen Seksueel 
Geweld en de afdeling preventie van de RIAGG Groningen (Bakker e.a., 1989). 
Zij voerden in 1988 gezamenlijk een voorlichtingsprogramma uit voor in een 
tehuis wonende jongens, die in groepsverband een meisje hadden aangerand. 
(Zie verder de bijdrage van Ronald Schilperoort in deze bundel.) 
 Een uniek secundair preventieproject in het buitenland is het seminar over 
sekserollen in de Duitse jeugdgevangenis van Hamelen. Dit seminar is bedoeld 
voor jeugdige seksuele delinquenten. Het project gaat ervan uit dat een indivi-
dueel gerichte therapie niet voldoende is om jonge mannen inzicht te geven in 
hun seksueel gewelddadig gedrag. Daarom wordt in het seminar het maatschap-
pelijke probleem van ‘vrouwenminachting’ centraal gesteld. Jeugdige seksuele 
delinquenten leren zich anders naar vrouwen te gedragen via een confrontatie 
met zelfbewuste, emancipatie-gerichte vrouwen (zie de bijdrage van Leonora 
van der Starre in deze bundel). 
 
Zetten we de belangrijkste kenmerken van de diverse preventieprojecten in 
binnen- en buitenland bij elkaar, dan krijgen we het volgende overzicht: 
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Preventie buitenland: 
- Sociologische-emancipatorische visie op seksueel geweld. 
- Secundaire preventie: 
- gericht op werving van cliënten; 
- voorkomen van recidive. 
- Preventie en hulpverlening zijn nauw op elkaar betrokken. 
 
Preventie Nederland: 
- Sociologisch-emancipatorische visie op seksueel geweld. 
- Primaire preventie, gericht op mentaliteits- en gedragsverandering van man-

nen en jongens. 
- Secundaire preventie gericht op het voorkomen van recidive. 
- Preventie en hulpverlening bestaan los van elkaar. 
 
 
Tot slot 
 
Hulpverlening en preventie gericht op plegers en potentiële plegers van seksu-
eel geweld verkeert nog in een pril stadium. Voor een (definitief) antwoord op 
de vraag: ‘hoe moet seksueel gewelddadig gedrag worden aangepakt?’ is het 
nog te vroeg. Wel is het, tot slot, tijd voor een aantal kritische vragen: 
- Wat is het daadwerkelijke effect van de individuele benadering bij de hulp-

verlening aan plegers? Voorkomt het herhaling van seksueel gewelddadig ge-
drag? 

- Wat is het effect van voorlichting en preventie, voornamelijk gestoeld op in-
zicht in de maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen? Helpt 
zo’n benadering om individuele jongens en mannen ervan te weerhouden sek-
sueel geweld te plegen? 

- Is het op dit moment niet gewenst dat de preventiepraktijk meer rekening 
houdt met de individueel-psychologische achtergronden van plegers? 

- En, moeten hulpverleners niet meer openstaan voor de culturele en maat-
schappelijke context waarin jongens en mannen leven? 
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Tussen verleiden en verkrachten 
 
Joop Beelen 
 
 
Het plegen van seksueel geweld staat niet los van ander ‘mannelijk verove-
ringsgedrag’. De traditionele rolverdeling tussen de seksen ten aanzien van het 
initiëren van seksuele interactie kan verrassend makkelijk leiden tot grensover-
schrijdingen en grensvervagingen. 
 In deze bijdrage wordt zowel ingegaan op onderzoek naar het grijze gebied 
tussen verleiden en verkrachten, als op de reacties van deelnemers tijdens de 
workshop ‘Tussen verleiden en verkrachten’ op de conferentie ‘Plegers van 
seksueel geweld - Ontwikkelingen in preventie en hulpverlening’ op 28 septem-
ber 1990 in Ede. 
 
 
Onderzoek 
 
Van 1986 tot 1989 heb ik onderzoek verricht naar verschillende vormen van 
seksuele dwang in heteroseksuele man-vrouw-contacten (Beelen, 1989). Dit 
onderzoek heb ik deels tijdens mijn studie psychologie, deels bij het NISSO 
uitgevoerd. Ik heb daarbij met zo’n 35 mannen gesproken over de vraag of ze 
wel eens vrijen wanneer hun vrouw of vriendin daar geen zin in heeft, en over 
de manieren die ze gebruiken om dan toch seksueel contact tot stand te brengen. 
Aandringen op vrijen: hoe doen mannen dat, wat denken en voelen ze daarbij? 
 Om een beeld te geven van de strategieën die mannen zoal in huis hebben, 
volgt hier een korte opsomming. Aandringen op vrijen kan onder andere be-
staan uit: zeuren en drammen, blijven vragen, blijven aanraken, blijven door-
gaan, blijven proberen. Opvrijen, opgeilen. Of: het inspelen op schuldgevoelens 
en gevoelens van verplichting bij de vrouw: "Jij wil ook nooit", "Doe nou niet 
zo lullig", "Hou je dan niet meer van me?", "Mankeer je soms wat?". Dit kan 
ook door kwaad reageren als de vrouw niet wil vrijen: scheldpartijen, kwaad 
omdraaien, enzovoorts. 
 Soms wordt lichamelijke overmacht of kracht gebruikt om de vrouw zover te 
krijgen. Eén man vertelt hoe hij dat doet: 

  "Kijk, haar geslachtsdelen zijn heel erg gevoelig. Iemand kan wel jouw 
handen wegdoen maar op gegeven moment wordt zij er ook moe van, als je 
steeds maar weer die handen terug naar haar geslachtsdelen brengt. En als 
je daar dan aanzit ... dat blijft voor een vrouw heel gevoelig, op haar 
lichaam. En ik denk dat het dan op gegeven moment zo wordt dat een 
vrouw het dan gewoon overgeeft. Een lichaam blijft een lichaam en dan 
wordt die geest toch maar even uitgeschakeld. Want dat lichaam reageert 
gewoon. En dat kun je dan best een beetje forceren." 

Een frequent genoemde manier van toch vrijen wanneer de vrouw geen zin 
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heeft, is het ‘even afmaken’. Tijdens het vrijen merkt hij dat zij niet zo’n zin 
heeft of dat haar aanvankelijke zin verdwenen is. Een vaak genoemde overwe-
ging is dan: ofwel het vrijen wordt gestaakt, want het is minder leuk zo; ofwel 
hij maakt het snel even af. Nog ‘even snel doorgaan’ tot hij zijn orgasme heeft 
binnengehaald. 
 Deze manieren van aandringen op vrijen kun je zien als manieren van druk 
uitoefenen, pressie leggen op het vrijen en dwang. Maar tegelijkertijd zijn het 
ook vrij alledaagse, triviale, bijna ‘normale’ onderdelen van het heteroseksueel 
gedragsrepertoire. Voor veel mensen heel gewoon; in ieder geval spraken de 
meeste mannen die ik geïnterviewd heb erover alsof het vrij vanzelfsprekend en 
normaal was wat ze deden. 
 
 
Is aandringen seksueel geweld? 
 
Dus je zou je af kunnen vragen: wat doet zo’n onderwerp eigenlijk in een 
bundel over plegers van seksueel geweld? Hebben we het hier wel over seksu-
eel geweld? 
 Deels natuurlijk niet. Ik ga niet uit van de uitspraak: ‘Elke man is een poten-
tiële verkrachter’. Veel mannen hanteren vormen van druk die bij lange na niet 
de overmacht van incest of verkrachting benaderen. Wat dat betreft gaat het bij 
aandringen om relatief milde vormen van druk en niet om seksueel geweld, zou 
je kunnen zeggen. 
 Is aandringen dan niet veel meer een seksueel probleem? Nee. Ik ben van 
mening dat we hier vaker te maken hebben met een aspect van de seksueel ge-
weldsproblematiek. Allereerst blijkt dat veel mannen die aandringen, ook vrij 
fors aandringen. Zo’n kwart van de mannen neemt bijvoorbeeld zelf termen in 
de mond als ‘dwingen’ en ‘dwingerig’ om hun manier van aandringen te type-
ren. En daarbij blijkt dat deze mannen in het algemeen een vrij rooskleurig 
beeld hebben van wat ze eigenlijk doen. (Iets dat je overigens ook ziet bij 
plegers van verkrachting en incest.) Veel mannen vertelden bijvoorbeeld dat ze 
pas achteraf beschouwd vinden dat hun aandringen dwingen was; in de periode 
dat ze het deden beleefden ze het niet als zodanig. Ook vertelden ze bijvoor-
beeld dat hun partner (later) aangaf dat ze het aandringen, in tegenstelling tot 
hem, als dwingend hadden ervaren. 
 Een tweede reden om aandringen als onderdeel van de seksueel geweldspro-
blematiek te zien, schuilt in hoe mannen de beleving van vrouwen inschatten. 
Het is sowieso opvallend - of misschien juist wel heel vanzelfsprekend - dat er 
maar weinig mannen zijn die zaken rond aandringen bespreken met hun part-
ner: ‘Vind je het wel leuk wat ik doe? Had je eigenlijk wel zin in vrijen?’ Som-
mige mannen weten dan ook niet zo goed wat de vrouw vond van het aandrin-
gen en vrijen terwijl ze geen zin had. 
 Maar vaak speelt daar ook duidelijk in mee dat ze het ook niet willen weten. 
Afwijzende signalen van de vrouw worden genegeerd of zodanig 
geïnterpreteerd dat ze toch positief overkomen. Eén man zegt: "Ergens in je 
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achterhoofd heb je dan wel door dat ze geen zin heeft, maar op zo’n moment 
zijn andere dingen belangrijker". Veel mannen vertelden dat ze op het moment 
dat de vrouw geen zin heeft, hun toevlucht zoeken tot (wat je zou kunnen 
noemen) ‘opblaaspopseks’: vrijen met een vrouw die op dat moment geen seks 
wil, maar het toch gedoogt. "Ik heb niet altijd zin om er meer poespas van te 
maken". 
 Ik ben van mening dat het bij aandringen gaat om grensoverschrijdingen: de 
man probeert door het uitoefenen van druk de grenzen van de vrouw te forceren 
- en dat lukt hem vaak maar al te goed. Ik ga er van uit dat je aandringen kunt 
zien op een glijdende schaal tussen verleiden en verkrachten. Verkrachten is 
dan een uiterste grensoverschrijding op een continuüm: van verleiden naar 
verkrachten passeer je al eerder allerlei andere grensoverschrijdingen. 
 Aandringen heeft elementen in zich van eenzijdigheid, van machtsongelijk-
heid, van egoïsme, gecombineerd met toch vaak vrij forse vormen van dwang. 
Niet alleen in motivationeel opzicht, maar ook in hun feitelijk gedrag staan 
mannen zich vaak forse grensoverschrijdingen toe in het heteroseksueel verkeer 
met hun partner. Dat maakt dat aandringen vaak eerder beschouwd moet wor-
den als een subtiele variant op gewelddadige toenaderingspogingen dan als een 
botte variant op verleiding. Aandringen is vaker een machts- en subtiel ge-
weldsprobleem dan een seksueel verleidingsprobleem. 
 
 
Opvattingen van de deelnemers aan de workshop 
 
Eén van de opdrachten tijdens de workshop op de conferentie was het beoor-
delen van een drietal voorbeelden op de vraag of het hier al dan niet ging om 
grensoverschrijdingen bij seksueel verkeer. Het eerste voorbeeld betrof het al 
eerder genoemde ‘even afmaken’, het tweede voorbeeld het bovengenoemde 
citaat van de man die vindt dat je een lichaam wel wat kunt forceren en het 
derde voorbeeld betrof een citaat van een man die het spannend vindt ‘telkens 
net iets verder’ te gaan (zie verderop). 
 Het bleek dat de meeste aanwezigen vooral het element van eenzijdigheid als 
criterium hanteerden om vormen van aandringen te beoordelen. Het aspect van 
doordrammen, het alleen maar bezig zijn met de eigen seksuele wensen, met het 
eigen beeld van hoe de seksuele interactie zou moeten verlopen. Het feitelijke 
gedrag van de man leek een minder grote rol te spelen bij de beoordeling of er 
sprake was van een grensoverschrijding. 
 De workshop is twee maal gehouden. In één van beide workshops waren 
vrouwen duidelijk in de meerderheid. In deze workshop was bijna iedereen het 
er over eens dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, maar ook dat in 
alle drie de gevallen gesproken kon worden van verkrachting. Een dergelijke 
consensus viel niet te constateren in de andere workshop, waar de meerderheid 
door mannen gevormd werd. Hier liepen de meningen meer uiteen, met name 
over de vraag of er sprake was van verkrachting. Maar ook de vraag of er 
sprake was van grensoverschrijdingen leverde geen eenduidig antwoord op 
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zoals in de andere workshop. Dit gold met name voor de discussie over het 
volgende citaat: 

  "Nou, dat betekent dat ik veel dingen doe om haar zeg maar in mijn straatje 
op haar gemak te laten voelen. Want dat is het eigenlijk. Ik probeer dan 
toch wel aan te sluiten op hoe zij zich voelt maar dan ga ik telkens net iets 
verder. In ieder geval in wat ik doe duidelijk laten merken dat ik dat zelf 
ook spannend vind, zeg maar. Dus dat het niet een handeling wordt, maar 
dat er iets aan gekoppeld is, aan die handeling. En dat spannend vinden, 
daar kan dan ook zeker dat dwingende in zitten. Zo van ja ... de hoop dat zij 
het ook wel spannend zal gaan vinden. Er zit iets in van ... vóórblijven." 

Volgens veel deelnemers was er in dit voorbeeld toch duidelijk sprake van 
eenzijdigheid. Een aantal (mannelijke en vrouwelijke) deelnemers vond echter 
dat het in dit voorbeeld juist sterk de kant van verleiding opging: natuurlijk 
heeft een bepaalde streling, een bepaald gebaar een dubbele bodem, maar dat 
maakt het juist zo spannend. 
 
 
Aandringen in de hulpverlening 
 
Het benaderen van seksueel geweld als grensoverschrijding (van verkrachting 
als een vorm van aandringen) heeft grote relevantie voor de hulpverlening. In 
de praktijk van de hulpverlening aan plegers van seksueel geweld valt op dat de 
meeste behandelingen binnen een justitieel kader plaatsvinden. Op zich terecht: 
de behandeling van plegers staat feitelijk nog in de kinderschoenen en de 
meeste plegers zijn amper gemotiveerd naar de hulpverlening te gaan. 
 Waar ik echter bang voor ben is dat een grote groep plegers hierdoor aan de 
aandacht dreigt te ontsnappen: mannen die zodanig dwang uitoefenen dat zij 
duidelijk en fors grenzen overschrijden, zeg maar het ‘huis-tuin-en-keuken-ge-
weld’, de grensoverschrijdingen tussen de schuifdeuren, seksuele dwang (en 
geweld) in het echtelijk bed. 
 Deze mannen zullen vrijwel nooit bij politie of justitie terechtkomen. Mis-
schien komen zij wel in de hulpverlening terecht, maar dan niet als pleger. 
Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar dat bij de hulpverlening komt met seksuele 
problemen. De vrouw zegt: "Het doet pijn bij het vrijen." De man: "Zij heeft 
nooit zin." En toch wordt er gevrijd. Hoe gaat dat in z’n werk, wat gebeurt er 
dan, wat voor (machts)mechanismen spelen er tussen deze man en vrouw? Ik 
denk dat het goed is om die vragen te zien in het licht van de glijdende schaal 
tussen verleiden en verkrachten. Daarbij heeft de man een duidelijk aandeel: hij 
probeert (tamelijk doelbewust) seksueel contact te forceren. 
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Mannelijke en vrouwelijke hulpverleners 
 
De tweede opdracht van de workshop bestond uit een rollenspel. Dit rollenspel 
sloot aan op de hierboven geschetste situatie, waarin een hulpverlener gecon-
fronteerd werd met relatieproblematiek waarbinnen aandringen op seks een rol 
speelde. Eén deelnemer speelde de hulpverlener. Hij/zij had in een 
relatietherapie rondom seksuele problemen besloten enkele gesprekken met de 
man en de vrouw apart te voeren. De ander speelde de man: het vrijen liep niet 
meer zo in hun huwelijk, en na ‘van alles’ geprobeerd te hebben, variërend van 
geduld tot aandringen, raakte hij nu de moed een beetje kwijt. Hij kwam wat 
achterdochtig naar het gesprek, omdat hij vermoedde dat de hulpverlener, die al 
eerder twee aparte gesprekken met de vrouw had gevoerd, wel op haar hand zou 
zijn (want ze had gezegd dat ze zo goed met hem kon praten). 
 Veel vrouwen die de hulpverlener speelden, vertelden na afloop dat ze het in 
dit gesprek vooral moeilijk vonden ‘door hem heen te breken’. Ze moesten flink 
wat pogingen doen om samen met de man de problemen te bespreken. Op de 
vragen van de ‘hulpverlener’ kwam vaak of weinig reactie, of juist defensieve 
en afwijzende antwoorden. Dit was overigens duidelijk te zien aan de houding 
van ‘hulpverlener’ en ‘cliënt’: de ‘cliënt’ zat wat onderuit in z’n stoel, vaak 
zwijgend en wat starend naar z’n tenen; de ‘hulpverlener’ zat op het puntje van 
haar stoel, druk pratend, overtuigende gebaren makend. 
 De mannen die de rol van de cliënt hadden gespeeld waren verdeeld over deze 
aanpak: een kleine meerderheid voelde zich bedreigd en aangevallen en klapte 
dicht van deze overtuigingspogingen, anderen werden door deze benadering 
echter aan het denken gezet. Deze laatste groep ‘cliënten’ ging in de loop van 
het hulpverleningsgesprek dan ook zelf wat meer vertellen. 
 Enkele vrouwelijke ‘hulpverleners’ vertelden dat ze zo’n gesprek moeilijk 
vonden, omdat ze heen-en-weer getrokken werden tussen enerzijds hun bezwa-
ren tegen vormen van aandringen en anderzijds het inleven in en begrijpen van 
de mannelijke cliënt. Eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit en 
seksuele dwang kunnen professionele betrokkenheid en distantie bemoeilijken. 
 Er waren ook enkele mannen die de rol van hulpverleners hadden gespeeld - 
gezien de oververtegenwoordiging van vrouwen in de workshop overigens een 
kleiner aantal. De gesprekken tussen mannelijke ‘hulpverleners’ en ‘cliënten’ 
verliepen iets gemakkelijker: de ‘cliënten’ vertelden dat ze zich op voorhand 
minder bedreigd en aangevallen voelden, de ‘hulpverleners’ vertelden dat ze 
zich makkelijk konden inleven in het verhaal van de ‘cliënt’. Opvallend was dat 
in deze gesprekken de heren er ontspannen bij zaten en het gesprek van beide 
zijden geanimeerd verliep - dit in tegenstelling tot de overtuigende hulpverlener 
en de dichtgeslagen cliënt van hierboven. 
 
 
Tot slot 
 
De workshop ‘Tussen verleiden en verkrachten’ was vooral bedoeld om de 
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deelnemers, na een korte kennismaking met het overgangsgebied tussen seksu-
eel dwingend en gewelddadig gedrag, aan te zetten tot het onderzoeken van 
eigen normen en waarden op dit terrein. Vervolgens was het doel om hen te 
laten zien dat het plegen van seksueel geweld en dwang ‘(be)werkbaar’ ge-
maakt kan worden in de hulpverlening. 
 De workshop maakte duidelijk dat het praten over aandringen een ingang kan 
zijn om vormen van seksuele dwang en seksueel geweld aan de orde te stellen 
in de hulpverlening. Dit is met name van belang wanneer een ‘pleger’ niet via 
justitie bij de hulpverlening komt, maar wanneer de hulpverlener het idee heeft 
dat dwang en geweld een rol speelt bij de hulpvraag waarmee mensen zijn 
gekomen. 
 Overigens blijkt dan dat hulpverleners bij het werken met mannen die aan-
dringen, met dezelfde problemen te maken krijgen als die men heeft met ple-
gers die via justitie komen. Mannen zijn over het algemeen moeilijk te motive-
ren voor hulpverlening, zeker wanneer het over dit onderwerp gaat. Het is een 
taboe-onderwerp en het is gênant om te moeten praten over de dwang en de 
druk die je uitoefent. 
 Veel mannen vinden het niet zo’n probleem om seksueel contact te forceren: 
ze ervaren het als vanzelfsprekend en vinden dat de vrouw maar moet verande-
ren. Aan hulpverleners de uitdaging om door deze houding heen te breken en 
deze mannen inzicht te geven in wat er werkelijk gebeurt als ze druk of dwang 
uitoefenen. 
 
 
Literatuur 
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Seksueel geweld bij allochtonen 
 
Frits Bruinsma 
 
 
Hoe wordt er gedacht over seksueel geweld bij allochtonen? En hoe gaat men 
hiermee om? Zijn er verschillen met autochtonen? Veel vragen waarop de 
antwoorden vaak stereotiep zijn, omdat men zich onvoldoende verdiept in de 
culturele en persoonlijke achtergronden van allochtonen 
 In deze bijdrage probeer ik vanuit mijn eigen ervaring met de behandeling van 
enkele allochtone plegers van seksueel geweld iets meer duidelijkheid te geven 
over deze achtergronden. Daarmee geef ik niet volledig antwoord op de 
gestelde vragen, maar wordt het wellicht beter mogelijk om seksueel geweld in 
het perspectief van sociale, familiale en persoonlijke waarden te zien. En dat is 
nodig omdat het pas na dit begrip mogelijk is betere opvang, hulp en preventie 
te bieden. 
 
 
Toenemende aandacht voor plegers van seksueel geweld 
 
Tien jaar geleden was er in Nederland nog weinig bekend over seksueel geweld 
en de gevolgen daarvan. Terecht is in het afgelopen decennium de aandacht 
voornamelijk gericht op de opvang en behandeling van vooral vrouwelijke 
slachtoffers. De laatste tijd rijst echter steeds vaker de vraag of behandeling van 
plegers ook mogelijk is. Kan een al dan niet door justitie opgelegde therapie 
voorkómen dat plegers in herhaling van het delict vervallen? 
 In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen jaren veel verschillende, meestal 
door justitie opgelegde behandelprogramma’s voor seksuele delinquenten ont-
wikkeld (Knopp en Stevenson, 1990). Het verdient aanbeveling te kijken in 
hoeverre deze behandelprogramma’s voor de Nederlandse situatie relevante 
onderdelen bevatten. We zullen hierbij echter moeten bedenken dat we gemak-
kelijk voorbij kunnen gaan aan seksueel geweld bij specifieke groepen zoals 
gehandicapten, zeer jeugdigen en migranten. 
 Wat de laatsten betreft, de literatuur in Nederland - maar ook in het buitenland 
- is nog zeer recent en meestal nog niet meer dan een signalering van de 
problematiek van allochtone slachtoffers. (Deug, 1988; van Dijk, 1988; Da 
Lima en Babel, 1989; Deug, 1990). Zoals de (voormalige) slachtoffers het beste 
in staat bleken ons te informeren over wat hen was aangedaan, zo geldt dat in 
nog sterkere mate voor migranten. Pas door echt naar hen te luisteren zullen we 
ook migranten kunnen helpen. Dat geldt voor de slachtoffers van seksueel 
geweld, maar ook voor de plegers. Echt luisteren veronderstelt echter dat we 
onze machteloosheid accepteren, dat we onze vooroordelen opzij zetten en dat 
we erkennen dat een migrant ons beter kan informeren over zijn of haar leven 
dan wij dat menen te weten. 
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 In het onderzoeksrapport ‘Daders van seksueel geweld: straffen of behande-
len’ zijn drie regels gewijd aan allochtone plegers: "Twee hulpverleners van de 
RIAGG merkten expliciet op dat de huidige behandelmethoden niet geschikt 
zijn voor allochtone plegers van seksueel geweld. (...) migranten kunnen met de 
Nederlandse normen en methodieken niet omgaan." (Haveman en Staffeleu, 
1990). De vraag rijst wie zich aan wie zou moeten aanpassen en of we ons voor 
allochtonen niet zouden moeten bezinnen op de ontwikkeling van andere me-
thodieken dan we gewend zijn te gebruiken bij autochtonen. 
 
 
Allochtoon, autochtoon en seksueel geweld 
 
Als het over seksueel geweld gaat, zijn er meer overeenkomsten dan verschillen 
tussen autochtonen en allochtonen. Zowel autochtone alsook allochtone slacht-
offers hebben last van psychische klachten, zoals angst, nachtmerries, woede, 
machteloosheid en depressie. De wijze van verwerking verschilt ook 
nauwelijks. Bij beide groepen zijn dezelfde gevolgen vast te stellen. Bij alloch-
tone slachtoffers echter in versterkte mate omdat de geheimhouding en de 
stigmatisering het proces van verwerking bemoeilijken. 
 Voor plegers van seksueel geweld geldt eveneens dat er meer overeenkomsten 
dan verschillen zijn tussen allochtonen en autochtonen. Zo kan men ook bij 
allochtone plegers bijvoorbeeld het ‘autoritaire type’ tegenkomen, evenals de 
‘kinderlijke en afhankelijke’ seksuele delinquent. 
 De verschillen tussen allochtonen en autochtonen (en dan niet alleen wat 
betreft plegers en slachtoffers van seksueel geweld) liggen in het algemeen niet 
zo zeer op het inhoudelijke vlak, maar veel meer op formele betrekkingsaspec-
ten. Dat wil zeggen dat niet zozeer de aard van de problematiek anders is als 
wel de manier waarop deze gepresenteerd wordt. Dat heeft tot gevolg dat de 
allochtonen vaak anders in relatie tot de omgeving staan: meer symbolisch en in 
de vorm van lichaamstaal. 
 Bij onze eerste associaties bij seksueel geweld en de verschillen tussen au-
tochtonen en allochtonen valt op dat we bij autochtonen vooral denken aan 
angst, schuld, pijn, machteloosheid, woede, chantage, vernedering en onder-
drukking. Bij allochtonen denken we sterker aan: schaamte, geheim, onderwor-
penheid, isolement, maagd, cultuur, collectief geweten, armoede, macho en 
dubbele moraal. Bij seksueel geweld in autochtone groepen denken we in de 
eerste plaats aan effecten bij het slachtoffer, bij seksueel geweld in allochtone 
groepen meer aan de context van de relaties waarbinnen het geweld zich af-
speelt. 
 Het kan zijn dat de verschillende associaties gekleurd worden door een gebrek 
aan kennis over de andere cultuur of door een verstoorde communicatie met 
allochtonen. Aan de andere kant zijn er wel degelijk verschillen tussen allochto-
nen en autochtonen in de beleving en de presentatie van klachten, waaronder 
die van seksueel geweld. 
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Culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen 
 
Vaak wordt gezegd dat migranten, en dan vooral de mensen van Marokkaanse 
en Turkse afkomst, een ‘schaamtecultuur’ hebben, terwijl bij autochtone Neder-
landers veel meer van een ‘schuldcultuur’ sprake is. Zo is voor allochtonen de 
eer van de familie en de groep belangrijk, bij de autochtone Nederlanders het 
individuele geweten. 
 Hierbij hoort dat de vorm van de communicatie een grotere waarde heeft dan 
de inhoud. Dat kan tot misverstanden leiden als een Nederlandse hulpverlener 
het ‘ja’ van een migrant letterlijk opvat, terwijl het ook kan betekenen dat de 
migrant de hulpverlener niet wil kwetsen met een ‘neen’. 
 Omdat seksueel geweld beladen is komt het niet snel in de openbaarheid. 
Aangiften door slachtoffers worden vaak weer ingetrokken. Voor allochtone 
slachtoffers is het nog veel moeilijker om aangifte te doen, omdat zij de vuile 
was van het gezin naar buiten brengen en daarmee de eer, één van de hoogste 
waarden van een migrant, schenden. 
 Meestal wordt in een allochtone gemeenschap bij een (dreigend) conflict 
gezocht naar een bemiddelaar uit de eigen familie. Maar juist bij seksueel 
misbruik is dat meestal niet mogelijk. Hierdoor blijft het slachtoffer relatief nog 
langer met het geheim rondlopen. Als zij uiteindelijk toch haar gezin ‘verraadt’, 
loopt zij het risico te worden verstoten en bij gebrek aan identiteit en gevoel van 
eigenwaarde sociaal en emotioneel totaal vast te lopen. 
 In allochtone gezinnen liggen de rollen veel vaster dan in de Nederlandse 
samenleving. Voor het gezicht naar buiten toe bestaat er een duidelijke patriar-
chale hiërarchie: vader - moeder - oudste zoon - jongste zoon - oudste dochter - 
jongste dochter. (Soms staat de oudste zoon boven de moeder.) Vooral bij veel 
Marokkaanse gezinnen in Nederland zijn de rollen op de tocht komen te staan. 
De Marokkaanse vader is nogal eens werkloos en heeft moeite zijn gezag in 
stand te houden in de Nederlandse samenleving. Vaak zijn er financiële en 
huisvestingsproblemen waar hij verantwoordelijk voor wordt gesteld. Het is 
daarom wel begrijpelijk maar niet goed te praten dat hij soms probeert zijn 
positie als gezinshoofd krampachtig te behouden door fysiek en/of seksueel 
gewelddadig te worden. 
 Binnen een patriarchale structuur liggen de rollen op het gebied van seksuali-
teit vast: de man is actief, de vrouw passief. Als een vrouw openlijk haar seksu-
ele verlangens kenbaar maakt, is dat een aanslag op het gevoel van eigenwaarde 
van de man. Soms is dat ook in de westerse samenleving het geval. 
 Tussen allochtonen en autochtonen zijn echter ook verschillen in de beteke-
nisgeving van seksualiteit. Zo zien autochtone Nederlanders seksueel verkeer 
van een volwassene met een jongere van dezelfde sekse als homoseksueel of 
pedoseksueel. Voor de allochtone oudere is het vaak veel meer een kwestie van 
actieve onderwerping, die gedurende enige tijd ook door de jongere kan zijn 
gewenst. 
 Nog sterker dan bij autochtonen staat seks voor allochtonen gelijk aan ge-
slachtsgemeenschap van een man met een vrouw. Masturbatie is veel meer een 
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minderwaardige activiteit dan dat voor de meeste Nederlanders het geval is. 
 Seksualiteit staat voor allochtonen in het algemeen veel meer voor gedrag dan 
voor beleving. Allochtonen praten ook veel minder over gevoelens, zeker niet 
over die van seksualiteit. En als ze dat al doen, dan gebeurt dit vooral in sym-
bool- en lichaamstaal. Zo kan een klacht van impotentie gebracht worden met 
de woorden: ‘ik ben dood’. Maar die uitspraak kan ook betekenen dat de al-
lochtoon zich depressief voelt. 
 Wellicht door deze andere betekenisgeving van seksualiteit zullen allochtonen 
ook eerder op een voor hen opwindende situatie reageren dan vanuit eigen 
seksuele verlangens. Ik heb zowel een Nederlandse als een Marokkaanse jeug-
dige zedendelinquent horen zeggen dat zij van de gelegenheid gebruik zouden 
maken als zij alleen met een vrouw in een lift zouden staan en zij de verzeke-
ring zouden hebben niet te worden gepakt. De Nederlandse jongen gebruikte 
die verzekering echter duidelijk als excuus voor zijn seksueel gewelddadige 
gedrag, terwijl de Marokkaanse jongen oprecht meende dat je wel ziek zou zijn 
als je van die situatie niet opgewonden zou raken. 
 Deze culturele verschillen betekenen overigens niet dat seksueel geweld bij 
allochtonen minder verboden zou zijn dan bij autochtonen. Voor de specifieke 
betekenis van seksueel geweld voor allochtone slachtoffers verwijs ik naar 
Deug (1990). Hieronder ga ik verder in op allochtone plegers van seksueel 
geweld. 
 
 
Taxatie en behandeling van allochtone plegers van seksueel geweld 
 
Het enigszins gemodificeerde schema van Finkelhor (1984) biedt een goed 
uitgangspunt voor de taxatie en de behandeling van de zedendelinquent 
(Bruinsma, 1990). Volgens dit schema moet een pleger vier drempels nemen 
alvorens hij een kind seksueel misbruikt: 
1. motivatie: seksueel en/of emotioneel; 
2. desinhibitie van innerlijke remmingen; 
3. manipulatie van de externe situatie; 
4. doorbreken van de weerbaarheid van het kind. 
 
Motivatie 
 
Hoewel er ongetwijfeld ook allochtone pedofielen zullen zijn, is de schaamte 
over de seksuele voorkeur voor kinderen zo groot dat een allochtone incestple-
ger zelden toe zal geven alleen seksueel gemotiveerd te zijn voor zijn delict. 
Het gebruik van een jongere is immers niet seksueel bepaald, maar een kwestie 
van onderwerping. De emotionele motivatie berust vooral op gevoelens van 
verminderd gevoel van eigenwaarde, machteloosheid en angst voor gezichts-
verlies. Eenzaamheid en het verlangen naar troost spelen een minder belang-
rijke rol dan bij de autochtone pleger. Socialisatiefactoren, die er onder andere 
toe leiden zich als een ‘echte man’ te willen gedragen, staan op de voorgrond. 
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Voor de Nederlandse pleger zijn dit soort factoren vaak minder expliciet. 
Desinhibitie van innerlijke remmingen 
 
De Nederlandse pleger, vooral de jeugdige, heeft vaak uitgesproken masculiene 
normen, de allochtone pleger gedraagt zich veel meer daarnaar zonder zich van 
zijn opvattingen bewust te zijn. Allochtone mannen hebben vaak weinig kennis 
van seksualiteit, maar zullen dat nooit toegeven. 
 Door deze verschillen hoeft de allochtone pleger vaak veel minder zijn gewe-
ten te sussen dan de autochtone pleger om tot seksueel geweld over te gaan. Hij 
kan gemakkelijker een beroep doen op de vaststaande normen. Daarom komt 
broer-zus- en broer-broer-incest in allochtone gezinnen waarschijnlijk nog 
vaker voor dan in autochtone gezinnen. 
 Alcoholgebruik ten tijde van het seksueel geweld en rationalisaties en excuses 
zien we minder vaak bij allochtone dan bij autochtone plegers. Hierdoor wor-
den namelijk vooral schuldgevoelens minder bepalend en wordt niet het gevoel 
van schaamte weggenomen. 
 
Manipulatie van de externe situatie 
 
Allochtone plegers van seksueel geweld hoeven de externe situatie vaak minder 
te manipuleren dan autochtone plegers, omdat eerstgenoemden in hun cultuur 
‘het recht hebben’ van de situatie gebruik - geen misbruik - te maken. Door de 
familiecultuur is er minder privacy. Om deze reden zou men kunnen denken dat 
het voor een allochtoon moeilijker is seksueel misbruik te plegen omdat hij 
groter risico loopt ontdekt te worden. Maar het gebrek aan privacy geldt ook 
voor het slachtoffer. In de praktijk sluit de omgeving vaak de ogen voor wat de 
man doet. 
 Vooral de moeder in een allochtoon gezin is erg geïsoleerd. Zij kan het 
slachtoffer weinig bescherming bieden omdat zij vaak voor een groot gezin 
moet zorgen en zij eveneens is opgevoed binnen dezelfde machtsverhoudingen. 
Vaak is ook zij slachtoffer van fysieke mishandeling en/of seksueel geweld. 
 Het migrantengezin is vaak erg gesloten voor de Nederlandse buitenwereld, 
mede omdat allochtonen vaak geen weet hebben van de mogelijkheden voor 
hulp in Nederland. Hierdoor kan seksueel geweld binnen het gezin lang verbor-
gen blijven. Maar is een misbruiksituatie eenmaal bekend geworden, dan is de 
kans groot dat het hele gezin, inclusief de pleger, wordt verstoten. Hierdoor kan 
het slachtoffer zich nog schuldiger gaan voelen over de consequenties van het 
doorbreken van het geheim. 
 
Doorbreken van de weerbaarheid van het kind 
 
Omdat de eigen identiteit bij allochtonen over het algemeen minder belangrijk 
is, zal de individuele weerbaarheid minder sterk zijn ontwikkeld. Zeker bij 
meisjes en vrouwen. En aangezien de man de macht heeft, hoeft hij niet veel te 
doen om de weerbaarheid van het slachtoffer te doorbreken. 
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 Bovendien verwacht een allochtone dochter minder affectie van haar vader 
dan van haar moeder. Omdat zij zich niet erg vertrouwd voelt met haar lichaam 
en seksualiteit, zijn er weinig weerstanden voor de pleger om de weerbaarheid 
van de dochter of zus te doorbreken, zolang hij haar maagdelijkheid maar intact 
laat. Als hij toch gemeenschap met haar gehad heeft, zal hij haar confronteren 
met háár gevoelens van schaamte. 
 
Met betrekking tot allochtone plegers kunnen we constateren dat er vanwege 
persoonlijke factoren minder belemmeringen zijn om seksueel gewelddadig te 
worden dan voor autochtone plegers het geval is. Alleen de consequenties van 
hun criminele gedrag zijn zwaarder dan voor autochtone plegers. 
 In een periode van twee jaar zijn 37 jeugdige zedendelinquenten op het poli-
tiebureau in Utrecht onderzocht (Bruinsma, aangeboden ter publicatie). Twaalf 
jongens waren van allochtone afkomst: tien Marokkaanse, één Surinaamse en 
één Vietnamese jongen. In de stad Utrecht is dertien procent van de minder-
jarige jongens Marokkaans van origine en zeven procent Turks. Er werden 
echter geen Turkse jongens wegens een zedendelict aangehouden. De oorzaak 
van dit opvallende verschil is niet duidelijk. Wellicht speelt mee dat de identi-
teit op sociaal, gezins- en individueel niveau bij Marokkanen in Nederland veel 
minder ontwikkeld is dan bij Turken. 
 Tevens valt op dat de onderzochte Marokkaanse jeugdige zedendelinquenten 
in alle gevallen het delict samen met anderen hadden gepleegd, althans voor 
zover dat bij de politie bekend werd. 
 
De behandeling 
 
Bij de behandeling van allochtone zedendelinquenten zal men rekening moeten 
houden met de sociale waarden en normen van allochtonen. Daardoor is het 
vaak moeilijk om het opgelegde behandelingsmodel, zoals dat gehanteerd wordt 
bij incestdaders in het arrondissement van Rotterdam (Frenken en van Stolk, 
1990; zie ook de bijdrage van Nel Warner in deze bundel), zonder meer toe te 
passen bij allochtone plegers van seksueel geweld. 
 Een straffende houding werkt vaak averechts. De pleger zal zich gaan verzet-
ten en zich nog meer gestigmatiseerd voelen, waardoor het moeilijk is hem te 
veranderen. Dat is zeker het geval als hij ook door de eigen gemeenschap is 
verstoten. 
 Het is tegen ons gevoel van rechtvaardigheid om in geval van incest de slacht-
offers in plaats van de pleger uit huis te plaatsen. Als dat toch gebeurt, wordt 
daardoor hun en ons schuldgevoel versterkt. Maar dat zou wel eens de enige 
manier kunnen zijn om daadwerkelijk de factoren die tot incest hebben geleid in 
een allochtoon gezin te veranderen, omdat de bestaande rolverhoudingen 
binnen deze gezinnen en de eer van allochtonen worden gerespecteerd. 
 Tot op heden ben ik echter nog vrij somber gestemd over een effectieve be-
handeling voor allochtone plegers van seksueel geweld. Maar dat mag ons niet 
belemmeren te blijven zoeken naar mogelijkheden en methoden. De beste 
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manier om die te vinden is door naar allochtonen zelf te luisteren, naar de 
slachtoffers onder hen, maar ook naar de plegers. Alleen door met hen in 
gesprek te blijven en hen in hun waarde te laten en te begrijpen zonder daarmee 
het seksueel gewelddadige gedrag goed te keuren, kunnen seksueel geweld en 
de gevolgen daarvan verminderd worden. 
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Meningen en ervaringen van hulpverleners omtrent 
hulpverlening aan plegers van seksueel geweld 
 
Joel Staffeleu 
 
 
In 1990 werd door het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onder-
zoek (NISSO) een inventarisatie-onderzoek verricht naar de meningen over en 
ervaringen met al dan niet door justitie opgelegde ambulante therapeutische 
behandeling van plegers van seksueel geweld. Daartoe werden een vijftigtal 
functionarissen uit zowel de justitiële als de hulpverleningssector geïnterviewd 
(Haveman en Staffeleu, 1990). In het eerste deel van deze bijdrage worden 
enige resultaten besproken die betrekking hebben op de hulpverleningssector. 
In het tweede deel volgen enkele opmerkingen over de relatie tussen mannelijke 
seksualiteit en het plegen van seksueel geweld. 
 
 
Meningen en ervaringen van hulpverleners 
 
In totaal vonden er 50 interviews plaats met medewerkers van verschillende 
instellingen: de RIAGG (24), de Reclassering (10), de Rutgers Stichting (5), de 
Districtspsychiatrische Dienst (6) en poliklinieken psychiatrie (5). Bij al deze 
instellingen kunnen plegers van seksueel geweld zich in principe onder behan-
deling laten stellen. Daarnaast werd aan alle 58 RIAGG-directies een enquête 
toegestuurd over hulpverlening aan plegers, met nadruk op de beleidsaspecten. 
 Het gaat hier niet om een representatief onderzoek. Er zijn met name hulp-
verleners en beleidsmedewerkers geïnterviewd die praktische ervaring hadden 
met plegers van seksueel geweld of die zich beroepsmatig in deze materie 
verdiept hadden. 
 
Is ambulante behandeling van plegers wenselijk? 
 
De eerste vraag die aan de respondenten werd voorgelegd was of ze het über-
haupt wenselijk vonden dat plegers van seksueel geweld ambulant, al dan niet 
opgelegd, behandeld zouden worden. Ambulant houdt hier in dat de cliënt niet 
in een kliniek, t.b.s.-inrichting of gevangenis wordt opgenomen, maar dat hij op 
vrije voeten blijft en meestal één keer per week gedurende 1 á 1½ uur een 
therapeutische behandeling ondergaat. Op twee na bleken alle respondenten in 
principe voorstander van een dergelijke ambulante behandeling. In de ogen van 
de twee hulpverleners die tegen het ambulante karakter van de behandeling 
waren, zijn plegers van seksueel geweld vaak gestoorde, psychopathische per-
soonlijkheden, die niet of nauwelijks voor verandering vatbaar zijn. 
 De respondenten die voorstander zijn van ambulante behandeling hebben 
daarvoor de volgende argumenten: 
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1) detentie dient noch het belang van de pleger, noch dat van het slachtoffer; 
2) behandeling kan recidive voorkomen; 
3) behandeling van de pleger kan de hulpverlening aan het slachtoffer onder-

steunen. 
 
Vrijwillig of opgelegd? 
 
De tweede vraag had betrekking op de kwestie in hoeverre een ambulante 
behandeling op vrijwillige basis kan plaatsvinden of juist door justitie opgelegd 
dient te worden. Een duidelijke meerderheid van de geïnterviewden was voor-
stander van een door justitie opgelegde behandeling. Uit de enquêtes beant-
woord door de RIAGG-directies bleek dat 84 % in principe voor een behande-
ling binnen een justitieel kader is. De geïnterviewde therapeuten zeggen weinig 
vertrouwen te hebben in een behandeling op basis van vrijwilligheid. Een ‘stok 
achter de deur’ in de vorm van een door justitie opgelegde behandeling wordt 
noodzakelijk geacht om het ontkenningsgedrag van de pleger te doorbreken en 
om te voorkomen dat de hij zich aan de behandeling onttrekt. 
 Een klein aantal hulpverleners is tegen een behandeling onder justitiële 
dwang. Zij zijn van mening dat er voor dwang geen plaats is binnen een thera-
peutische relatie en dat therapie alleen zinvol is als de pleger enigszins gemoti-
veerd is om over zijn misbruikgedrag en de motieven daarachter na te denken. 
Bij een behandeling die van bovenaf wordt opgelegd, zal de cliënt niet vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn om te veranderen, maar zal hij eerder de schijn van 
verandering wekken om gevangenisstraf te voorkomen. 
 
Ervaringen 
 
De ervaring met ambulante al dan niet opgelegde hulpverlening varieert per be-
roepsgroep. De Reclassering heeft de meeste ervaring met plegers in verband 
met de vroeghulp en de voorlichtingsrapportage. In principe is de Reclassering 
echter geen behandelende instelling. In de praktijk voert echter een kwart van 
de Reclasseringswerkers, vaak noodgedwongen, de behandeling zelf uit omdat 
het niet mogelijk blijkt om de pleger naar bijvoorbeeld een RIAGG door te 
verwijzen of omdat zij al een vertrouwensband met de pleger hebben opge-
bouwd en die dan willen voortzetten. De Reclassering komt in aanraking met 
een heel scala van plegers: exhibitionisten, aanranders, verkrachters, 
pedoseksuelen en incestplegers. Gemiddeld krijgt een Reclasseringsinstelling 
met 15 plegers per jaar te maken, waarvan een deel wordt behandeld. 
 De ervaring van RIAGG’s met hulpverlening aan plegers van seksueel geweld 
is over het algemeen nogal beperkt: slechts twee á drie RIAGG’s hadden zich in 
de loop van de jaren gespecialiseerd in de opvang en behandeling van plegers. 
Van de 24 geïnterviewde RIAGG-medewerkers hadden er 15 enige concrete 
ervaring met het behandelen van plegers. De meeste RIAGG-hulpverleners 
hebben alleen ervaring met vrijwillige hulpverlening: de behandeling wordt dan 
niet door justitie opgelegd, hoewel er vaak wel sprake is van druk van buitenaf, 



 

52 

bijvoorbeeld van de partner, de huisarts of de werkgever. Hierbij valt op dat een 
deel van de cliënten na 4 of 5 gesprekken de therapie afbreekt. Wanneer de 
behandeling te confronterend wordt, beschikt de hulpverlener over geen enkel 
middel of sanctie om de pleger in behandeling te houden. 
 Bij de Rutgers Stichting, een organisatie voor seksuele hulpverlening, hadden 
3 van de 4 geïnterviewde therapeuten redelijk tot veel behandelervaring met 
plegers. Er is één team dat zich principieel heeft uitgesproken tegen de be-
handeling van plegers. De teamleden verklaarden zich solidair met de slachtof-
fers. Zij wilden die keuze niet vertroebelen door ook plegers te gaan behan-
delen. 
 Bijna alle respondenten legden een grote mate van terughoudendheid aan de 
dag toen gevraagd werd naar de resultaten en het succes van hun behandelin-
gen. De volgende antwoorden waren typerend: ‘Je weet het maar nooit’, ‘Je ziet 
ze vaak niet terug’, ‘Daar doen we geen onderzoek naar’ en ‘Er zijn mij geen 
recidiven bekend’. Bij deze diplomatieke antwoorden blijft onduidelijk in hoe-
verre de behandeling recidive inderdaad heeft voorkomen. 
 
Beleid 
 
Bij 2 van de 10 Reclasseringsinstellingen was er sprake van enig concreet be-
leid betreffende de opvang, begeleiding en behandeling van plegers van seksu-
eel geweld. Een kwart van de RIAGG’s had een duidelijk beleid inzake de be-
handeling van plegers, meestal als afgeleide van de hulpverlening aan 
slachtoffers. Nog een kwart van de RIAGG’s was bezig een beleid te formule-
ren. Dat betekent dat ongeveer de helft van de RIAGG’s zich nog niet heeft 
gebogen of uitgesproken over hulpverlening van plegers van seksueel geweld. 
Behandeling van plegers kwam op de vijfde plaats van de prioriteitenlijst be-
treffende ‘nieuwe’ doelgroepen voor de RIAGG’s. (De complete prioriteiten-
lijst: 1. chronisch psychiatrische patiënten; 2. slachtoffers van seksueel geweld; 
3. vrouwenhulpverlening; 4. etnische minderheden; 5. plegers van seksueel 
geweld; 6. gokverslaafden.) 
 De Rutgers Stichting hanteert een terughoudend beleid. Aan de plaatselijke 
teams wordt overgelaten of ze wel of niet plegers willen behandelen. 
 
Doel van de behandeling 
 
Als belangrijkste doel van de hulpverlening aan plegers werd door alle respon-
denten het voorkomen van recidive genoemd. Andere doelen zijn: 
1) de cliënt leert de verantwoordelijkheid voor het misbruik te nemen in plaats 

van deze af te schuiven op anderen; 
2) de cliënt leert in te zien welke schadelijke gevolgen het misbruik voor het 

slachtoffer en voor hem zelf hebben gehad; 
3) het bespreekbaar maken van de relatieproblematiek tussen hem en zijn part-

ner (met name bij incest) en van seksualiteit in het algemeen; 
4) het vergroten van zijn empathische vermogens; 
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5) het doen toenemen van zijn sociale vaardigheden. 
Plegers van seksueel geweld zijn geneigd hun omgeving sterk te manipuleren. 
De therapeut maakt deel uit van die omgeving en wordt ook gemanipuleerd. Er 
staat immers voor de pleger veel op het spel. Tijdens de behandeling is de 
belangrijkste valkuil voor de hulpverlener dat hij of zij zich niet of onvoldoende 
bewust is van de manipulatieve strategieën van de pleger. Strategieën als het 
ontkennen van de feiten, het minimaliseren en bagatelliseren van het misbruik, 
de verantwoordelijk op anderen afschuiven, schuld bekennen in de hoop dat de 
zaak daarmee is afgedaan, het vertonen van sociaal wenselijk gedrag en het niet 
meer kunnen herinneren van bepaalde gebeurtenissen zijn erop gericht om de 
pijnlijke confrontatie met het eigen misbruikgedrag zoveel mogelijk te ver-
mijden. 
 
 
Mannelijke seksualiteit en seksueel geweld 
 
Als het gaat om incest, ontucht met kinderen, aanranding en verkrachting dan 
zijn vrouwen daar zelden actief als pleger bij betrokken. Al met al hadden de 
geïnterviewde behandelaars ervaring met tien vrouwelijke plegers tegenover 
honderden mannelijke plegers van seksueel geweld. Achter de meeste vrouwe-
lijke plegers bleken hun mannelijke partners de drijvende kracht te zijn (zie 
ook: Staffeleu, 1991). 
 De Amerikaanse onderzoeker Finkelhor (1986) deed de uitspraak dat mannen 
het monopolie op seksueel misbruik hebben. Uit het onderzoek van Draijer 
(1988) kwam naar voren dat 15,6 % van de geïnterviewde vrouwen als kind 
seksueel werden benaderd en misbruikt door overwegend (98 %) mannelijke 
gezins- of familieleden. Ook bleek dat ongeveer een kwart van de vrouwen 
voor het zestiende levensjaar negatieve seksuele ervaringen heeft met, al dan 
niet bekende, jongens en mannen van buiten het gezin. 
 Uit onderzoek is gebleken dat incest, aanranding en verkrachting voor het 
overgrote deel niet wordt gepleegd door zwaar gestoorde, psychopathische, 
alcoholistische persoonlijkheden. De meeste plegers zijn jongens en mannen die 
zich in weinig tot niets onderscheiden van de doorsnee jongen of man. Incest, 
ontucht met kinderen en verkrachting vormen een uiterste op een continuüm 
van seksuele gedragingen van mannen. 
 Eén van de factoren die een rol speelt bij het plegen van seksueel geweld is de 
mannelijke seksualiteit. Seksueel gedrag van de gemiddelde man heeft een 
aantal kenmerken dat onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot seksueel 
misbruik. Het gaat om de volgende kenmerken: 
1) Veel mannen zijn in hun seksuele gedrag in sterke mate egoïstisch of ego-

centrisch. Enerzijds staat de seksuele behoeftebevrediging van de man cen-
traal, anderzijds geeft hij blijk van een afwezig of gebrekkig inle-
vingsvermogen waar het de behoeften en emoties van de ander betreft. Hij 
heeft geen idee, lijkt ook niet geïnteresseerd in wat de betekenis en de 
gevolgen van zijn seksuele gedrag voor die ander zijn. 
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2) Een rode draad die door veel mannelijke seksuele gedragingen loopt, is het 
feit dat veel mannen zich intensief bezighouden met het zoeken naar seksue-
le prikkels. Met behulp van prikkels die voor hen een seksuele betekenis 
hebben, winden ze zichzelf seksueel op, wat meestal kan of moet resulteren 
in een orgasme, in een reductie van de zelf opgeroepen seksuele spanning. 

3) Als het om seks gaat, blijken veel mannen in staat om de ander zonder veel 
moeite tot object te maken. Een object dat idealiter inspeelt op zijn seksuele 
behoeften, zonder dat er van zijn kant sprake hoeft te zijn van enige 
emotionele betrokkenheid. 

4) Veel mannen hebben het vermogen om door middel van manipulatie de 
ander tot seks te bewegen, over te halen of te dwingen. Hierbij kan de man 
gebruik maken van vragen, smeken, vleien, verleiden, onder druk zetten, 
dwingen, dreigen met agressie of zielig of teleurgesteld reageren. Of hij 
begint gewoon met seksuele aanrakingen en zet deze door, ook wanneer de 
ander laat merken dat niet te willen. De man maakt daarbij gebruik van zijn 
fysieke en psychologische overwicht. 

 
Er bestaat een enorme variëteit waar het gaat om personen, objecten en situaties 
die voor mannen potentieel seksueel prikkelend zijn. Mannen zitten wat dat 
betreft seksueel wezenlijk anders in elkaar dan vrouwen. De volgende seksuele 
uitingen van mannen kunnen deze stelling wellicht illustreren: 
- Er is geen seksuele voorkeur of variatie te bedenken of daar kan door de 06-

sekslijnen telefonisch in worden voorzien. Duizenden keren per dag wordt er 
op deze, op mannen gerichte, seksverhaaltjes een beroep gedaan. Het verhaal 
kan dan dienen als een seksuele prikkel tijdens het masturberen. 

- ‘Hijgers’ of ‘telefoonmasturbanten’ zijn vrijwel altijd mannen. Alle telefoni-
sche hulpdiensten hebben regelmatig te maken met mannen die op directe of 
indirecte wijze (door het fingeren van een probleem) aan hun seksuele gerief 
hopen te komen. 

- Porno-video’s zijn overal in respectabele videotheken te verkrijgen. Er is een 
overdaad aan pornografische tijdschriften en boeken. De afnemers van deze 
voornamelijk visuele seksuele prikkels zijn hoofdzakelijk mannen. 

- Peepshows en prostituees worden vrijwel uitsluitend door mannen gefrequen-
teerd. Vrouwen lijken geen structurele belangstelling voor anonieme seksuele 
contacten te hebben. 

Dit zijn slechts illustraties uit een heel scala van seksuele gedragingen dat als 
hoofdkenmerk heeft dat het mannen zijn die het initiatief nemen tot seks en dat 
het vrouwen en kinderen zijn die de prikkel of het object zijn waarop de 
mannelijke seksuele behoeftebevrediging wordt gericht. 
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Hulp of straf voor daders vanuit het perspectief van 
slachtoffers 
 
Riekje Kok 
 
 
Tegen Haar Wil Groningen is één van de drie experimenten die in het kader van 
Rijksoverheidsbeleid ter bestrijding van seksueel geweld wordt gesubsidieerd. 
De andere twee experimenten zijn de Stichting Tegen Haar Wil in Amsterdam 
en de Stichting tegen Seksueel Geweld in Utrecht. 
 Bij Tegen Haar Wil Groningen werden de afgelopen zeven jaar ongeveer 
1000 seksueel misbruikte vrouwen en meisjes geholpen. Soms ging het om 
eenmalig advies, soms om jarenlange intensieve hulpverlening. We kregen te 
maken met: 
- aanranding/verkrachting door zowel onbekenden als bekenden; 
- seksueel geweld binnen gezin en familie; 
- seksueel geweld in heteroseksuele partnerrelaties; 
- ongewenste intimiteiten op werk of op school. 
Daders waren in ruim 80 % van de gevallen bekenden, voor het grootste deel 
familieleden (vaders, broers), partners, ex-partners en vage of minder vage 
bekenden zoals de buurman, de vakantievriend of de rijschoolinstructeur. 
 Van de vrouwen die een beroep deden op Tegen Haar Wil deed 30 % aangifte 
van seksueel geweld bij de politie. Van ongeveer 40 % van deze aangiften 
kennen we om uiteenlopende redenen het resultaat niet; 20 % van de aangiften 
leidde tot een veroordeling en 40 % tot niet-vervolging of seponering. (De 
cijfers zijn ruwe schattingen op basis van registratiegegevens van Tegen Haar 
Wil Groningen over de periode 1983 - 1990.) 
 Een tijdje geleden zat ik op de publieke tribune van een rechtszaal waar een 
verkrachtingszaak werd behandeld. De belangrijkste vraag bij deze zaak was of 
de dader tot straf zou moeten worden veroordeeld, of dat hij hulpverlening 
nodig had. De rechtbank, bestaande uit mannen, had hiertoe advies gevraagd 
aan twee andere mannen, een psycholoog en een maatschappelijk werker. 
 De dader, daarbij gesteund door zijn mannelijke advocaat, wist in perfect 
hulpverlenersjargon een oorzakelijk verband te leggen tussen zijn vreselijke 
jeugd en de door hem gepleegde misdaad. De psycholoog en maatschappelijk 
werker onderschreven dat met name de moeder debet was aan ‘s mans traumati-
sche jeugd. Het leek wel een uitzending van ‘Herenleed’, ware het niet dat het 
afwezige vrouwelijke slachtoffer op brute wijze was verkracht door een haar tot 
dan toe onbekende man. 
 Aan de hand van dit voorbeeld wil ik, vanuit het perspectief van het slacht-
offer, de volgende vragen aan de orde stellen: 
- Moeten daders van seksueel geweld gestraft of geholpen worden? 
- Vanuit welke visie moet hulpverlening aan daders plaatsvinden? 
- Gaat de aandacht voor daders niet ten koste van de aandacht voor slachtof-
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fers? 
 
 
Straffen of helpen? 
 
Een opmerking vooraf is op zijn plaats. Immers, uit de hierboven genoemde 
cijfers en ook uit onderzoek (Draijer, 1988; Römkens, 1989) blijkt dat slechts 
een klein percentage daders met justitie in aanraking komt en een nog geringer 
deel uiteindelijk wordt veroordeeld. De hier gestelde vraag is dus voor maar een 
gering percentage daders relevant. Er zal via andere wegen moeten worden 
geprobeerd daders die niet met justitie in aanraking komen te bereiken en voor 
hulp te motiveren. 
 Terug naar mijn voorbeeld. Mijn associatie met ‘Herenleed’ tijdens de rechts-
zaak werd, los van de altijd wat toneelmatige entourage, voornamelijk veroor-
zaakt doordat in de rechtszaak niet zozeer het aan het slachtoffer toegebrachte 
leed centraal stond, als wel het leed dat de dader was aangedaan. Het slachtoffer 
in deze zaak had er belang bij dat de dader voor langere tijd werd opgesloten, 
zodat zij voorlopig niet bang hoefde te zijn hem ergens tegen te komen. 
Wellicht zou dat anders hebben gelegen als zij deze man kende, bijvoorbeeld 
omdat hij haar partner was of een familielid. 
 De aard van het seksuele geweld en de relatie tussen slachtoffer en dader zijn 
van grote betekenis bij de afweging of straf of hulp geboden is. Voor slachtof-
fers is het belangrijk dat de dader de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 
hetgeen hij heeft aangericht. Het kan hun worsteling met de ‘Waarom ik?’-
vraag en met de altijd aanwezige schuldgevoelens aanzienlijk verlichten. 
 Het nemen van verantwoordelijkheid door de dader voor hetgeen hij heeft 
aangericht, houdt mijns inziens het volgende in: 
1) de dader bekent de feiten; 
2) de dader is bereid concrete stappen te zetten in het belang van het slachtof-

fer; 
3) de dader beseft wat hij zijn slachtoffer heeft aangedaan. 
 Mijn ervaring bij Tegen Haar Wil stemt mij voor wat betreft het eerste punt 
nogal somber: een kenmerk van daders lijkt te zijn dat ze niet bekennen. Som-
mige daders erkennen wel dat er sprake is geweest van seksueel contact, maar 
ontkennen dat zij daarbij geweld, dwang of chantage hebben gebruikt. Dit leidt 
vaak tot een voor het slachtoffer zeer pijnlijke confrontatie in de rechtszaal: het 
slachtoffer wordt beschuldigd of zij is het die niet toerekeningsvatbaar wordt 
verklaard. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de zaak van psychiater F., die de 
media in 1990 lange tijd heeft beziggehouden. F. ontkende en kon dat volhou-
den door de getuigen die hem van het plegen van seksueel geweld beschuldig-
den te diskwalificeren als zijnde ‘niet betrouwbaar vanwege een traumatische 
jeugd’. 
 Verantwoordelijkheid nemen betekent naast bekennen ook bereid zijn con-
crete stappen te zetten in het belang van het slachtoffer. Dat zal vaak inhouden 
dat de dader plaats maakt voor het slachtoffer, zodat zij in haar eigen ver-
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trouwde omgeving kan blijven. Soms betekent dit dat de dader ergens anders 
moet gaan wonen en/of dat hij een bepaalde wijk, dorp of stad niet mag betre-
den. Soms betekent dit dat hij het ontslag moet accepteren, zodat zij kan blijven 
werken. 
 Een ander element van het nemen van verantwoordelijkheid is het beseffen 
welk leed aan het slachtoffer is toegebracht. De daders met wie ik via Tegen 
Haar Wil in aanraking kwam, leken, ook al hadden ze bekend, nauwelijks te 
beseffen wat zij bij het slachtoffer hadden aangericht. Enerzijds is er sprake van 
ontkenning: door het leed niet te erkennen, wordt het gepleegde seksueel 
geweld in feite alsnog ontkend. Wat mij echter anderzijds trof was dat sommige 
daders werkelijk niet lijken te weten welke gevolgen seksueel geweld voor hun 
slachtoffer heeft. Om hen heen, in films, in pornografie en in de groep waar zij 
verkeren, wordt seksueel geweld tegen vrouwen eerder beloond dan gesanctio-
neerd en lijkt het alsof ook vrouwen een ‘beetje verkrachten’ wel stoer vinden. 
Wat dit betreft valt er op het gebied van preventie nog veel te doen. 
 Mijn conclusie is dat bij de keuze voor hulpverlening of straf niet in de eerste 
plaats uitgegaan moet worden van de problematiek van de dader, bijvoorbeeld 
zijn traumatische jeugd, maar van het belang van het slachtoffer. De eerste 
voorwaarde voor hulpverlening is dat het seksueel geweld moet stoppen. Een 
tweede voorwaarde is dat de dader bekent en bereid is tot concrete stappen in 
het belang van het slachtoffer. De geboden hulp dient er in eerste instantie op 
gericht te zijn de dader te laten beseffen wat hij heeft aangericht. 
 
Voor de afweging ‘straffen of helpen’ is nog een andere discussie van belang: 
de discussie over de functie van straf. Vaak wordt gezegd: ‘Gevangenisstraf 
helpt niet, daar wordt iemand eerder slechter dan beter van. Dus, hulpverlening 
is een beter alternatief.’ De vraag of hulp effectiever is dan straf, kan ik hier 
niet beantwoorden. Recent Amerikaans onderzoek onder incestplegers lijkt 
erop te wijzen dat hulpverlening leidt tot minder recidive dan wanneer gevange-
nisstraf wordt opgelegd. Dit biedt perspectief uit preventieve overwegingen. 
Anderen zijn van mening dat hulp slechts ten goede zal komen aan een klein 
aantal verbaal vaardige, uit de midden- of hogere klasse afkomstige groep da-
ders en wijzen op het gevaar van klassejustitie. 
 Hoe het ook zij, ik wil het hier hebben over twee andere elementen van straf 
die gezien vanuit cliëntes van Tegen Haar Wil van belang zijn. Het eerste is 
vergelding. Hoe nu, zult u denken, welk Middeleeuws Lubberiaans principe 
wordt hier van stal gehaald? Maar toch! Hoe komt het dat bij Tegen Haar Wil 
een gejuich opgaat als er af en toe een dader wordt veroordeeld, dat wij van 
mening zijn dat het terecht is dat psychiater F. 6 jaar heeft gekregen en dat dat 
eigenlijk nog veel te weinig is? Niet omdat wij er van overtuigd zijn dat F., of 
wie dan ook, als een beter mens de gevangenis uit zal komen. Wel omdat het 
als rechtvaardig aanvoelt dat leed wordt toegebracht aan degene die zoveel leed 
heeft teweeggebracht. Met andere woorden: ‘dik verdiend’, vergelding van leed 
dat is aangedaan. 
 In onze samenleving is het een goed gebruik dat de rechtbank bepaalt welke 
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straf is verdiend en niet het slachtoffer. Als de samenleving echter slechts oog 
heeft voor het effect van straf en vergelding als kenmerk ontkent, is op den duur 
het gevaar aanwezig dat (potentiële) slachtoffers ertoe worden gebracht het 
recht in eigen hand te nemen. 
 Het uitsluitend oog hebben voor het effect van straf kan ertoe leiden dat 
slachtoffers worden geconfronteerd met uitspraken als: ‘Wat heb je er nu aan 
kwaad met kwaad te vergelden? Je straft er niet alleen hem mee, maar ook zijn 
vrouw en kinderen.’ Daar waar slachtoffers echter levenslang krijgen, is het 
voor hen onverteerbaar dat de dader vrijuit gaat, vooral als de dader weigert ook 
maar enige verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen hij heeft aangericht. 
 Het tweede element van straf dat niet onderbelicht mag blijven is de norm-
stelling: via het strafrecht wordt een maatschappelijke norm gesteld, bij overtre-
ding komt de maatschappij met sancties. De normen uit het strafrechtsysteem 
zijn over het algemeen reacties op ontwikkelingen in de maatschappij. Dat is 
één van de redenen waarom het strafrecht vaak als conservatief wordt gezien. 
Ook als het gaat om seksueel geweld is dat duidelijk te merken. Zo suggereert 
de term ‘zedenmisdrijven’ dat het gaat om agressieve of zogenaamd geperver-
teerde uitingen van seksualiteit en niet om op een seksuele wijze geuite 
agressie. 
 Toch stelt de wet een norm. En voor veel vrouwen is deze officiële maat-
schappelijke afwijzing een belangrijk gegeven voor de verwerking van het 
seksueel misbruik, zeker wanneer de dader zelf geen verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn misdaad. 
 
Welke conclusies kunnen we, gezien vanuit het perspectief van slachtoffers, nu 
trekken ten aanzien van de vraag ‘straffen of helpen’? Waar hulp effect heeft in 
het voorkómen van recidive, is dat in het belang van slachtoffers in het 
algemeen. Bij de afweging straf of hulp in individuele gevallen zou het belang-
rijkste criterium moeten zijn welk van de twee het slachtoffer het best helpt bij 
de verwerking van seksueel geweld. De aard van het seksueel geweld en de 
relatie tussen slachtoffer en dader zullen hierbij een belangrijke rol spelen. 
 Waar wordt gekozen voor hulp, zal die hulp twee belangrijke functies van 
straf, namelijk vergelding en normstelling, moeten overnemen. Daders die voor 
hulpverlening in aanmerking komen, dienen te hebben bekend en dienen bereid 
te zijn om concrete stappen te nemen in het belang van het slachtoffer. 
 Gezien het bovenstaande en gelet op mijn eigen ervaringen bij Tegen Haar 
Wil, zal aan een niet onaanzienlijk deel van de veroordeelde daders uiteindelijk 
toch een gevangenisstraf moeten worden opgelegd. Ik zie echter geen reden 
waarom de hulpverlening aan daders zich uitsluitend buiten de gevangenispoort 
zou moeten ontwikkelen. Ik stel daarom voor, in navolging van bijvoorbeeld 
landen als Engeland en Zweden, ook binnen de gevangenismuren voorlichting 
en hulpverlening aan te bieden aan daders van seksueel geweld. 
 
Daderhulpverlening: vanuit welke visie? 
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Een ander thema dat zich naar aanleiding van de rechtszaak opdringt, is de 
vraag welk verklaringsmodel er wordt gehanteerd als het gaat om seksueel 
geweld. In mijn voorbeeld wordt het gepleegde seksuele geweld gekoppeld aan 
de levensgeschiedenis van een individu. Het wordt daarmee als probleem 
geïndividualiseerd. Deze benadering van seksueel geweld betekent voor 
slachtoffers een stap terug. 
 Een stukje geschiedenis. Aard en omvang van seksueel geweld zijn pas duide-
lijk geworden toen door de vrouwenbeweging seksueel geweld als maat-
schappelijk probleem werd gezien, geworteld in bestaande machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. Pas op dat moment doorbraken veel slachtoffers het 
zwijgen en durfden zij om hulp te vragen, in eerste instantie vaak bij 
lotgenoten. 
 Hoewel de analyse van de vrouwenbeweging werd overgenomen door de 
overheid, riep en roept zij veel weerstand op, ook bij hulpverleners. Zo werden 
een jaar of tien geleden vrouwen van organisaties als ‘Vrouwen Tegen Ver-
krachting’ in cartoons afgebeeld als gefrustreerde bonenstaken die zelf geen 
man in bed konden krijgen. En zo spitste de discussie rond de onderzoeken van 
Nel Draijer en Renée Römkens zich toe op de hoogte van de door hen gevonden 
cijfers. Daarbij werd de integriteit van de onderzoeksters ter discussie gesteld 
en indirect hun theoretische uitgangspunten. 
 Meer recent dient zich een andere variant van deze discussie aan. Steeds 
duidelijker wordt dat ook jongens in grote getale worden misbruikt en dat de 
bestaande hulpverlening hierop geen adequaat antwoord heeft. Dat ook jongens 
slachtoffer blijken te worden, wordt door sommigen eerder met een zekere ge-
noegdoening en opluchting naar voren gebracht dan met afschuw. Mannelijke 
slachtoffers worden als wapen gebruikt om de vrouwenhulpverlening in diskre-
diet te brengen. Dit met de bedoeling seksueel geweld terug te brengen tot een 
individueel probleem dat niets te maken heeft met man-vrouwverhoudingen en 
bestaande machtsverschillen. In deze zin wordt voorlichtsters van Tegen Haar 
Wil tegenwoordig regelmatig verweten dat zij werken bij Tegen Haar Wil (in 
plaats van bijvoorbeeld bij ‘Tegen Hun Wil’). 
 Het gevaar is niet denkbeeldig dat de aandacht voor hulp aan daders deze 
tendens versterkt en afleidt van de maatschappelijke context van seksueel ge-
weld. Ik zal proberen mijn ongerustheid op dit punt wat nader toe te lichten. 
 Vanwege kritiek op de bestaande hulpverlening heeft de vrouwenhulpverle-
ning aan slachtoffers van seksueel geweld zich met name ontwikkeld buiten de 
reguliere instellingen. De door de overheid voorgestane integratie van de vrou-
wenhulpverlening binnen reguliere instellingen blijkt een moeizaam en langdu-
rig proces te zijn. Daarentegen lijkt hulpverlening aan plegers zich juist met 
name binnen de reguliere instellingen te ontwikkelen, diezelfde instellingen die 
zich met zoveel weerstand en moeite de principes van vrouwenhulpverlening 
eigen maken. 
 Zie ik het dan werkelijk zo gekleurd, als ik stel dat het status verlagend werkt 
wanneer men zich binnen deze instellingen associeert met vrouwenhulpverle-
ning - en in het verlengde daarvan met mannenhulpverlening - terwijl het de 
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status verhoogt wanneer men zich bezig houdt met hulpverlening aan plegers? 
Is dat niet ook juist de frustratie van mannen die zich jarenlang in de stichting 
Mannen Tegen Seksueel Geweld (MTSG) bezig hebben gehouden met het be-
strijden van seksueel geweld, daarbij ietwat meewarig bekeken door hun sekse-
genoten in de reguliere instellingen en, het zij erkend, ook ietwat wantrouwend 
bekeken vanuit de vrouwenbeweging? 
 Hoe komt het dat hulp aan plegers de gevestigde hulpverlenings-orde veel 
minder doet wankelen dan de hulpverlening aan slachtoffers dat doet of heeft 
gedaan? Liggen visie en werkwijze bij hulpverlening aan plegers veel meer in 
het verlengde van de traditionele hulpverleningstheorieën en veel minder in het 
verlengde van die van de vrouwenhulpverlening? 
 Vanuit het perspectief van slachtoffers is dit niet te hopen. Immers, traditio-
nele hulpverleningstheorie en -praktijk hebben gefaald waar het ging om de 
hulp aan slachtoffers. Zij hebben van seksueel geweld een individueel probleem 
gemaakt, waarbij vaak werd getwijfeld aan het verhaal van het slachtoffer of 
waarbij slachtoffers werden gezien als veroorzaaksters van het probleem. Het is 
nog niet zo lang geleden dat een psychiater van een RIAGG, toen ik daar was 
om voorlichting te geven, aan mij vroeg: "Bent u niet met mij van mening dat 
vrouwen die zich laten mishandelen, emotioneel incontinent zijn?" 
 Het belang van slachtoffers moet vertrekpunt zijn voor zowel hulpverlening 
aan slachtoffers alsook voor hulpverlening aan daders. Daarbij dienen de visie 
en werkwijze van vrouwenhulpverlening aan slachtoffers het gemeenschappe-
lijke uitgangspunt te zijn. Dit lijkt het best gegarandeerd als wordt samenge-
werkt in een meer-sporen-beleid. Tot nu toe is zo’n meer-sporen-beleid vooral 
ontwikkeld in het kader van incest-hulpverlening. Ik zou ervoor willen pleiten 
bij meer vormen van seksueel geweld tot een dergelijke aanpak over te gaan. Ik 
denk hierbij niet alleen aan seksueel geweld binnen partnerrelaties, maar bij-
voorbeeld ook aan verkrachting door onbekenden. 
 
 
Aandacht voor daders versus aandacht voor slachtoffers 
 
Het laatste thema van mijn bijdrage betreft de aandacht voor daders versus de 
aandacht voor slachtoffers. In mei 1990 organiseerde de Werkgroep Voorlich-
tingsproject van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebe-
leid (van de ministeries van SoZaWe, WVC, O&W en Justitie) een werkconfe-
rentie over preventie van seksueel geweld gericht op mannen en jongens. Een 
van de deelnemers aan deze werkconferentie zei letterlijk: "Slachtoffers hebben 
nu al zoveel aandacht en geld gekost, het wordt tijd dat de prioriteit nu eens 
gelegd wordt bij met name jeugdige daders." 
 Vanuit het perspectief van slachtoffers kom ik tot een heel andere conclusie. 
Kijkend naar de rechtszaak waar ik mijn verhaal mee begon, zien we dat de 
aandacht zich concentreert op wat er met de dader moet gebeuren. Het slacht-
offer heeft daarbij vaak het gevoel met lege handen achter te blijven. 
Nog steeds staat er voor de meeste slachtoffers van seksueel geweld een straf op 
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spreken. Velen van hen moeten vluchten vanuit hun vertrouwde omgeving 
willen ze het zwijgen doorbreken, uit angst voor represailles. 
Nog steeds wordt het slachtoffer sociaal geïsoleerd in plaats van de dader en 
krijgt het slachtoffer de schuld in plaats van de dader. 
Nog steeds is de pakkans van daders minimaal, duren strafrechtelijke proce-
dures veel te lang en lopen daders vrij rond, ook al zijn ze veroordeeld. 
Nog steeds wordt het slachtoffer niet erkend als partij binnen het strafrecht, 
heeft zij geen recht op een advocaat en is het bedrag dat als schadevergoeding 
kan worden geëist veel te laag. 
Nog steeds is verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar, wordt vrouwen-
mishandeling bij politie en justitie niet apart geregistreerd en wordt vrouwen-
mishandeling niet door gespecialiseerde rechercheurs behandeld. 
Nog steeds ontbreekt het aan voldoende deskundigheid bij de hulpverlening, 
waardoor slachtoffers niet goed en te laat worden geholpen. 
Nog steeds is er sprake van onvoldoende capaciteit, waardoor slachtoffers veel 
te lang moeten wachten op hulp of zijn aangewezen op de hulp van zelfstandig 
gevestigde therapeutes die ze zelf moeten betalen. En nog steeds wordt door 
veel ‘ervaringsvrouwen’ onbetaald gewerkt om het gat op te vullen. 
Nog steeds wordt er onvoldoende samengewerkt, waardoor veel slachtoffers 
een lange mars door de instellingen moeten maken alvorens iemand te treffen 
die hen goed kan helpen. 
Nog steeds wordt het bestaansrecht van autonome projecten als Tegen Haar Wil 
door de overheid ontkend en worden dergelijke projecten gedwongen hun werk 
af te bouwen. Zo verdween in 1990 in Amsterdam de 24-uurs telefonische hulp-
dienst en moest Tegen Haar Wil Groningen per 1 oktober 1990 stoppen met het 
bieden van hulp. 
Nog steeds is niet duidelijk of het ministerie van WVC, niet alleen in woord 
maar ook in daad, de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de hulpverlening 
bij seksueel geweld en middelen ter beschikking stelt voor het oplossen van de 
genoemde knelpunten. 
 
Aandacht voor slachtoffers is nog steeds een bittere noodzaak. Aandacht voor 
daders ook, mits ze niet afleidt van de belangen van slachtoffers. 
 
 
Besluit 
 
Aan het eind van mijn betoog wil ik een aantal aanbevelingen doen die voort-
vloeien uit hetgeen ik tot nu toe heb beweerd. 
- Niet alleen buiten maar ook binnen de gevangenismuren dienen aan daders 

van seksueel geweld voorlichtings- en hulpprogramma’s te worden aangebo-
den. 

- Gelet op de geringe pakkans van daders, dienen wegen te worden gezocht om 
daders die niet met justitie in aanraking komen voor hulp te motiveren. 

- Daderhulpverlening moet zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als vrou-
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wenhulpverlening aan slachtoffers. De beste voorwaarde om ook bij dader-
hulpverlening te blijven uitgaan van de belangen van slachtoffers is samen te 
werken in een twee- of meer-sporen-beleid, niet alleen bij incest maar ook bij 
andere vormen van seksueel geweld. 

- Een instelling waar algemene psychosociale hulpverlening wordt geboden 
dient een adequaat aanbod voor slachtoffers te ontwikkelen alvorens een 
aanbod richting daders te doen. 

- Het ministerie van WVC dient duidelijk te maken dat het haar ernst is met de 
verantwoordelijkheid voor hulpverlening bij seksueel geweld en dient mid-
delen ter beschikking te stellen ten behoeve van: 

- het oplossen van het capaciteitsprobleem; 
- deskundigheidsbevordering; 
- regionale steunpunten seksueel geweld. 
- Het stopzetten van experimenten als Tegen Haar Wil getuigt, gezien de huidi-

ge stand van zaken rond seksueel geweld, van falend overheidsbeleid. In 
plaats van ze af te bouwen, verdient het aanbeveling de experimenten te 
handhaven als ontwikkelingsprojecten en ze uit te breiden met experimenten 
voor hulpverlening aan daders en voor de ontwikkeling van mannenhulpver-
lening aan seksueel misbruikte mannen en jongens. 

 
Als de aandacht voor daders zich ontwikkelt zonder dat het slachtoffer uit beeld 
verdwijnt, wordt het blikveld verruimd, niet alleen met een andere kijk op hulp 
en straf, maar ook met een andere kijk op mannen, vrouwen, kinderen en 
macht. 
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Strafrechtelijke haken en ogen aan de behandeling 
van plegers in een justitieel kader 
 
Roelof Haveman 
 
 
Zo lang een pleger van seksueel geweld zich vrijwillig aanmeldt voor een the-
rapie om iets aan zijn seksueel gewelddadige gedrag te veranderen en hij die 
therapie ook trouw blijft volgen, is er geen vuiltje aan de lucht. Jammer genoeg 
is de werkelijkheid niet altijd zo vrijwillig: een aantal mannen heeft - zacht 
gezegd - een duwtje in de rug nodig om in behandeling te gaan en een stok 
achter de deur voor het geval hij voortijdig op wil geven. Eén van de manieren 
waarop dat duwtje en die stok vorm kunnen krijgen, is het strafrecht. 
 Als het strafrecht wordt ingeschakeld, wordt de man officieel ‘verdachte’. Dat 
heeft onder andere als consequentie dat tegen hem dwangmiddelen kunnen 
worden gebruikt: een verdachte kan tegen zijn wil worden aangehouden, wor-
den verhoord, aan zijn lichaam en kleding worden onderzocht, in verzekering 
worden gesteld, in voorlopige hechtenis worden genomen en, in het uiterste 
geval, tot een vrijheidsstraf worden veroordeeld. 
 Daarnaast kan hij min of meer worden gedwongen - en dat maakt het voor de 
hulpverlener interessant - om in behandeling te gaan. Behandeling kan worden 
opgelegd als voorwaarde bij een sepot, een schorsing van de voorlopige hech-
tenis, uitstel van de vonniswijzing of bij een voorwaardelijke veroordeling. In 
wezen is er dan dus sprake van dwangbehandeling: er wordt afgezien van ver-
volging of de verwachting wordt gewekt dat de uiteindelijke straf lager zal 
uitvallen als de man in therapie gaat. Wie dit geen dwang vindt, hoeft zich 
alleen maar af te vragen waarom het dan nodig is om het strafrecht erbij te ha-
len. Juist het dwangmatige karakter van het strafrecht maakt het mogelijk de 
dader dingen te laten doen die hij uit zichzelf nooit gedaan zou hebben. 
 In het rapport ‘Daders van seksueel geweld, straffen of behandelen?’ (Have-
man en Staffeleu, 1990) wordt uitvoerig beschreven wat juristen en hulpver-
leners, voor zover door Joel Staffeleu en mij ondervraagd, van die verschillende 
mogelijkheden vinden. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de criteria 
waaraan iemand moet voldoen om in behandeling te mogen en de criteria om 
een behandeling in een justitieel kader geslaagd te noemen. Ik laat dat nu alle-
maal verder even links liggen. Ik wil hier kort ingaan op een punt dat in het 
rapport juist sterk onderbelicht is gebleven, namelijk een aantal beginselen dat 
aan het strafrecht ten grondslag ligt en de daarop gebaseerde rechtswaarborgen 
voor verdachten. 
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Enkele beginselen van het strafrecht en rechtswaarborgen voor verdachten 
 
Rechtsbeginselen en rechtswaarborgen zijn allerlei geschreven en ongeschreven 
regels die een verdachte behoeden voor willekeur en machtsmisbruik door de 
vervolgende overheid. Er zijn bijvoorbeeld allerlei termijnen waarbinnen be-
sluiten over de verdachte moeten zijn genomen, zodat hij niet al te lang in onze-
kerheid blijft over wat hem te wachten staat. En zo staat in de wet precies welke 
vragen een rechter af moet werken en welke eisen aan het bewijs gesteld 
moeten worden voor hij tot een uitspraak kan komen. 
 Een voorbeeld. In 1990 speelde in Roermond een zaak tegen een man die van 
een verkrachting werd verdacht. Hij werd in eerste instantie gedwongen om 
wangslijm af te geven, zodat via DNA-onderzoek onomstotelijk zou kunnen 
worden bewezen of hij de dader was of niet. De rechter heeft uiteindelijk niet 
toegestaan dat de verdachte tot het afstaan van dat wangslijm kon worden ge-
dwongen, onder andere op basis van de overweging dat één van de grondbegin-
selen van ons strafprocesrecht is dat iemand niet aan de bewijsgaring tegen 
zichzelf hoeft mee te werken. 
 Een ander voorbeeld betreft de dader van de moord op een Turkse vakbonds-
leider die, vanwege het overschrijden van een termijn bij het instellen van het 
hoger beroep door het openbaar ministerie, in september 1990 uit voorlopige 
hechtenis moest worden ontslagen en daarna op vrije voeten het beroep in zijn 
zaak mocht afwachten. 
 Mijn stelling is dat als de hulpverlening het strafrecht wil gebruiken om ie-
mand in therapie te laten gaan, zij tegelijkertijd deze rechtsbeginselen en -
waarborgen zal moeten respecteren. In de praktijk zou dit wel eens kunnen 
betekenen dat het strafrecht de hulpverlening heel wat minder ten dienste kan 
zijn dan hier en daar wordt gedacht. 
 
 
Ambulante behandelingen in een justitieel kader 
 
Ik zal wat concreter worden aan de hand van twee voorbeelden toegespitst op 
de ambulante behandelingen in een justitieel kader. Het eerste voorbeeld betreft 
het beginsel dat - grof gezegd - iemand onschuldig is totdat het tegendeel is 
bewezen. Wat betekent dat nou? 
 Laten we uitgaan van een man van wie iedereen overtuigd is dat hij een ander 
seksueel misbruikt heeft. Hij wordt door het inschakelen van het strafrecht 
officieel een ‘verdachte’, iemand tegen wie een redelijk vermoeden van schuld 
aan een strafbaar feit bestaat, in dit geval een vermoeden dat hij een zedendelict 
heeft begaan. Dat vermoeden wordt pas een weten als de rechter dit wettig en 
overtuigend bewezen acht. Wettig en overtuigend bewijs is meer dan zo maar 
de overtuiging dat iemand gedaan heeft waarvan hij wordt beschuldigd. Als 
hulpverlener mag je ervan overtuigd zijn dat een man zijn dochter heeft 
misbruikt, dat wil nog niet zeggen dat dit ook wettig en overtuigend valt te 
bewijzen. 
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 De rechter moet daartoe bekijken of inderdaad heeft plaatsgevonden wat de 
verdachte wordt tenlastegelegd, of hij daarvan inderdaad de dader was, of dat 
een strafbaar feit oplevert en ten slotte of de dader ook strafbaar is. Op al die 
punten kan iets gebeuren waardoor - strafrechtelijk althans - de dader vrijuit 
gaat: er is niet voldoende bewijs, er is een fout gemaakt in de bewijsgaring, 
enzovoorts. Er kunnen met andere woorden allerlei omstandigheden zijn waar-
door een zedendelict strafrechtelijk niet is vast te stellen, hoe overtuigd een 
hulpverlener ook is dat dit wel gepleegd is. 
 De consequentie hiervan voor de justitieel opgelegde behandelingen zal dui-
delijk zijn. Door een behandeling op te leggen aan een verdachte nog voordat 
hij door de rechter schuldig is bevonden, wordt er impliciet vanuit gegaan dat 
hij wel schuldig is. Hiermee wordt dus het beginsel dat iemand niet schuldig is 
voordat dat wettig en overtuigend is vastgesteld, met voeten getreden. 
 Vanuit een principieel strafrechtelijk oogpunt is er in feite maar één accep-
tabele variant van de opgelegde behandeling, namelijk die waarin een rechter de 
strafbaarheid van feit en dader heeft vastgesteld en vervolgens aan de veroor-
deelde de keuze laat tussen behandeling of straf. Een bijkomend voordeel 
hiervan is, dat de dader dan precies weet wat hij kiest en welke straf hem boven 
het hoofd hangt wanneer hij zich niet aan de voorwaarde houdt. 
 Maar voor het tot een veroordeling komt is er nog een ander beginsel waar-
mee rekening moet worden gehouden - en dan kom ik bij het tweede voorbeeld 
- namelijk dat elke verdachte tijdens de gehele procedure het recht heeft er het 
zwijgen toe te doen. Voor elk verhoor van een verdachte moet hem dat zelfs 
met zo veel woorden worden meegedeeld. Als dat niet gebeurt, wordt dat 
verhoor geacht niet te hebben plaatsgevonden. Een verdachte hoeft niet aan zijn 
eigen veroordeling mee te werken door te bekennen. Het kan vanuit zijn ge-
zichtspunt bezien juist slim zijn om zijn mond te houden, omdat er dan onvol-
doende wettig en overtuigend bewijs valt te leveren en hij dus niet veroordeeld 
kan worden. Dat hij niet bekent - en dat is uitdrukkelijk wat anders dan 
ontkennen - wil dan ook niet zeggen dat hij voor zichzelf niet zou erkennen dat 
wat hem ten laste wordt gelegd niet ook daadwerkelijk gebeurd is. Hij zegt dat 
alleen niet hardop omdat hem dan een gevangenisstraf staat te wachten. Niet 
bekennen bij de politie betekent dus niet per definitie ontkennen tegenover de 
hulpverlening. 
 Ook dit is een niet onbelangrijk punt, zeker niet als je bedenkt dat het over-
grote deel van de respondenten in ons onderzoek - zowel de juristen als de 
hulpverleners - als criterium om iemand voor een behandeling in aanmerking te 
laten komen noemt dat iemand op zijn minst gedeeltelijk moet hebben bekend. 
Hoe prettig het voor de behandelaar ook kan zijn om een bekennende cliënt te 
hebben, bijvoorbeeld omdat hij dan tenminste niet meer voor de gek kan wor-
den gehouden over wat er aan seksueel geweld heeft plaatsgevonden, princi-
pieel strafrechtelijk kun je niet de eis stellen dat de verdachte bekent. Dat zou 
betekenen dat een behandeling een soort beloning wordt voor het meewerken 
door de verdachte aan zijn eigen veroordeling. Wat er ook zij van de conse-
quentie van het blijven zwijgen bij de hulpverlening, zwijgen tegenover justitie 
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kan hem niet worden nagedragen, dat recht heeft hij. 
 
Ik hoop met deze voorbeelden duidelijk gemaakt te hebben dat wanneer de 
hulpverlening van het strafrecht gebruik wil maken, dat met zich brengt dat zij 
ook een aantal rechtsbeginselen en -waarborgen voor verdachten zal moeten 
accepteren. Dit heeft uiteraard consequenties voor de manier waarop van het 
strafrecht gebruik kan worden gemaakt. 
 Een mogelijkheid om een aantal van deze punten te ondervangen is, zoals wij 
in het rapport voorstellen, het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen een 
behandeling opgelegd kan worden. Alle betrokkenen, en niet het minst de ver-
dachte, weten dan waarvoor zij kiezen en onder welke voorwaarden. 
 
 
Een wettelijke regeling voor opgelegde behandeling 
 
Met het oog op de rechtswaarborgen voor de verdachte wil ik nog wat verder 
gaan. Ik stel een wettelijke regeling voor waarin het opleggen van behande-
lingen in de plaats van een gevangenisstraf geregeld wordt. Als voorbeeld dient 
de wettelijke regeling met betrekking tot de werkstraf zoals die sinds vorig jaar 
in het wetboek van strafrecht is opgenomen. Als je die toepast op justitieel 
opgelegde behandelingen krijg je grof gezegd de volgende regeling. 
- In geval de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van bijvoorbeeld 

niet meer dan twee jaar overweegt, kan hij in plaats daarvan het ondergaan 
van een ambulante therapeutische behandeling opleggen. Hij kan dat alleen 
doen als hij zich ervan heeft vergewist dat op korte termijn een instelling of 
persoon bereid zal zijn de man in therapie te nemen en na een daartoe strek-
kend aanbod van de verdachte. 

- Het vonnis moet vervolgens vermelden: de vrijheidsstraf die de rechter over-
woog op te leggen, de therapie die daarvoor in de plaats komt, de termijn 
waarbinnen de therapie moet zijn gevolgd, de geschatte duur en de voorwaar-
den waaronder. Bovendien moet zijn aangegeven de manier waarop de perio-
de dat de verdachte in voorarrest heeft gezeten is verrekend met de straf. 

- Het openbaar ministerie controleert vervolgens de wijze waarop de therapie 
wordt uitgevoerd, waarbij ook de Reclassering kan worden ingeschakeld. 

- Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter alsnog de vrijheids-
straf (geheel of gedeeltelijk) ten uitvoer leggen die hij in eerste instantie van 
plan was op te leggen, namelijk als hij vindt dat de therapie niet naar behoren 
is vervuld. Hij moet daarbij aangeven welk deel wel naar behoren is vervuld 
en hoe dat wordt verrekend met de gevangenisstraf. 

- Tegen de verschillende beslissingen staan ten slotte beroeps- en beklagmoge-
lijkheden open, zowel de gebruikelijke die een verdachte c.q. veroordeelde 
altijd al heeft, als specifiek op de behandeling toegesneden mogelijkheden. 

In het licht van de rechtswaarborgen voor verdachten zal het voordeel van zo’n 
wettelijke regeling duidelijk zijn. De man die een seksueel geweldsdelict heeft 
gepleegd wordt van meet af aan tot en met de veroordeling als verdachte be-
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handeld, met enerzijds dwangmiddelen en anderzijds waarborgen tegen wille-
keurige of onterechte beslissingen. 
 Ten opzichte van de huidige praktijk, waarin iedereen maar aanmoddert met 
het opleggen van therapieën, ook vóór er een rechter aan de zaak te pas is 
gekomen, zou zo’n wettelijke regeling een grote verbetering zijn. Het betekent 
tegelijkertijd dat de hulpverlening het strafrecht heel wat minder gemakkelijk 
als duwtje in de rug of stok achter de deur zal kunnen gebruiken dan nu in de 
praktijk hier en daar gebeurt. Dat zou tenslotte wel eens kunnen betekenen dat 
het strafrecht niet het meest voor de hand liggende instrument is om seksueel 
geweld aan te pakken, in ieder geval niet als het eigenlijke doel ervan hulpver-
lening is. 
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De houding van hulpverleners tegenover plegers 
van seksueel geweld 
 
Gusta Boland en Kees van der Rhee 
 
 
De laatste jaren wordt steeds vaker gepleit voor ambulante hulpverlening aan 
plegers van seksueel geweld. Bij veel therapeuten en hulpverleningsinstellingen 
bestaan echter grote aarzelingen en weerstanden ten aanzien van de behandeling 
van plegers. Deze weinig enthousiaste houding wordt met verschillende 
argumenten gemotiveerd (Kuiper, 1988), zoals: 
- Plegers zijn niet gemotiveerd; ze melden zich niet vanuit eigen motivatie en 

ze nemen hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan niet serieus. 
- Als plegers zich wel zelf melden, is het meestal onder druk van bijvoorbeeld 

de politie of huisarts, of omdat ze juridische consequenties vrezen. Er is dan 
weinig ‘echte lijdensdruk’, weinig intrinsieke motivatie voor psychotherapie: 
de pleger is ‘psychotherapeutisch niet toegankelijk’. Binnen een opgelegde 
therapie kan geen werkzaam therapeutisch proces op gang komen; psycho-
therapie is alleen op basis van vrijwilligheid mogelijk. 

De meeste therapeuten zijn weinig gemotiveerd voor de behandeling van ple-
gers van seksueel geweld; plegers voldoen in de beeldvorming van veel hulp-
verleners niet aan het beeld van de gemiddelde psychotherapie-cliënt. Het 
werken met plegers is (of misschien: was) niet statusverhogend voor een thera-
peut. 
Andere, meer ideologisch gekleurde argumenten die genoemd worden zijn: 
- Het geld dat aan de hulpverlening van plegers besteed wordt kan beter ge-

bruikt worden voor de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. 
- Hulpverlening aan slachtoffers en plegers is niet verenigbaar binnen één in-

stelling. 
Verschillende van deze argumenten worden nog heftig bediscussieerd. Van 
sommige andere argumenten wordt de waarde en de betekenis inmiddels in de 
praktijk van de hulpverlening onderzocht. 
 
We willen in deze bijdrage niet uitvoerig stilstaan bij bovengenoemde argumen-
ten voor of tegen ambulante behandeling van plegers, omdat naar ons idee naast 
of achter deze beargumenteerde aarzelingen, andere vaak niet expliciet benoem-
de weerstanden een rol spelen. In de serie ‘Andermans ziel’ van Vrij Nederland 
(Van Soest, 1989) citeert Ruud Bullens één van zijn collega’s: "Ik bemoei me 
in mijn therapieën niet met die criminelen, en die flauwekul van opgelegde 
hulpverlening zie ik helemaal niet zitten." Zo’n standpunt wordt niet vaak 
openlijk beleden, maar is in de wandelgangen wel degelijk hoorbaar. 
 
Veel behandelprogramma’s voor plegers bestaan uit gedragstherapeutische, 
directieve methoden. De mate waarin deze directieve technieken werkzaam zijn 
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en geaccepteerd worden is in zeer sterke mate afhankelijk van de aard en 
kwaliteit van de therapeutische relatie. Dit is althans een van de bevindingen 
van de Duitse onderzoeksgroep rond Schorsch die behandelprogramma’s heeft 
ontwikkeld en ook onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit ervan bij ple-
gers van seksueel geweld (Schorsch, 1985). 
 Het belang van de therapeutische relatie geldt uiteraard ook voor andere 
therapieën. Maar door de heftige emoties en reacties bij seksueel geweld, loopt 
de therapeutische relatie bij de behandeling van plegers extra risico aangetast te 
worden. De behandeling van plegers trekt een zware wissel op de hantering van 
tegenoverdrachtsgevoelens. Onder tegenoverdracht verstaan we in dit verband 
alle bewuste en onbewuste houdingen en emotionele reacties van de therapeut 
ten opzichte van zijn cliënt. De behandeling van cliënten waarbij sprake is van 
seksueel geweld kan heftige reacties oproepen, bij cliënt en behandelaar. 
 Op het eerste gezicht zijn er veel overeenkomsten in de reacties van manne-
lijke en vrouwelijke hulpverleners bij de confrontatie met plegers van seksueel 
geweld; echter de achtergronden van deze reacties zijn bij mannen en vrouwen 
verschillend. We bespreken hieronder dan ook in twee aparte paragrafen de 
reacties van vrouwelijke respectievelijk mannelijke hulpverleners. Hierbij is het 
geenszins onze pretentie volledig te zijn. Deze bijdrage is vooral bedoeld om 
hulpverleners hun eigen reacties te laten onderkennen en onderzoeken. 
 
 
Reacties van vrouwelijke hulpverleners op plegers van seksueel geweld 
(Gusta Boland) 
 
Bij het bespreken van de reacties van vrouwelijke hulpverleners die te maken 
krijgen met plegers van seksueel geweld, baseer ik mij op uitspraken van hulp-
verleensters in trainingen over seksueel geweld, die ik vanuit de Stichting Te-
gen Seksueel Geweld heb gegeven, en op uitspraken van hulpverleensters in 
mijn onderzoek (Boland, 1988). Dit onderzoek was weliswaar in de eerste 
plaats gericht op de reactie van hulpverleners op slachtoffers van seksueel 
geweld, maar verschillende bevindingen zijn ook in dit kader relevant. 
 
Mannen en vrouwen nemen heel verschillende posities in ten aanzien van de 
problematiek van seksueel geweld. Plegers zijn in overgrote meerderheid man-
nen (meer dan 90%) en de slachtoffers in de meeste gevallen vrouwen. (Het feit 
dat steeds meer bekend wordt over seksueel misbruik van jongens doet hieraan 
geen afbreuk.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit van invloed is op de 
emotionele reacties die de confrontatie met seksueel geweld losmaakt. 
 Bij vrouwelijke hulpverleners worden die reacties voor een belangrijk deel 
bepaald door het gegeven dat het vooral vrouwen zijn die ervaringen als slacht-
offer hebben. Vrouwelijke hulpverleners kunnen vanuit een directere herken-
ning met het slachtoffer reageren. Hierbij speelt ook een rol of de pleger direct 
bij haar in behandeling is gekomen, of dat zij, bijvoorbeeld in een ‘confronta-
tiegesprek’, met hem kennis maakt nadat zij al met zijn slachtoffer heeft ge-
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werkt. 
 In de confrontatie met plegers van seksueel geweld kunnen bovendien emo-
ties, die te maken hebben met eigen ervaringen als slachtoffer, geactiveerd 
worden. Dit kunnen bijvoorbeeld emoties van woede zijn. Een vrouwelijke 
hulpverlener, die in een training vertelde veel ongewenste ervaringen achter de 
rug te hebben met verschillende mannen, was zich hier duidelijk van bewust: 
"Bij mij hoeven die mannen niet meer aan te komen, ik doe ze wat! Ik ben ook 
absoluut niet geschikt voor hulpverlening aan plegers." 
 Sommige vrouwelijke hulpverleners zullen nooit met plegers van seksueel 
geweld willen werken. Het zal dus ook geen nieuwe ‘must’ moeten worden dat 
iedereen plegers in behandeling moet kunnen nemen; het is wenselijk dat ieder 
hierin voor zichzelf de grens kan bepalen. 
 Sommige hulpverleensters die plegers in behandeling hebben verwoorden dat 
ze vooral kwaad en verbijsterd zijn over hun ontkenning van de verantwoorde-
lijkheid, over hun bagatellisering van het gebeurde en over hun gebrek aan 
empathie voor hetgeen ze het slachtoffer hebben aangedaan. Naast boosheid en 
irritatie kan er in de behandeling ook een gevoel van moedeloosheid optreden: 
‘Hoe kan ik ze dat nu ooit bijbrengen?’. Dit terwijl de socialisatie van vrouwen 
er in het algemeen juist sterk op gericht is zich te verplaatsen in en af te stem-
men op de behoeften en wensen van anderen. 
 Een duidelijke stellingname tegenover het gedrag van de pleger is, tegen de 
achtergrond van solidariteit met het slachtoffer (de minst machtige in het ge-
heel), een noodzakelijke voorwaarde voor goede hulpverlening aan plegers. 
Betty Mijlof stelt in een interview in Viavia (Tieneke Koning, 1989), dat erva-
ring in de hulpverlening aan slachtoffers essentieel is om te voorkómen dat de 
hulpverlener meegaat in de bagatellisering van wat de pleger heeft aangericht. 
Maar als gevoelens van woede bij de hulpverleenster teveel gaan overheersen, 
kan dit meer of minder bewust een bestraffende houding of een behoefte om te 
vernederen jegens de pleger bewerkstelligen, wat de opbouw van de hulpverle-
ningsrelatie zal belemmeren. 
 Angst om met seksueel geweld geconfronteerd te worden speelt bij veel vrou-
welijke hulpverleners een rol. Sommigen zijn zich hier duidelijk van bewust, 
zoals een maatschappelijk werkster in mijn onderzoek: "Ik vind het een afschu-
welijk onderwerp, ik ben allang blij dat ik zelf nog niet zo’n ervaring heb mee-
gemaakt." Veel vrouwen beseffen niet hoe hun angst voor seksueel geweld in 
hun dagelijks leven doorspeelt. In trainingen voor hulpverleensters roepen de 
vragen ‘Ben je zelf wel eens bang om met seksueel geweld geconfronteerd te 
worden?’ en ‘Wat doe je in je leven om de kans dat je met seksueel geweld te 
maken krijgt te verkleinen?’ vaak verontwaardiging op: ontdekt wordt dat angst 
voor seksueel geweld voor bijna iedere vrouw een vanzelfsprekend deel uit-
maakt van haar dagelijks leven. 
 De eigen angst voor seksueel geweld zal ongetwijfeld doorspelen in de con-
frontatie met plegers. Sommige hulpverleensters zijn tijdens gesprekken met 
plegers erg op hun hoede: ze weten bijvoorbeeld heel goed waar de deur is. De 
mate van angst hangt waarschijnlijk samen met de aard van het seksueel geweld 
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waaraan de pleger zich schuldig gemaakt heeft: de hoeveelheid geweld die hij 
gebruikt heeft, wie zijn slachtoffer was, enzovoorts. Andere hulpverleensters 
vertellen het gevoel te hebben dat zij door de pleger ook weer als object beke-
ken worden: "Hij kijkt als het ware dwars door mijn kleren heen." 
 In de confrontatie met verhalen van slachtoffers blijken sommige vrouwelijke 
hulpverleners zelf een gevoel van machteloosheid te ervaren. Ook in het onder-
zoek van Frenken en Van Stolk (1987) komt dit naar voren: angst om meege-
zogen te worden, te grote identificatie met het slachtoffer, enzovoorts. Het zou 
verder onderzocht moeten worden of deze gevoelens bij vrouwen ook in de 
confrontatie met plegers naar voren komen. 
 Ook ben ik bij hulpverleensters gevoelens van afkeer van de pleger tegen-
gekomen. Dit heeft enerzijds te maken met het seksueel geweld dat hij gepleegd 
heeft. Zo zijn hulpverleensters die moeder zijn vaak extra gevoelig voor seksu-
eel misbruik van kinderen. Anderzijds zou het interessant zijn om verder te 
onderzoeken of dit ook met kenmerken van de pleger te maken heeft: Zijn de 
reacties ten opzichte van een verbaal zeer begaafde en intelligente pleger de-
zelfde als ten opzichte van een pleger die tot de maatschappelijk minder ge-
waardeerde lagen van de bevolking behoort? Bestaat er, analoog aan klassejus-
titie, ook zoiets als ‘klasse-tegenoverdracht’? De klasse-achtergrond van de 
hulpverleenster zelf speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. Het is van belang 
dat hulpverleners zich bezinnen op hun eigen (impliciete) normen. (Dit geldt 
uiteraard ook voor mannelijke hulpverleners.) 
 Enkele hulpverleensters in mijn onderzoek vertelden dat zij bij zichzelf in de 
hulpverlening aan slachtoffers bemerkten dat zij soms nieuwsgierig werden 
naar wat er precies gebeurd was, iets wat zij van zichzelf afkeurden. Het feit dat 
seksualiteit en seksueel geweld taboe-onderwerpen zijn, maakt dat er ook een 
zekere fascinatie vanuit kan gaan. Het is niet uitgesloten dat dit ook in de 
hulpverlening aan plegers een rol speelt. 
 
Niet alle emotionele reacties die ik bij vrouwelijke hulpverleensters ben tegen-
gekomen zijn negatief gekleurd. Een therapeute van de Rutgers Stichting vertelt 
dat ze ook veel respect heeft voor plegers die, ondanks het dubbele taboe van 
seks en geweld, toch de pijnlijke weg bewandelen van het onder ogen willen 
zien wat ze gedaan hebben. Ook de wetenschap dat - als dit althans het geval is 
- een pleger zelf een hele geschiedenis heeft van verwaarlozing, vernedering en 
dergelijke, kan empathie oproepen. 
 Tot slot een uitspraak van een psycholoog van een psychiatrische opname-
afdeling die illustreert dat de emoties heel gemengd kunnen zijn. Zij had een 
gesprek met de moeder en de stiefvader van een cliënte die bij haar opgenomen 
was. De stiefvader had haar tussen haar 7e en 19e jaar misbruikt. Ze vertelt 
hierover: "Ze hadden gruwelijke spijt van wat ze gedaan hadden. En dan zit je 
daar als hulpverlener, je stelt je dat meisje voor tussen de 7 en 19 jaar en dan zie 
je die man en dan denk je ‘die heeft het gedaan’. En aan de andere kant zie je de 
spijt, de triestheid, het idee van ‘Wat hebben we gedaan, wat hebben we 
verwoest, wat is ons aandeel in haar gekte?’ Ze wilden haar verschrikkelijk 
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graag helpen." 
 
 
Reacties van mannelijke hulpverleners op plegers van seksueel geweld 
(Kees van der Rhee) 
 
Zowel uit eigen ervaring, uit literatuur, als uit gesprekken met collega’s hier-
over, komen diverse reacties van mannelijke hulpverleners naar voren. Als 
eerste worden vaak genoemd afkeer en afschuw van het seksueel geweld, van 
datgene wat de pleger het slachtoffer heeft aangedaan. Daarmee verbonden zijn 
veelal gevoelens van woede en van schaamte; schaamte van de mannelijke 
hulpverlener om ‘tot het soort te behoren’ dat vrouwen zulke gruwelijke dingen 
aandoet. Ook angst voor agressie van de cliënt tegen de therapeut speelt vaak 
een rol: ‘Straks ramt hij mij in elkaar.’, ‘Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn 
kamer uitvluchten als dat nodig is?’. Deze reactie is vergelijkbaar met de reactie 
zoals hierboven aangeven werd bij vrouwelijke hulpverleners. 
 Naast deze min of meer eenduidige gevoelens worden ook meer ambivalente 
reacties genoemd. Hierbij heerst er aan de oppervlakte een gevoel van woede en 
afkeuring van het gewelddadige gedrag; daaronder kan een onderstroom 
bestaan van herkenning en misschien ook begrip voor de agressieve gevoelens. 
Deze herkenning kan ook weer afgeweerd worden. 
 Vanwaar herkenning? Mannelijke hulpverleners hebben te maken gehad met 
dezelfde seksuele en socioculturele boodschappen, voorstellingen en attitudes 
als mannelijke plegers. Ze kennen misschien dezelfde pornografie die sugge-
reert dat vrouwen de seksuele verlangens van mannen moeten dienen. Ze 
hebben misschien zelf ook (seksuele) grenzen overschreden. 
 Mannelijke hulpverleners hebben in elk geval een psychologische ontwikke-
lingsgeschiedenis en seksuele socialisatie doorgemaakt waarin seksualiteit ver-
bonden is geraakt met agressie, waarin woede naar de moeder of, meer in het 
algemeen, naar vrouwen is ontstaan. Ik wil in dit kader niet ingaan op deze 
socialisatiefactoren, maar verwijzen naar de theorieën van bijvoorbeeld Chodo-
row (1980) en Friday (1980). 
 Vooral bij een langduriger therapeutisch contact is er een gevaar van over-
identificatie met de pleger, waardoor de therapeut de houding van de pleger 
enigszins over gaat nemen en mee kan gaan in het bagatelliseren van het sek-
sueel geweld. Dit gevaar speelt des te sterker als een hulpverlener zich vooral 
met plegers bezighoudt en nauwelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen 
van seksueel gewelddadig gedrag voor het slachtoffer. 
 
Als de hierboven genoemde gevoelens of processen niet herkend of afgeweerd 
worden, kunnen ze op een onbewust niveau de behandeling doorkruisen. Zo 
kunnen woede en afkeuring bijvoorbeeld leiden tot een strafbehoefte bij de 
therapeut. Een therapeutisch doel kan dan onbewust op de tweede plaats komen 
te staan. In de therapie is dan eerder de bevrediging van de wraakgevoelens of 
de schuldgevoelens van de therapeut van belang. Er zal dan weinig ruimte zijn 
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voor loyaliteit met de cliënt, terwijl een zekere mate van loyaliteit en 
betrokkenheid met de cliënt een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde 
behandeling. Loyaliteit met cliënten betekent in de behandeling van plegers: 
waardering voor de cliënt ‘als persoon’, maar tegelijkertijd een duidelijke 
afkeuring van zijn gedrag. 
 
 
De workshop 
 
Op de conferentie ‘Plegers van seksueel geweld’ was er grote belangstelling 
voor de workshop ‘De houding van hulpverleners tegenover plegers van seksu-
eel geweld’. Dit is op zich al een teken dat het belang van het onderzoeken van 
de eigen reacties bij de confrontatie met seksueel geweld in steeds bredere kring 
van hulpverleners onderkend wordt. Het grootste gedeelte van de workshop 
hebben we besteed aan twee oefeningen die de deelnemers de gelegenheid tot 
zelfonderzoek boden. 
 
De eerste oefening had als doel dat de deelnemers meer zicht kregen op hun 
eigen ervaringen met het gebruik en misbruik van macht. Hiertoe kregen de 
deelnemers enkele vragen voorgelegd, die hen uitnodigden voor zichzelf na te 
gaan in hoeverre ze de ervaring hadden bij een ander een grens overschreden te 
hebben (bijvoorbeeld in het contact met de partner, een kind of een cliënt). 
Hierbij werd gevraagd naar de gevoelens die dit teweegbracht, in hoeverre 
erover gepraat was, wat redenen waren om er niet over te praten en onder welke 
voorwaarden ze er wel over zouden willen praten. 
 In sekse-homogeen samengestelde drietallen is besproken wat hierbij opviel 
en wat eruit geleerd kon worden voor hulpverleningscontacten met plegers van 
seksueel geweld. De reacties van de verschillende drietallen werden in twee 
sekse-homogene groepen uitgewisseld; de belangrijkste conclusies werden uit-
eindelijk aan de andere groep gerapporteerd. 
 Bij de vrouwelijke hulpverleners kwam naar voren dat de meesten wel situa-
ties herkenden waarin zij grenzen hadden overschreden. Velen gaven te kennen 
dat het gêne en spanning oproept om deze voorvallen in herinnering te roepen. 
Sommigen signaleerden bij zichzelf de neiging om deze ervaringen te verdrin-
gen. Angst voor veroordeling en, in het geval het om een situatie in het werk 
ging, angst voor diskwalificatie als hulpverleenster, speelden hierbij een rol. Dit 
leidde tot het besef hoe kwetsbaar een pleger zich zal voelen in de hulpverle-
ning en hoeveel vertrouwen hij dus in de hulpverlener moet hebben. In één van 
de drietallen werd de suggestie gedaan dat plegers ook met andere plegers 
moeten kunnen praten. 
 Bij de mannelijke hulpverleners werd geconstateerd dat de kans dat je over 
grenzen gaat zeker niet ondenkbeeldig is. Iemand had de ervaring dat hij een 
grens overschreed zonder dat hij dit in de gaten had (totdat een ander hem erop 
attent maakte). Er kwamen vooral situaties ter sprake van (bijna) grensover-
schrijdingen in het contact met vrouwelijke cliënten. Er werd geconcludeerd dat 
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het belangrijk is om hier in een veilig klimaat met anderen (collega’s) over te 
praten. Een sfeer van vertrouwen en acceptatie is hierbij noodzakelijk: het zijn 
lastige en schaamtevolle situaties om te vertellen. 
 
De tweede oefening had tot doel meer zicht te krijgen op de eigen tegenover-
drachtsreacties bij de confrontatie met plegers. Hiertoe kregen de deelnemers 
drie korte gevalsbeschrijvingen voorgelegd. In alle gevallen betrof het een ple-
ger van seksueel geweld. De cliënten verschilden onderling in de formulering 
van de hulpvraag, de aard van het seksueel geweld, de relatie tot het slachtoffer, 
de leeftijd van het slachtoffer, ervaringen in het gezin van herkomst, de klasse-
achtergrond, enzovoorts. De deelnemers kregen de volgende vragen voorge-
legd: 
- Als je één van deze cliënten in behandeling zou moeten nemen, aan welke zou 

je dan de voorkeur geven? 
- Welke overwegingen, motieven, en emotionele reacties spelen mee in je keu-

ze? 
- Wat zouden voor jou voorwaarden zijn om deze cliënt in behandeling te ne-

men? (Met betrekking tot therapie, intervisie, justitie, enzovoorts.) 
 In drietallen, deze keer gemengd samengesteld, werd over deze vragen door-
gepraat. Plenair werden de belangrijkste conclusies samengevat. Het viel in de 
drietallen op dat de deelnemers verschilden in de keuze voor de cliënt waaraan 
zij de voorkeur gaven: wat voor de één een pluspunt was, was voor de ander 
juist een reden om een cliënt niet in behandeling te willen nemen. 
 Als positief werd over het algemeen ervaren wanneer een cliënt vanuit zich-
zelf gemotiveerd is en een zekere mate van probleembesef heeft. Men had er 
meer moeite mee als de pleger de associatie opriep van een ‘alcoholist’ (veel 
beloven, weinig betrouwbaar, een ‘gladjanus’, enzovoorts). De vraag ‘Ben ik 
tegen deze cliënt opgewassen?’ bleek ook belangrijk. Hiermee werd het belang 
onderstreept van zowel de aandacht voor de eigen tegenoverdrachtsreacties ten 
opzichte van verschillende plegers, alsook van het methodisch werken met 
plegers. 
 
Aan het einde van de workshop werd geconcludeerd dat de oefeningen, on-
danks de beperkte tijd, indringend waren. Dat men het gevoel had te weinig tijd 
te hebben, is veelzeggend: er bestaat een duidelijke behoefte om op deze manier 
in de eigen werksituatie verder stil te staan bij deze problematiek. Het belang 
van het onderzoeken van de eigen emotionele reacties, alvorens met plegers van 
seksueel geweld aan de slag te gaan, werd breed onderschreven. Het werken in 
aparte vrouwen- en mannengroepen is hierbij goed bevallen. Wij willen dan 
ook pleiten voor intensieve supervisie en intervisie waar ruimte is om dit soort 
aspecten te bespreken. 
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Tot slot 
 
De confrontatie met plegers van seksueel geweld roept bij zowel mannelijke als 
vrouwelijke hulpverleners veel op. De tegenoverdrachtsreacties hebben te ma-
ken met eigen ervaringen, geschiedenis, maatschappelijke positie en socia-
lisatie. De invloed die hiervan uitgaat kan heel verschillende effecten hebben. 
Als de hulpverlener geen besef heeft van de eigen boodschappen die hij/zij 
heeft verinnerlijkt en/of zelf met traumatische ervaringen zit die nog niet 
voldoende verwerkt zijn, zullen deze op onbewust niveau doorspelen in zijn-
/haar houding ten opzichte van plegers (en slachtoffers) van seksueel geweld en 
vaak een belemmering vormen voor een goede hulpverlening. Als de hulp-
verlener daarentegen bereid is zijn/haar eigen ervaringen onder de loep te 
namen, een verbinding te leggen tussen het eigen leven en de problematiek 
waarmee hij/zij geconfronteerd wordt en de eigen normen en waarden kritisch 
te onderzoeken, wordt aan één van de voorwaarden voor een goede hulpverle-
ning tegemoetgekomen. 
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De behandeling van incestplegers in het project 
Incest Dader Behandeling Rotterdam 
 
Nel Warner 
 
 
In Rotterdam is in 1989 een start gemaakt met de behandeling van incestplegers 
binnen een samenwerkingsproject tussen de drie RIAGG’s, justitie en de 
Reclassering. In deze bijdrage zal ik allereerst ingaan op de doelstelling en 
doelgroep van het Rotterdamse project. Daarna komt de samenwerking tussen 
justitie en de hulpverlening aan de orde: onder welke condities krijgen plegers 
van seksueel misbruik van kinderen hulpverlening opgelegd en hoe komt het 
contact met de Reclassering of de RIAGG tot stand? Op grond van mijn erva-
ring met behandeling van incestplegers zal ik daarna een aantal aspecten be-
spreken dat hierbij een belangrijke rol speelt. De bijdrage wordt afgesloten met 
enkele opmerkingen over het ‘cultuurverschil’ tussen de RIAGG en de Reclas-
sering. 
 
 
Doelstelling en doelgroep 
 
De directe aanleiding voor het ontstaan van het project ‘Incest Dader Behande-
ling Rotterdam’ was een mislukte verwijzing door het Openbaar Ministerie te 
Rotterdam naar de RIAGG. De Rotterdamse Reclassering sloot zich bij dit initi-
atief aan met in haar kielzog het Leger des Heils en de afdeling Alcohol van het 
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. De rechterlijke macht en de Districts 
Psychiatrische Dienst werden eveneens benaderd en vanuit dit gezamenlijk 
overleg groeide het projectplan dat in juli 1989 gepresenteerd werd. 
 De doelstelling van het project Incest Dader Behandeling Rotterdam luidt als 
volgt: 
het voorkomen van recidive bij plegers van incest die met justitie in aanraking 

zijn gekomen, met behulp van behandeling die in de plaats komt van 
detentie. 

Hiermee wordt beoogd het sociaal functioneren van alle betrokkenen (pleger, 
slachtoffer en overige gezinsleden) te verbeteren. Een nevendoel van het project 
is het leveren van een bijdrage aan de methodiekontwikkeling van de behande-
ling van incestplegers. 
 De doelgroep van het project bestaat uit plegers van seksueel misbruik van 
kinderen tegen wie aangifte is gedaan bij de politie en strafvervolging is inge-
steld. Onder seksueel misbruik wordt in dit verband verstaan het hebben van 
gemeenschap of het plegen van ontucht met of verkrachting van kinderen in een 
gezinssituatie. In aanmerking komen cliënten die aangehouden zijn binnen het 
arrondissement Rotterdam en binnen die arrondissementen die voor hoger 
beroep op Den Haag zijn aangewezen. 
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 Voor het verrichten van de behandelingen is een pool van hulpverleners 
samengesteld, eind 1990 bestaande uit zes Reclasseringswerkers en een iets 
kleiner aantal RIAGG-medewerkers. Ter bevordering van de deskundigheid 
werd een cursus gevolgd. Verder zijn er intervisiebijeenkomsten waar kennis, 
ervaring en (on)kunde worden uitgewisseld. 
 Aan het project is een wetenschappelijk onderzoek verbonden met als doel-
stellingen: 
- het leveren van een wetenschappelijke verantwoording van het verloop en het 

effect van het behandelprogramma door middel van een evaluatieonderzoek; 
- het verkrijgen van meer inzicht in de kenmerken van incestplegers ten dienste 

van de behandeling; 
- het overdraagbaar maken van de verkregen inzichten en opgedane ervaringen. 
Aan het hoofd van het project staat een projectcoördinator. Daarnaast zijn een 
contactpersoon voor het voortraject, een coördinator voor de behandelpool, een 
coördinator voor het onderzoek en recent een coördinator Reclassering be-
noemd. Een begeleidingscommissie, bestaande uit mensen van de deelnemende 
instellingen, bewaakt de voortgang. 
 
 
De samenwerking tussen justitie en hulpverlening 
 
Nadat een verdachte door de politie is aangehouden, wordt hij in het kader van 
de vroeghulp door de Reclassering bezocht. Vervolgens beslissen de Officier 
van Justitie en Rechter-Commissaris of de pleger wordt vastgehouden of vrij 
gelaten. Als de verdachte in hechtenis blijft, wordt hij opnieuw door de Reclas-
sering bezocht; bij vrijlating krijgt hij een uitnodiging voor een gesprek op één 
van de Reclasseringsbureaus. 
 De Rechter-Commissaris vraagt de Reclassering om voorlichtingsrapportage; 
de Districts Psychiatrische Dienst (D.P.D.) krijgt het verzoek psychologische 
rapportage uit te brengen. Hiertoe zijn door de D.P.D. vier psychologen aan-
gewezen die in de materie zijn ingevoerd. 
 Een volgende stap is dat de Reclassering en de D.P.D. bekijken of de cliënt 
voldoet aan de criteria die voor het project gesteld zijn. Uitsluitende criteria 
zijn: 
- onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
- een IQ lager dan 80; 
- alcohol- en/of drugverslaving; 
- ernstige psychopathologie en bepaalde psychotische stoornissen die vermoe-

delijk ontoerekingsvatbaarheid opleveren. 
Sinds begin 1990 is in Rotterdam een meer-sporen-project gestart waarbij de 
politie de taak heeft om een casemanager en de Raad voor de Kinderbescher-
ming in te schakelen. De eerstgenoemde heeft dan de verantwoordelijkheid om 
de diverse behandelaars bij elkaar te roepen en zo het meer-sporen-beleid te 
coördineren. Het werkgebied van dit meer-sporen-project is beperkt tot stad 
Rotterdam. Voor de omliggende gemeenten binnen het arrondissement is het de 
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taak van de Reclassering om te proberen een meer-sporen-beleid op gang te 
brengen en contacten te leggen met de hulpverleners van het slachtoffer en die 
van de overige gezinsleden. 
 Bij een schorsing door justitie wordt bijna altijd in de voorwaarden opgeno-
men dat de pleger geen contact mag hebben met het slachtoffer en de mensen 
uit haar directe omgeving. Het gebeurt echter vaak bij actuele incest dat de 
partner en/of andere gezinsleden de vader willen zien. Bovendien komt het voor 
dat de vader bijvoorbeeld na drie, vier maanden weer naar huis gaat (als de 
hulpverlener van het slachtoffer in het overleg aangeeft dat de dochter dit ook 
wil en daaraan toe is). Het is wenselijk dat de behandeling dan zover gevorderd 
is dat de kans op herhaling gering is. 
 Je kunt derhalve als behandelaar wel stellen dat de pleger geen contact mag 
opnemen met het slachtoffer en de rest van het gezin, maar over de andere 
gezinsleden heeft justitie geen zeggenschap. Daarom is het van groot belang dat 
de Raad voor de Kinderbescherming vanaf het begin bij de zaak betrokken is 
om een toezichthoudende rol te vervullen, zodat de positie van het slachtoffer 
veilig gesteld kan worden. 
 
In het oorspronkelijke projectplan staat vermeld dat er binnen drie maanden na 
de eerste voorgeleiding bij de Rechter-Commissaris een rechtszitting volgt. 
Tijdens deze zitting wordt mede aan de hand van de Reclasserings- en D.P.D.-
rapportage gekeken of de cliënt voor behandeling in aanmerking komt. Hier-
voor stelt justitie de volgende criteria: 
- de verdachte moet (gedeeltelijk) bekennen; 
- het moet een juridisch ‘gave’ zaak zijn: er mogen geen grote verschillen zijn 

tussen de aangifte en de verklaring van de verdachte; 
- de op te leggen onvoorwaardelijk straf mag maximaal vijftien maanden zijn; 
- de verdachte moet zelf willen meedoen aan het project. 
De duur van de behandeling staat niet in relatie tot de duur van de geëiste of op 
te leggen straf. 
 Als de Rechtbank besluit een behandeling op te leggen wordt de zitting aan-
gehouden voor een periode van ongeveer twee maanden. In die periode start de 
eerste fase van de behandeling. Voor de tweede zitting (na ongeveer twee 
maanden) schrijft de behandelaar een kort rapport waarin hij/zij aangeeft of er 
een werkrelatie tot stand gekomen is en of hij/zij het zinvol acht de behandeling 
voort te zetten. Als dit het geval is, neemt de Rechtbank het advies over en 
wordt de zitting voor langere en meestal onbepaalde tijd aangehouden. Als het 
advies van de behandelaar negatief is, wordt de behandeling niet gecontinueerd 
en gaat de Rechtbank over tot het doen van een uitspraak. 
 
Men was er bij de opzet van het plan vanuit gegaan dat de plegers tot aan de 
rechtszitting in voorlopige hechtenis zouden blijven (het is wettelijk geregeld 
dat de zitting dan binnen drie maanden moet plaatsvinden). Ter zitting kon dan 
bij keuze voor behandeling tot een schorsing uit preventieve hechtenis worden 
besloten. 
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 In de praktijk leverde deze werkwijze (de behandeling pas starten nadat de 
eerste rechtszitting had plaatsgevonden) een grote stagnatie op. Al snel bleek 
dat het merendeel van de verdachten meteen na de voorgeleiding of ruim voor 
de zitting geschorst werd. Als gevolg hiervan lukte het de Rechtbank niet de 
zaken binnen drie maanden ter zitting te brengen. Termijnen van acht á negen 
maanden waren geen uitzondering. Als gevolg hiervan vond er onvoldoende 
doorstroming van cliënten plaats van de Reclassering naar RIAGG-behande-
laars. Bij sommige cliënten werd door behandelaars van de Reclassering vroeg-
tijdig een begin gemaakt met de behandeling, anderen, met name cliënten die 
aan RIAGG-medewerkers waren toegewezen, moesten wachten. Zo kwam het 
voor dat cliënten die aan de RIAGG waren toegewezen bij de Reclassering in 
behandeling bleven. Het is immers niet werkbaar om na acht, negen maanden 
nog iemand over te dragen die dan met een nieuwe behandelaar geheel van 
voren af aan moet starten. 
 Ter oplossing van dit probleem is besloten het projectplan te wijzigen. Na de 
ontvangst van het procesverbaal en een eerste screening door de Reclassering, 
wordt bekeken of een zaak aan de criteria van het project voldoet. De Reclas-
sering bespreekt met de cliënt dat een behandeling tot de mogelijkheden be-
hoort en dat op korte termijn met die behandeling gestart kan worden. De keuze 
voor behandeling moet door de cliënt vrijwillig genomen kunnen worden. 
 Op deze manier kan in een vroeg stadium, nog voordat de eerste rechtszitting 
plaatsvindt, met de behandeling begonnen worden. Maar het is altijd de rechter 
die beslist of die behandeling ook gecontinueerd mag worden. De rechter wil in 
het Rotterdamse model de handen vrij houden voor iedere beslissing die hij/zij 
meent te moeten nemen. 
 
Als de behandeling na ongeveer anderhalf jaar is afgerond, volgt slotrapportage 
aan de Rechtbank. Hierin worden het verloop van de behandeling en de resul-
taten kort weergegeven. Tijdens de slotzitting wordt een onvoorwaardelijk straf 
uitgesproken gelijk aan het voorarrest, eventueel gecombineerd met een voor-
waardelijke straf met een proeftijd. Een hogere onvoorwaardelijke gevangenis-
straf opleggen dan het gedeelte dat in preventieve hechtenis is doorgebracht, 
behoort in principe niet tot de mogelijkheden. 
 Bij het tussentijds stoppen van de behandeling volgt melding aan het Open-
baar Ministerie, dat de zaak dan ter zitting kan brengen. 
 
Hierboven ging het om plegers bij wie de zitting van de Rechtbank werd aange-
houden. Maar ook plegers die tot een geheel voorwaardelijke straf zijn veroor-
deeld, met als bijzondere voorwaarde Reclasseringstoezicht en het volgen van 
een psychiatrische of psychologische behandeling, kunnen een behandeling 
krijgen in het kader van het Rotterdamse project. 
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De behandeling 
 
De behandeling bestaat uit vijf fasen: 
Fase 1: Het voorbereiden van de behandeling. De pleger krijgt uitleg over de 

behandeling, de regels en het behandelingscontract. Er wordt een uitge-
breide anamnese afgenomen, het proces verbaal wordt doorgenomen en 
er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een werkrelatie. 

Fase 2: Het analyseren van de misbruiksituatie en ensceneringen; het leren 
herkennen van het patroon in de schakels van de ketting dat leidt tot het 
seksueel misbruik. 

Fase 3: Het werken aan schuld- en conflictbesef, het nemen van verantwoor-
delijkheid en het ontschuldigen van het slachtoffer. 

Fase 4: Compassie en eerherstel. De pleger leert zijn gedrag en motieven be-
grijpen in het licht van zijn persoonlijke levensgeschiedenis. 

Fase 5: Verantwoordelijk gedrag, afscheid nemen en gezinsgesprekken. De 
cliënt leert risicosituaties hanteren, dan wel vermijden; gezinsgesprek-
ken kunnen hierbij een functie hebben. 

 
Fase 1: De voorbereiding van de behandeling 

In de eerste fase wordt de basis van de behandeling gelegd. Allereerst is er het 
bespreken van de behandelvoorwaarden en het (helpen) herstructureren van 
problemen in het dagelijks leven van de cliënt die het gevolg zijn van het naar 
buiten komen van het delict en zijn aanhouding. Daarnaast moet een werkrelatie 
met de cliënt worden opgebouwd, waarvan het motiveren van de cliënt voor de 
behandeling een belangrijk onderdeel is. 
 De houding van de behandelaar is hierbij een zwaarwegende factor. Een groot 
deel van deze cliënten is niet gewend om te praten. Velen hebben dit altijd als 
bedreigend ervaren en sluiten zich af op het moment dat ze ergens op aange-
sproken worden. Ze praten niet over gevoelens, maar hebben gedrag (acting-
out) waarmee ze negatieve ervaringen (krenking, afwijzing) compenseren. Dit 
acting-out gedrag is dan onder andere het plegen het seksueel misbruik. 
 Typerend voor deze cliëntengroep is het dubbelleven dat ze tot dusver hebben 
geleid. Hun seksuele leven, gedachten en fantasieën ervaren ze als zeer 
schaamtebeladen omdat ze hierin afwijken ten opzichte van wat algemeen geac-
cepteerd is. Ze hebben dit altijd zorgvuldig voor de buitenwereld afgeschermd 
en hen is er alles aan gelegen dit zo te houden. Ze hebben bovendien zojuist 
ervaren hoe het is hier door politie en justitie op aangesproken te worden. Op 
grond van seksuele handelingen met hun dochter, waaraan ze vaak veel beleefd 
hebben, worden ze nu plotsklaps crimineel genoemd. Dit ervaren zij als bijzon-
der onrechtvaardig. Ze zijn afgewezen op grond van ervaringen die voor hen 
intiem, fijn en bevredigend waren. En juist die afwijzing zorgt ervoor dat zij 
zich vastbijten in hun eigen beleving van de misbruiksituatie: hun schaamtebe-
laden ervaringen met hun dochter worden alleen nog maar sterker afgeschermd. 
 Aangezien het leven van de meeste van deze cliënten in het teken staat van 
het naar buiten toe koste wat het kost sociaal acceptabel gedrag vertonen, is hen 
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er alles aan gelegen buiten de gevangenis te blijven en kiezen zij vrijwel zonder 
uitzondering voor behandeling. Maar ze hebben er totaal geen behoefte aan 
over de gewraakte seksuele handelingen te praten. Dit betekent dat als de 
behandelaar hier zelf ook moeite mee heeft, de kans groot is dat de problemen 
waar het in feite om draait buiten de gesprekken blijven of in ieder geval 
onvoldoende doorgewerkt worden. 
 Onlangs hoorde ik een prachtige rationalisatie van een behandelaar: 
  De behandelaar was samen met zijn cliënt tot de conclusie gekomen dat de 

seksuele handelingen optreden als gevolg van spanningen. Praten over die 
handelingen zou spanning opleveren, wat betekende dat praten erover zou 
kunnen leiden tot recidive. Besloten werd het onderwerp te laten rusten. 

Omdat plegers toch al een zeer laag zelfgevoel hebben en deze pleger tijdens 
zijn aanhouding opnieuw bevestigd heeft gekregen dat hij zijn geheime seksue-
le dubbelleven koste wat kost verborgen moet houden (want anders wijst de 
hele wereld hem af), is hij bijzonder gevoelig voor afwijzing. 
 Een pleger, een sombere en depressieve man zei onlangs: 
  "Mijn ex heeft mijn hele familie ingelicht. Die kan ik dus nooit meer onder 

ogen komen. Het is wel rot dat ik mijn moeder nu nooit meer zal zien, maar 
daar is niks aan te doen. Dat gezichtsverlies hou ik tot aan mijn dood toe." 

Nu zijn geheime dubbelleven naar buiten gekomen is, rest hem in zijn beleving 
niets anders dan zichzelf verborgen te houden. Hij ziet ook absoluut niet in 
welk nut praten over dit schaamtebeladen onderwerp zou kunnen hebben. 
 Deze voorbeelden maken duidelijk waarom een ‘out-reachende’ benadering 
van de behandelaar zo belangrijk is. In de beleving van de pleger is het negatie-
ve deel van hemzelf (de seksuele handelingen) zijn hele ‘zijn’, zijn hele 
persoon. Het is veelal een geheel nieuw gezichtspunt voor hem om in de behan-
deling te ervaren dat een hulpverlener zijn seksueel misbruik slechts als een 
deel van zijn persoonlijkheid ziet en dat hij daarnaast ook goede dingen heeft 
op grond waarvan hij steun en acceptatie verdient. Het zal duidelijk zijn dat 
gedurende de hele behandeling allerlei gevoelens van schaamte en schuld en 
weerstanden steeds weer besproken en overwonnen moeten worden. 
 Een ander belangrijk aspect in de eerste fase van de behandeling is het moti-
veren voor de behandeling. Vaak wordt het delictgedrag als onwillekeurig erva-
ren, als iets wat hem overkomt en waar hij geen zeggenschap over heeft. Als 
hem duidelijk wordt dat hem in de behandeling geleerd zal worden dit gedrag 
onder controle te krijgen, dan wil men naar mijn ervaring maar al te graag 
meewerken. Ze willen uiteindelijk graag snappen hoe ze het bij zichzelf oproe-
pen en hoe ze de voorbodes kunnen herkennen: ze hebben er belang bij tech-
nieken te leren waarmee ze kunnen voorkomen in herhaling te vallen. Het is 
immers doodeng om een bepaalde neiging te hebben, een bepaalde drang te 
voelen, terwijl er tegelijkertijd een stem in je kop zit die zegt ‘dit moet je niet 
doen, dit kan helemaal niet’. Ze snappen dan ook vaak niet van zichzelf, hoe ze 
zich zo hebben kunnen laten gaan. 
 Naar mijn ervaring is de eerste fase van de behandeling de belangrijkste. Zij 
kost mij meestal meer dan vijf of zes sessies. Het opbouwen van een werkre-
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latie en het doornemen van de anamnese (jeugdervaringen, het delict, seksu-
aliteit en het gezinsleven) vormen de belangrijkste aspecten van de eerste fase. 
Daarnaast zijn er (net zoals in de andere fasen) huiswerkopdrachten. Deze zijn 
bedoeld om de pleger zijn redenen en doelen voor de behandeling te doen 
expliciteren: hij leert bepalen welk doel hij zelf nastreeft met de behandeling. 
Ook is er bijvoorbeeld een opdracht om hem te laten nadenken over de conse-
quenties van het seksueel misbruik voor hemzelf. Het onder ogen zien van deze 
consequenties kan gaan fungeren als een van de technieken om het misbruik te 
voorkomen. 
 
Fase 2: Het analyseren van de misbruiksituatie, ensceneringen 

In de tweede fase wordt de misbruiksituatie uitvoerig doorgenomen. Er mag 
tussen de behandelaar en de cliënt geen onduidelijkheid, geen geheimzinnigheid 
blijven bestaan. De cliënt leert zien dat een keten van gebeurtenissen, gevoe-
lens, fantasieën en gedachten leidt tot het uiteindelijke misbruik. Dat wat aan 
het misbruik vooraf gaat wordt benoemd als ‘risicosignalen’. Op deze wijze 
moet het de cliënt duidelijk worden dat hij zelf het misbruik voorbereid, het een 
en ander in scene zet, het slachtoffer manipuleert en de gelegenheid creëert. 
 In deze fase van de behandeling moet de misbruiksituatie ontleed worden in 
kleine gedragssequenties. Heel vaak wil de pleger hier nauwelijks naar kijken: 
‘Dat is toch helemaal niet belangrijk (...) Je weet nu toch wel hoe dat gegaan is, 
je kan het daar lezen’. De behandelaar zal hem dan moeten uitleggen dat het 
nodig is dat hij zelf gaat snappen hoe hij tot zijn gedrag komt. 
 De weerstand van de cliënt in deze fase is vaak immens. Woordspelletjes, uit-
weidingen, allerlei vormen van excuses, rechtvaardigingen en rationaliseringen 
met betrekking tot wat er ten tijde van het misbruik allemaal mis ging... van 
alles wordt uit de kast gehaald om de zaken mistig te houden. Vaak is mij ook 
niet helder in hoeverre de pleger bewust zaken afhoudt, in die zin dat hij 
weigert om heel gedetailleerd met deze materie bezig te zijn, of dat hij dingen 
echt niet meer weet. Soms zie je dat plegers heel veel moeite doen om zich 
dingen weer te herinneren wat dan gewoon niet lukt. Dissociatie kan hier een 
rol spelen. 
 Hoe kun je hiermee omgaan? Een voorbeeld: 
  Een cliënt heeft twaalf keer kinderen de bosjes in gelokt en gepoogd zijn 

penis in hun anus te duwen. Dit is vier keer gelukt, maar de man claimt zich 
er nauwelijks iets meer van te herinneren. 

Het beschikken over een procesverbaal is in zo’n geval erg belangrijk om alle 
gebeurtenissen te kunnen herleiden: 
  Hij is op zijn fiets van A naar B gegaan. Halverwege nam hij een schijnbaar 

onbelangrijke beslissing: hij koos een zijweg. Hij zag spelende kinderen en 
besloot om van zijn fiets te stappen. Hij maakte de keuze om de kinderen 
aan te spreken. Enzovoorts. 

Op deze manier kun je de hele misbruiksituatie, ook als de cliënt zegt zich veel 
niet te herinneren, reconstrueren en hem duidelijk maken hoeveel keuzes hij 
had kunnen maken om misbruik te voorkomen. 
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 Het feit dat een pleger zoveel afweer heeft, betekent dat je als behandelaar 
met de cliënt steeds weer in een sfeer van meta-communicatie terecht komt. Je 
bespreekt wat er gebeurt tussen jou en hem. Een voorbeeld: 
  Een pleger begint, zodra de misbruiksituatie ter sprake komt, op een dwang-

matige manier alsmaar te herhalen hoe het zijns inziens allemaal gekomen 
is. Bovendien is de situatie inmiddels gewijzigd: het zal nooit meer gebeu-
ren... 

Op dit moment kan de behandelaar ingrijpen: 
  ‘Wacht nou even, ik stel een vraag en kennelijk vind je het heel moeilijk aan 

die dingen terug te denken. Je probeert mij maar ook jezelf ervan te over-
tuigen dat niet jij maar de omstandigheden buiten jouzelf verantwoordelijk 
zijn. Je wilt het hoofdstuk afsluiten en de zaak vergeten. Maar in feite 
betekent dit dat je gevaarlijk bent en dat de kans op herhaling levensgroot 
aanwezig blijft.’ 

Dit voorbeeld illustreert hoe belangrijk het is om een goede werkrelatie met de 
cliënt te hebben. Als je die niet hebt zal het bespreken van dit soort mechanis-
men tot steeds sterker afweergedrag leiden. Telkens weer moet je in heldere en 
concrete bewoordingen uitleggen wat je gaat doen, wat het doel is en wat hij 
doet om voor hem moeilijke punten te vermijden. 
 Alhoewel procesmatig en stapsgewijs werken bij de behandeling van plegers 
een voorwaarde is, is het naar mijn ervaring onvermijdelijk dat elementen uit de 
diverse fases door elkaar gaan lopen. Als een pleger weer terug komt in de 
gezinssituatie, dan kun je wat het programma betreft wel in fase 1 of 2 zitten, 
maar er vinden op dat moment contacten met het slachtoffer plaats. Hij moet 
zich dan enigszins in haar kunnen inleven. Ook al is dit een onderdeel uit een 
andere fase, je moet er dan wel op dat moment aan werken. 
 Als plegers zich eenmaal realiseren wat zij gedaan hebben en wat de conse-
quenties van hun gedrag zijn geweest, komt het vaak voor dat ze hierover 
blijven malen. Het rationaliseren om het eigen gedrag goed te praten kan een 
dwangmatige vorm aannemen. Pas op het moment dat dit probleem is doorge-
werkt en ze zich begrepen voelen, komt er ruimte om te kijken naar de feiten en 
de gedragssequenties die leiden tot het seksueel misbruik. 
 
Fase 3: Schuld- en conflictbesef en het nemen van verantwoordelijkheid 

In de derde fase wordt gewerkt aan het nemen van verantwoordelijkheid voor 
het misbruikgedrag. Dit gebeurt door het werken aan het schuld- en conflictbe-
sef en door het uitdagen van rationaliseringen, zelfmisleidingen en dergelijke 
die in de voorgaande fase buitenspel zijn gebleven. De beknelde gewetensfunc-
tie staat nu centraal. 
 Een andere weg om tot het nemen van de verantwoordelijkheid te komen is 
het bevorderen van het zich inleven in het slachtoffer. De meeste plegers zijn 
zich absoluut niet bewust van wat het misbruik voor het slachtoffer betekend 
heeft. Zij projecteren hun eigen verlangens en behoeften op hun slachtoffers. 
Sommige plegers waren verliefd op hun dochter en deze gevoelens werden in 
hun beleving beantwoord. Plegers noemen dit dan vaak de mooiste ervaring in 
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hun leven: ze hadden fantasieën dat het voor altijd zo zou blijven. 
 De behandelaar moet de pleger zich laten inleven in de dochter en in haar 
beleving van afkeer, machteloosheid, angst, het wachten op herhaling, de angst 
voor ontdekking, de druk van de geheimhouding, enzovoorts. Dit besef is nor-
maal gesproken bij de pleger niet aanwezig. Als de pleger geconfronteerd wordt 
met deze zijde van het verhaal kan dat heftige emoties bij hem oproepen. Vaak 
wordt de pleger suïcidaal als hij tot het besef komt wat hij zijn kind heeft 
aangedaan, wat het bijvoorbeeld betekent om in je bed te liggen wachten, niet 
kunnen slapen, je afvragend ‘Komt ie wel, komt ie niet?’. 
 Als de pleger er aan toe is, komt aan de orde hoe hij zijn slachtoffer kenbaar 
kan maken dat hij de volle verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Afhan-
kelijk van de situatie en van de wens van het slachtoffer, kan dit door middel 
van een brief of door middel van een gesprek. Als het slachtoffer helemaal niets 
van de pleger wil, dan kan met behulp van het schrijven van een fictieve brief 
of een rollenspel de hele materie doorgewerkt worden. Een slachtoffer dat van-
daag niet wil kan immers over twee jaar, als de behandeling is afgesloten, van 
mening zijn veranderd. Dan is de pleger daar in ieder geval op voorbereid. 
 
Fase 4: Compassie en eerherstel 

In deze fase stelt de behandelaar zich steunend en begrijpend op. Thema’s uit 
het verleden kunnen aan bod komen. In de behandeling komt dan vooral de 
emotionele binding met de dochter en het seksualiseren van die binding aan 
bod. Hierbij kan worden teruggegrepen op eigen jeugdervaringen, bijvoorbeeld 
onvervulde behoeften aan veiligheid en intimiteit en eigen traumatische ervarin-
gen. Ook wordt gewerkt aan het winnen van zelfrespect: geleerd wordt hoe hij 
steviger ten opzichte van anderen kan komen te staan. 
 
Fase 5: Verantwoordelijk gedrag, afscheid nemen en gezinsadviesgesprekken 

In de laatste fase komt aan bod wat de cliënt met de nieuw verworven inzichten 
gaat doen: hoe gaat het met het hanteren van de risicosituaties? Het proces van 
het afscheid nemen van de behandelaar speelt door deze fase heen. Als de 
situatie dat vraagt, wordt de behandeling afgesloten met een aantal gezinsad-
viesgesprekken. Het doel hiervan is dat de cliënt de andere gezinsleden duide-
lijk maakt hoe hij tegenover de gebeurtenissen staat en hoe hij zich in de 
toekomst wil gaan gedragen. 
 Tijdens het behandelingsproces zijn allerlei aspecten op het gebied van socia-
le vaardigheden aan bod geweest. De meeste plegers hebben bijvoorbeeld heel 
veel moeite om ‘nee’ te zeggen. Sommigen hebben enorme manco’s op het 
gebied van assertief en sociaal gedrag. Het werken aan deze aspecten heeft 
veelal consequenties voor de manier waarop iemand zich in de gezinssituatie 
gaat gedragen. Het is dan aan het slot van een behandeling van belang om te 
kijken hoe deze veranderingen binnen het gezin uitwerken. Hoe reageert de 
partner en de rest van het gezin hier op en wat moet er verder mee gebeuren? 
 
Effecten van de behandeling 
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Over de effecten van de behandeling zijn op dit moment nog geen uitspraken te 
doen. Wel zijn er criteria gesteld, zoals het niet gerecidiveerd hebben en het 
voldaan hebben aan de inspanningsverplichting. Onder dit laatste wordt ver-
staan dat de pleger het programma doorgewerkt heeft, zich aan afspraken 
gehouden heeft, de huiswerkopdrachten gemaakt heeft, actief aan de gesprek-
ken heeft deelgenomen, enzovoorts. 
 
 
Cultuurverschillen tussen RIAGG-hulpverlening en Reclasseringswerk 
 
De behandelpool van het project Incest Dader Behandeling Rotterdam bestaat 
uit medewerkers van de Reclassering en de RIAGG. Ik zal proberen op basis 
van de ervaringen in dit project een aantal belangrijke verschillen tussen beide 
werksoorten te schetsen. 
 De Reclassering heeft van oudsher meer ervaring met de groep cliënten waar 
het hier om gaat dan de RIAGG. Zonder een vorm van dwang zijn deze plegers 
niet bereid om over zichzelf te praten. Vaak betreft het mensen met een 
persoonlijkheidsstoornis en een minder gunstige prognose. Als regel ervaren 
plegers immers geen intrinsieke problemen en schrijven ze de oorzaken van hun 
gedrag toe aan externe factoren: ‘mijn vrouw is rigide’, ‘het komt door de 
drank’, enzovoorts. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor hun gedrag en 
enigerlei motivatie tot gedragsveranderingen ontbreekt. Ze missen inlevings-
vermogen in de ander en beseffen vaak niet wat ze hun slachtoffer hebben 
aangedaan. Ze bezien de feiten vanuit eigen projectieve mechanismen: ‘ze wou 
het zelf ook’, ‘ze vond het fijn’, enzovoorts. 
 In het algemeen achten RIAGG-medewerkers criteria als ‘zich schamen’, 
‘zich schuldig en verantwoordelijk voelen’ en ‘gemotiveerd zijn tot gedragsver-
anderingen’ een voorwaarde voor het starten van een behandeling. Als gevolg 
hiervan lukte het de Reclassering in het verleden slechts bij uitzondering deze 
cliëntengroep naar de RIAGG te verwijzen. In het Rotterdamse project stellen 
wij dat het werken aan deze specifieke plegerproblematiek een wezenlijk onder-
deel van de behandeling uitmaakt. 
 Een eerste cultuurverschil tussen de RIAGG en de Reclassering betreft der-
halve het belang dat men hecht aan de prognose. RIAGG-medewerkers gaan bij 
nieuw ingebrachte cliënten kijken naar de prognose: ‘Is op grond van de 
prognose de tijdsinvestering wel verantwoord?’ Bij de Reclassering telt dit niet. 
Er is een delict begaan waarbij slachtoffers zijn gemaakt en waar straf op staat 
die vervangen kan worden door een behandeling die de kans op recidive aan-
zienlijk vermindert. 
 Als een cliënt voldoet aan de gestelde criteria, begin je vanuit de visie van de 
Reclassering met de behandeling. De middelen en de doelen worden dan afge-
stemd op de mogelijkheden van de cliënt. Zo werkt de Reclassering sinds jaar 
en dag. Je krijgt een zaak toegewezen en het is een uitdaging contact te leggen 
met de cliënt zodat het werken aan zijn problemen mogelijk wordt. Mijns in-
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ziens is het ook niet juist op basis van prognoses, vermoedens dus, mensen uit 
te sluiten. Zeker niet als dit leidt tot gevangenisstraf, een situatie waar niet al-
leen de pleger, maar ook het gezin onder kan lijden en waarbij de kans op reci-
dive niet vermindert. Integendeel: zijn problematiek wordt dieper weggestopt, 
de afweer neemt toe en de kans op herhaling wordt dan soms zelfs groter. 
 Een tweede verschil is dat RIAGG-medewerkers niet gewend zijn te werken 
binnen een verplichtend kader. Als het niet klikt tussen hem en de ‘gewone’ 
RIAGG-cliënt, of als deze cliënt het zo wel genoeg vindt, levert de RIAGG-
medewerker een briefje in met ‘niet gemotiveerd’, verantwoordt dit desgewenst 
en gaat vervolgens met zijn andere cliënten van die dag verder. Het stoppen van 
een behandeling binnen het Rotterdamse project heeft echter vergaande conse-
quenties. De verantwoordelijkheid die op de behandelaar rust is groot als een 
afgebroken behandeling de cliënt een jaar gevangenisstraf kan opleveren. 
 RIAGG-medewerkers hebben ook veel moeite met het adviseren van de recht-
bank, omdat zij zich daarmee naar hun gevoel vastleggen en hun vrijheid kwijt-
raken om te kunnen zeggen: ‘Als je niet echt gemotiveerd bent ... dan niet!’. Bij 
een behandeling in een verplichtend kader moet de behandelaar, net zoals de 
cliënt, zich aan het contract houden: de cliënt heeft een inspanningsverplichting, 
de behandelaar heeft de verplichting te melden wanneer een cliënt in gebreke 
blijft. Als de rechter de behandeling eenmaal heeft opgelegd dan valt de 
RIAGG-medewerker ook makkelijker terug in de houding: ‘niet gemotiveerd ... 
je kent de consequenties’. Een gevaar van het te openlijk hanteren van deze stok 
achter de deur is een ‘ja-knik-houding’ van de cliënt: hij heeft dan onvoldoende 
vertrouwen in de behandelaar om zichzelf echt bloot te geven. 
 Een derde verschil heeft betrekking op de houding van de hulpverlener. De 
houding van de gemiddelde RIAGG-hulpverlener valt als volgt de karakterise-
ren: ‘Ik bezit de nodige deskundigheid, dus kom maar met het probleem, zodat 
we kunnen kijken wat er op te lossen valt.’ Deze houding werkt bij deze groep 
plegers niet. Want zoals gezegd: de cliënt ziet het nut van praten niet in, hij 
ervaart als regel geen intrinsieke problemen en zal pogen het probleemgebied 
buiten de gesprekken te houden. Je moet als behandelaar zorgen dat de cliënt 
zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelt. Dit vergt een ‘out-reachende’ 
attitude van de hulpverlener. De Reclasseringswerker is gewend met deze 
cliëntengroep te werken en heeft veelal de juiste attitude. Attitude in de zin van 
weten hoe je met deze mensen aan de slag moet, hoe je met deze mensen con-
tact moeten maken en hoe je ze kunt motiveren. 
 Een Reclasseringswerker is gewend binnen een gedwongen kader te werken 
en te rapporteren aan Justitie. Reclasseringswerkers zijn echter ook bang om te 
falen. Binnen vrijwel alle Reclasseringsstichtingen houdt men angstvallig vol 
‘We behandelen niet ... we begeleiden alleen’. Het verschil tussen behandelen 
en begeleiden ligt mijns inziens in het al dat niet procesmatig werken. Behan-
deling heeft een doel met meetbare effecten, het vergt procesmatig en dus con-
troleerbaar bezig zijn. Door het werken met plegers ‘begeleiden’ te noemen, 
stelt de Reclasseringswerker zichzelf veilig. Er worden dan immers geen eisen 
gesteld aan wat je doet. 
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 De Reclassering heeft in haar doelstelling staan dat 50% van haar taak bestaat 
uit dienstverlening aan Justitie en 50% uit hulpverlening. De dienstverlening 
aan Justitie bestaat uit rapporteren. Meestal gaat het hierbij om het op een rij 
zetten van feiten en gebeurtenissen uit de levensloop van de cliënt en het 
zoeken naar (materiële en immateriële) factoren die bijdragen tot het ontstaan 
en de instandhouding van het delictgedrag. Vervolgens dient aangegeven te 
worden wat gedaan kan worden om hierin verandering aan te brengen. Dit 
rapportageproces kan dus voor een groot deel tot de hulpverlening gerekend 
worden. Als we bedenken dat er binnen de normering van de Reclassering ruim 
tijd is voor directe hulpverlening, namelijk 180 minuten per maand per cliënt, 
waarbij tijd bij de één overgehouden aan de ander besteed kan worden, dan 
geeft het toch minstens te denken als je merkt dat vrijwel alle Reclasse-
ringsstichtingen, Rotterdam uitgezonderd, stellen dat ze ‘niet behandelen’. 
 Een laatste verschil tussen RIAGG- en Reclasseringsmedewerkers is dat men 
binnen de RIAGG vanuit psychotherapeutische behandelervaring gewend is te 
werken met inzichten en emoties die binnen een behandeling naar voren kunnen 
komen. Binnen het Rotterdamse project gaat het echter om de inspanningsver-
plichting van het volgen van een behandelprogramma waarin men simpel 
gezegd moet leren ‘met de handen van slachtoffers af te blijven’. Het gaat hier 
dus niet om persoonlijkheidsverandering zoals veel binnen de psychotherapie 
wordt nagestreefd. Naar onze ervaring is dit voor het merendeel van de pleger 
geen haalbaar doel. 
 
 
Tot slot 
 
Het is een boeiende ervaring om in samenwerking met Justitie, RIAGG en Re-
classering een behandelingsvorm te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat we veel 
van elkaar kunnen leren en in feite ben ik de mening toegedaan dat de één niet 
zonder de ander kan. Dat je elkaar aan moet vullen en helpen om te komen tot 
een behandelingsvorm met de juiste attitude en met een procesmatige opzet. 
Een samenwerkingsproject dat ik in het kader van hulpverlening bij seksueel 
geweld van harte kan aanbevelen. 
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Meer-sporen-beleid bij seksueel misbruik van 
kinderen binnen het gezin 
 
Betty Mijlof 
 
 
In 1985 werd in Groningen het Opvanghuis voor slachtoffers van seksueel mis-
bruik binnen het gezin geopend. Dit huis is nu een onderdeel van de Stichting 
Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen (S.N.O.V.). Na het eerste Op-
vanghuis, waar maximaal acht meisjes terecht kunnen, is er sinds 1986 een 
tweede huis bij gekomen met zes plaatsen. Beide opvanghuizen begeleiden 
meisjes in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar die ervaring hebben met seksueel 
misbruik binnen gezinnen of door verwanten buiten het gezin. 
 In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op de geloofwaardigheid van 
verhalen van kinderen over seksueel misbruik, op kenmerken van gezinnen 
waar seksueel misbruik plaatsvindt en op het belang van het inschakelen van 
hulpverlening. Daarna wordt aangegeven vanuit welke achtergronden de 
S.N.O.V. gekozen heeft voor een meer-sporen-beleid en op welke manier dit 
gerealiseerd wordt. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op dynamiek van gezin-
nen waarbinnen seksueel misbruik van kinderen plaatsvindt en de consequen-
ties hiervan voor de behandeling van (de verschillende leden van) het gezin. 
Aan de hand van eigen ervaringen worden tot slot de reacties van plegers en 
moeders en het verloop van individuele, echtpaar- en gezinsgesprekken 
beschreven. 
 De nadruk in deze bijdrage ligt op seksueel misbruik van meisjes door vaders 
en vaderfiguren. 
 
 
De geloofwaardigheid van verhalen van kinderen over seksueel misbruik 
 
De vrees voor seksueel misbruik is in ons onderbewuste verborgen. Wanneer 
we geconfronteerd worden met een situatie van seksueel misbruik van een kind, 
worden we overweldigd door allerlei verwarrende gevoelens: afkeer, onbehaag-
lijke fascinatie, angst, schuld en woede. 
 Bij de behandeling van een gezin waar seksueel misbruik plaatsvindt is het 
noodzakelijk het probleem scherp te definiëren. Maar al te vaak wordt een 
onbewezen of twijfelachtige aanklacht afgedaan met de bewering dat het fanta-
sie betreft of dat het verhaal is bedacht door een neurotisch kind. Zou het niet 
sympathieker en juister zijn om een situatie van seksueel misbruik als waar te 
beschouwen totdat het tegendeel bewezen is? Een dergelijke benadering wordt 
voorgestaan door Geiser: "Het is beter je te vergissen door ten onrechte geloof 
te hechten aan een verhaal, dan de oren te sluiten voor wat wellicht een nood-
kreet is." (Geiser, 1979, blz. 262). 
 Het omgaan met vermoedens van seksueel misbruik is een zeer ingewikkeld 
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proces. Het verhaal en de beleving van het kind en de (gedeeltelijke) ontken-
ning door de omgeving vraagt veel tijd en onderzoek. De hulpverlener moet 
zich bewust zijn van het grote spanningsveld tussen enerzijds het kind dat - 
soms voor het eerst - vertelt over het seksueel misbruik en anderzijds de angst 
van de hulpverlener dat het kind daadwerkelijk misbruikt is. Dit maakt in be-
paalde situaties dat kinderen de eerder vertelde gebeurtenissen afzwakken of in 
sommige gevallen verklaren dat het allemaal niet gebeurd is. Vaak wordt bij 
deze gebeurtenissen dit spanningsveld niet opgemerkt en denkt de hulpverlener 
dat het kind wel een andere problematiek zal hebben. 
 Als een kind aangeeft dat er seksueel misbruik plaatsvindt of toespelingen 
daarop maakt, is dat altijd een ernstige zaak. Wij hebben geconstateerd dat 
naarmate een kind jonger is, minder getwijfeld moet worden aan zijn of haar 
verhaal over seksuele avances van de kant van een ouder. Een jong kind is juist 
daarom meer geloofwaardig omdat het voor die tijd nog geen gelegenheid heeft 
gehad om de seksualiteit van volwassenen te leren kennen. Gewoonlijk wordt 
de ouder die misbruik pleegt als zeer bedreigend ervaren, terwijl de andere 
ouder gezien wordt als de argeloze passieve toeschouwer die beschermd moet 
worden. 
 Kinderen zijn fijngevoelig en hebben een grote gave om te weten dat er iets 
‘ongewoons’ gebeurt. Bij het bekend worden van seksueel misbruik is de bena-
dering door de hulpverlener of justitie bepalend of het kind de mogelijkheid 
krijgt om op haar/zijn niveau te kunnen vertellen over het gebeurde. Het verhaal 
van een kind wordt over het algemeen niet duidelijker wanneer het voor diverse 
mensen het verhaal moet herhalen. De eerste keer dat een kind over seksueel 
misbruik vertelt is vaak bepalend. Het valt daarom ook te overwegen om het 
meeste geloof te hechten aan de eerste keer dat het kind over haar misbruiks-
ituatie vertelde. 
 Omdat kinderen de juiste (volwassen) woorden niet kennen, kan het gebeuren 
dat het woordgebruik van een kind dat (nog) niet misbruikt is, de indruk geeft 
van een situatie van seksueel misbruik. Dit kan betekenen dat het kind een 
dreiging in het gezin gevoeld heeft. Hetgeen het kind beschrijft is dan een 
voorbode. 
 
 
Gezinnen waar seksueel misbruik plaatsvindt 
 
Seksueel misbruik komt voor in alle soorten gezinnen. Toch komt seksueel 
misbruik in bepaalde gezinsconstellaties en situaties vaker voor. Kempe & 
Kempe (1984) onderscheiden twee prototypes van gezinnen waar seksueel mis-
bruik vaak voorkomt, namelijk: 
1) het ogenschijnlijk stabiele en respectabele gezin; 
2) het ‘multi-problem’- of chaotische gezin. 
Een vergelijkbaar onderscheid maken Nakashima en Zakus (1977). Het klas-
sieke gezin waar seksueel misbruik plaatsvindt kenmerkt zich volgens hen als 
volgt: 

 91 

- de pathologie beperkt zich voornamelijk tot binnen het gezin; 
- aan de oppervlakte lijkt het gezin volkomen stabiel; 
- problemen worden verborgen gehouden voor de buitenwereld; 
- geen acting-out-gedrag (gezinnen zijn meestal niet bekend bij sociale instan-

ties). 
Het multi-problem-gezin waar seksueel misbruik plaatsvindt kenmerkt zich 
door de volgende punten: 
- seksueel misbruik is een aspect van een veel bredere problematiek van het 

gezin; 
- algehele desorganisatie in het gezin of in het gezin van één van de ouders; 
- veel contacten met sociale instanties in de samenleving met betrekking tot 

andere zaken dan seksueel misbruik. 
 
In de literatuur (Sqroi, 1982; Van Staa en Woelinga, 1983; Van Braam e.a., 
1985; Mijlof en Van Apeldoorn, 1988) worden bij seksueel misbruik van kinde-
ren door verwanten de volgende gezinskenmerken vaak genoemd: 
- geslotenheid, sociaal isolement, vijandig tegenover buitenwereld: zowel de 

ouders als ook de kinderen hebben weinig vriendschapsrelaties buiten het 
gezin; 

- controlerende en dominerende houding van de vader of de andere verzorger 
met veel macht binnen het gezin; 

- het kind draagt veel verantwoordelijkheid voor het gezin (vaak ook speciaal 
ten opzichte van de pleger); 

- de moeder is afwezig, passief of ziek; 
- eerdere situaties van seksueel misbruik; 
- gebrek aan betrokkenheid en affectie (de gezinsleden delen geen emoties met 

elkaar, ieder gezinslid leeft z’n eigen leven); 
- slechte (seksuele) intieme relatie tussen de ouders onderling; 
- veel seksueel getinte opmerkingen onder de noemer voorlichting of speels-

heid; 
- afwijkende slaaparrangementen (kinderen slapen bij de volwassenen); 
- extreme rivaliteit tussen moeder en dochter of tussen de kinderen onderling; 
- vader en dochter ontwikkelen een speciale relatie, waarin de grenzen totaal 

vervagen (de dochter wordt opgetrokken tot het niveau van volwassene op het 
gebied van intimiteit en seksualiteit); 

- extreem controlerende ouder (pleger) ten opzichte van seksuele activiteiten 
van zijn dochter met vriendjes. 

 
 
Het belang van hulpverlening bij seksueel misbruik 
 
Als een kind melding maakt van seksueel misbruik aan de ouder die daar zelf 
niet bij betrokken was en de melding wordt vervolgens genegeerd of het kind 
wordt uitgemaakt voor leugenaar, dan zal men vaak ontdekken dat deze ouder 
een integrerend element is de misbruiksituatie. De ouder die de melding negeert 



 

92 

is vaak onmachtig: angst overheerst waardoor het seksueel misbruik wordt 
gebagatelliseerd. 
 Tot de belangrijkste dynamiek in gezinnen waar seksueel misbruik plaatsvindt 
behoort het samenspannen van de gezinsleden om hun gezinsverband te hand-
haven en te verdedigen. Een hulpverlener die zich veroorlooft aan zo’n geheim-
houding mee te doen, bijvoorbeeld door op verzoek van het gezin ermee in te 
stemmen het seksueel misbruik niet te rapporteren, zet een gevaarlijke stap in 
de richting van de pathologische levenswijze van het gezin. Geheimhouding 
door hulpverleners is om verschillende redenen een ernstige vergissing: 
- Gezinnen waar seksueel misbruik plaatsvindt zijn bang voor veranderingen en 

staan erom bekend dat zij het liever binnenshuis willen oplossen en geen 
behandeling willen: ze zijn bang de verraderlijke problemen die zij zo goed 
verborgen gehouden hebben, onder ogen te zien. 

- De reden voor een moeder om niets te doen kan zijn dat haar eigen ellende 
haar heeft afgestompt. Door de angst alles te verliezen willen moeders het 
probleem vaak oplossen binnen het gezin. Zij hopen dat het voldoende is de 
pleger aan te spreken. Door voor deze oplossing te kiezen hoopt de moeder 
het gezin (haar kinderen, de plegers en zichzelf) te beschermen voor schande. 

- Door zich te houden aan afspraken om gevallen van seksueel misbruik te 
rapporteren aan collega’s vervult de hulpverlener een voorbeeldrol in het 
direct en gezond te lijf gaan van de problematiek van seksueel misbruik. Er 
zijn veel aanwijzingen dat als het geheim niet wordt doorbroken en er geen 
veranderingen in het gezin optreden, er aan het seksueel misbruik geen einde 
zal komen. 

 
Seksueel misbruik kan worden opgevat als een gebeurtenis of serie gebeurtenis-
sen waarbij de grenzen tussen de generaties en de rol van (één van) de ouders 
tegenover één of meer van de kinderen radicaal veranderen. Wanneer er geen 
adequate hulp wordt verleent, is de kans op herhaling van seksueel misbruik 
groot (Sqroi, 1982; Mijlof en Van Apeldoorn, 1988). Ten eerste kan het seksu-
eel misbruik van het betreffende kind gewoon doorgaan. Ten tweede kunnen 
zusjes en broertjes het volgende slachtoffer worden. Ten derde is bij een schei-
ding van de ouders het risico aanwezig dat er in het volgende gezin herhaling 
optreedt. Ten vierde kunnen slachtoffers later opnieuw situaties van misbruik of 
mishandeling meemaken. Meisjes die misbruikt zijn lopen het risico om hun 
leven lang gevangen te blijven in zich herhalende patronen van seksueel mis-
bruik en mishandeling. Sommige jongens die misbruikt zijn gaan later zelf over 
tot het plegen van lichamelijk en/of seksueel geweld. 
 
 
Het ontstaan van het meer-sporen-beleid binnen de S.N.O.V. 
 
Bij de start van het Opvanghuis in 1985 werd gekozen voor een beleid dat 
gekenmerkt werd door een strikte scheiding tussen de hulp aan het slachtoffer, 
de andere gezinsleden en de pleger. Binnen het Opvanghuis is onvoorwaarde-
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lijk voor het slachtoffer gekozen. De begeleiding is gericht op: 
- het bieden van een veilige plek; 
- het stellen van een diagnose; 
- het maken van een behandelingsplan; 
- een begin maken met de verwerking van het seksueel misbruik. 
De hulpverlening en begeleiding van de ouders en andere gezinsleden werd 
aanvankelijk vaak overgelaten aan andere instellingen. Om verschillende rede-
nen kwam het ‘meer-sporen-beleid’ niet goed van de grond (Platvoet en Dub-
bink, 1986). Sommige instellingen namen een afwachtende houding aan of stel-
den andere prioriteiten. Tussen de betrokken instellingen waren er verschillen 
in: 
- doelstellingen; 
- visie met betrekking tot de aanpak van deze problematiek; 
- opleiding en achtergrond van de behandelaars; 
- de opvattingen over hoe de verdere hulpverlening moet plaatsvinden en de 

stappen die genomen moeten worden in concrete gevallen. 
Binnen het Opvanghuis werd steeds duidelijker welke dynamiek zich bij seksu-
eel misbruik afspeelt tussen slachtoffer, omgeving en pleger. In de hulpverle-
ning was duidelijk waarneembaar dat meisjes zich zorgen maakten over de 
thuissituatie. Door het niet goed op elkaar afgestemde meer-sporen-beleid had 
het meisje vaak het gevoel dat er te weinig rekening met haar als slachtoffer 
werd gehouden. Als er helemaal geen hulpverlening aan de overige gezinsleden 
en de pleger plaatsvond, had dit voor het meisje vaak als consequentie dat alle 
contact was afgesloten. Dit maakte het onmogelijk dat het kind het proces met 
haar gezin uitzocht en afmaakte. 
 Deze ervaringen leidden tot de conclusie dat het uitermate belangrijk is dat 
niet alleen de hulp aan het slachtoffer zo snel mogelijk op gang komt, maar ook 
die aan de overige gezinsleden. Het al dan niet optreden van veranderingen in 
het gezin ten gevolge van de behandeling is waarschijnlijk de belangrijkste 
factor voor het succes of falen van de hulpverlening aan het kind (Sqroi, 1982). 
Zonder een bepaalde vorm van gezinsbehandeling is het onmogelijk dat een 
kind thuis blijft wonen: zij kan niet zondermeer terug naar de positie van kind-
zijn. Maar ook bij een uithuisplaatsing van het slachtoffer is het belangrijk dat 
er gezinsbehandeling plaatsvindt, omdat de ouders in de dan nog voorkomende 
contacten met het kind de resultaten van de behandeling van een kind kunnen 
ondermijnen door zich negatief uit te laten over de hulpverlening of de hulpver-
lening de schuld te geven van de spanning binnen het gezin (Sqroi, 1982; 
Mijlof, 1985). 
 
 
Geïntegreerde hulpverlening aan gezinnen 
 
In de loop van 1987 werden initiatieven ondernomen om ook ouders, broers, 
zussen of andere gezinsleden te betrekken bij de hulp aan slachtoffers. Ter 
uitvoering van deze taak werd bewust gekozen voor twee hulpverleners die niet 
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direct hulp boden aan de opgenomen meisjes. Gezien de aard en zwaarte van de 
problematiek van het werken met plegers en andere gezinsleden, werd een duo 
van een vrouwelijke en mannelijke hulpverlener wenselijk geacht. Twee stafle-
den van de S.N.O.V. namen deze taak op zich, te weten een maatschappelijk 
werkster en een psycholoog. 
 Sinds die tijd spreken wij van een ‘geïntegreerde hulpverlening’. Dat wil zeg-
gen dat verschillende hulpverleners vanuit één instelling hulp bieden aan het 
slachtoffer (eerste spoor), de overige gezinsleden (tweede spoor) en de pleger 
(derde spoor). Het slachtoffer is de aangemelde cliënt. Vanaf het moment dat 
andere gezinsleden gaan deelnemen aan de gesprekken, worden zij ook cliënt 
en krijgen als zodanig hulp. 
 De teams van beide opvanghuizen geven steun en begeleiding aan de opgeno-
men meisjes. Binnen de teams is er een verdeling van contactpersonen die de 
meisjes steunen en begeleiden in het verwerkingsproces. De twee stafleden, 
nauw samenwerkend met de twee teams, onderhouden de contacten met en 
bieden hulp aan de ouders en de overige gezinsleden. 
 Er is een regelmatig overleg tussen de stafleden en de teams. In dit overleg 
wordt de voortgang van het hulpverleningsproces en de afstemming van de 
strategieën en doelstellingen besproken. Daarbij spelen de eerder genoemde 
verschillen tussen instellingen die bij het meer-sporen-beleid werden gesigna-
leerd geen rol meer. Daarenboven is het veel makkelijker om te overleggen en 
hulpverleningsdoelen op elkaar af te stemmen wanneer de verschillende hulp-
verleners binnen één instelling werken. 
 
De hulpverlening aan gezinnen waar seksueel misbruik plaatsvindt kent vijf 
fasen: 
1) opname kind; 
2) confrontatie van de ouders (individueel of samen); 
3) erkenning van het seksueel misbruik en het nemen van verantwoordelijk-

heid; 
4) hulpverlening aan de ouders; 
5) het afbouwen van de hulpverlening en het maken van afspraken met de 

betrokkenen. 
Door opname in het Opvanghuis van het slachtoffer wordt het geheim van 
incest doorbroken. Seksueel misbruik binnen het gezin betekent een breuk in de 
fundamentele vertrouwensrelatie tussen de verschillende gezinsleden. Binnen 
de geïntegreerde behandeling wordt het slachtoffer ondersteund het gezin te 
confronteren met de incest en de pleger aan te spreken op zijn (haar) verant-
woordelijkheid. 
 Middels deze geïntegreerde benadering proberen wij een veranderingsproces 
binnen het gezin op gang te brengen in het belang van het meisje en proberen 
wij te bevorderen dat het meisje en de ouders een keuze maken of en zo ja in 
welke mate, zij weer contact met elkaar willen hebben. 
 Het tempo waarin er weer contacten worden gelegd, wordt bepaald door (de 
fase van het verwerkingsproces van) het meisje. Daarom is het soms noodza-
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kelijk (tijdelijk) de twee sporen gescheiden te houden, enerzijds de hulp aan het 
meisje, anderzijds de gesprekken met de gezinsleden. 
 Gezinsbehandeling moet primair in het belang van het slachtoffer staan en 
kan niet beperkt blijven tot gezinstherapie. Er moet een verscheidenheid aan 
behandelingsvormen en -methoden worden toegepast bij de verschillende leden 
van het gezin. 
 
 
Het eerste gesprek met de ouders 
 
Wanneer na ongeveer drie weken observatieperiode duidelijk is dat een meisje 
in het Opvanghuis blijft, dan nodigen wij de ouders uit voor een kennisma-
kingsgesprek. Het meisje is hiervan op de hoogte. Bij dit kennismakingsgesprek 
is het meisje vaak niet aanwezig, mits zij dit zelf wil. In dat gesprek brengen 
wij de opname in het Opvanghuis en het seksueel misbruik ter sprake. We ge-
ven informatie over de werkwijze van het Opvanghuis en we leggen uit hoe wij 
werken en wat onze verwachtingen zijn. We maken tijdens dit gesprek soms de 
keuze om met beide ouders individueel te praten. 
 De eerste stap in de behandeling binnen het gezin is dat ieder lid moet weten 
wat er gebeurd is: het geheim van seksueel misbruik moet bespreekbaar ge-
maakt worden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de pleger het seksu-
eel misbruik toegeeft en ook de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. 
Juist door de geheimhouding te doorbreken in het bijzijn van buitenstaanders is 
het voor de pleger praktisch onmogelijk om het seksueel misbruik en zijn ver-
antwoordelijkheid daarvoor later alsnog te herroepen (Furniss, 1986). 
 De inhoud van het eerste gesprek is zeer belangrijk voor het verdere verloop 
van de hulp. Wij voeren met z’n tweeën het gesprek en nemen vanaf het begin 
duidelijk de leiding. Het doel van het kennismakingsgesprek is vierledig. Wij 
willen ervoor zorgen dat: 
- het seksueel misbruik naar vader toe wordt benoemd; 
- de vader bekent; 
- de moeder het slachtoffer erkent; 
- het gezin verdere hulpverlening op prijs stelt. 
Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van het gesprek benoemen 
wij op directe wijze het seksueel misbruik. De reacties die wij vervolgens krij-
gen zijn zeer gevarieerd. 
 
Reacties van plegers 
 
Het is het slachtoffer dat het geheim heeft doorbroken. De pleger heeft hierdoor 
(in eerste instantie) alleen maar te verliezen. Hij zal daarom geneigd zijn te ont-
kennen en/of zal proberen de schuld naar zijn dochter of anderen te schuiven. 
Globaal zijn er drie soorten reacties van plegers te onderscheiden: 
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1)  Volledig ontkennen 
Veel plegers tonen kwaadheid naar hun dochter en vaak ook naar de hulpverle-
ners. Vaak beginnen plegers te praten in termen van ‘belachelijk’, ‘niet waar’, 
‘zij heeft altijd al een grote fantasie gehad’, ‘haar verhaal over incest is alleen 
maar om uit huis te komen’, enzovoorts. Een voorbeeld: 
"Jullie geloven haar, mooie boel is dat. Wat doe ik hier eigenlijk? Wie gelooft 

mij? Alle hulpverleners staan toch aan haar kant ..." 
In het geval van zo’n volledige ontkenning gebruiken wij de rest van het ge-
sprek vooral om na te gaan of de vader bij zijn ontkenning blijft. Geduldig en 
met begrip, zonder onduidelijk te worden over wat wij van het seksueel mis-
bruik vinden, proberen wij in gesprek te blijven met de ouders. Door deze 
benadering wordt benadrukt dat wij open staan voor zijn of hun reacties en dat 
wij hulp willen bieden. 
 Vaak merken wij vooral boosheid naar de manier waarop het meisje uit huis 
is weggelopen of door de politie of ‘de hulpverlening’ in het Opvanghuis is 
geplaatst. Er was of is een crisissituatie, het gezin is ontwricht. Er is een grote 
sociale druk ontstaan op het gezin. Door de ouders eerst de ruimte te geven met 
‘hun ellende’ te komen en hun te laten vertellen wat zij allemaal hebben meege-
maakt, wordt de weg vrij gemaakt voor het weer ter sprake brengen van het 
seksueel misbruik. Als de vader echter blijft ontkennen en geen hulp wil, dan 
wordt het moeilijk om afspraken te maken voor vervolggesprekken. 
 
2) Gedeeltelijk bekennen 
In veel gevallen maken wij mee dat de pleger de incest afzwakt, verzachtende 
omstandigheden aanvoert of bijvoorbeeld zijn goede bedoelingen benadrukt. 
Het aanvoeren van ‘verzachtende omstandigheden’ zien we in de volgende 
reactie van een pleger: 
"Van die periode kan ik me weinig herinneren. Ik weet dat het toen niet zo goed 

ging met mij en eigenlijk ook niet met mijn vrouw. We hadden nog al eens 
ruzie en, het is misschien wat raar om te zeggen, maar soms zocht ik troost. 
Als ik me rot voelde - in die tijd sloeg ik niet snel een pilsje af, nu raak ik 
trouwens geen druppel meer aan - nou, dan ging ik wel eens naar mijn 
dochter. En als ze dan zo op haar bed lag ..." 

Het is duidelijk dat deze incestpleger (nog) niet de verantwoordelijkheid neemt 
voor zijn gedrag. Het kwam door de omstandigheden en in bedekte termen 
schuift hij de verantwoordelijkheid naar zijn dochter. Een bijzondere vorm van 
gedeeltelijk ontkennen is het toegeven dat er wel incest heeft plaatsgevonden 
met het ene kind, maar niet met het andere. 
 Wanneer er sprake is van gedeeltelijke ontkenning, zien wij geen redenen om 
niet met de ouders dan wel met de pleger aan de slag te gaan. In het kennis-
makingsgesprek proberen wij na te gaan in welke mate te verwachten valt dat 
de pleger uiteindelijk zichzelf wel volledig verantwoordelijk stelt. 
 Wij proberen niet direct het onderste uit de kan te halen. Naast kennismaken 
en het geven van informatie is immers ook de doelstelling van het eerste ge-
sprek het leggen van een basis voor een werkrelatie. Daarom benadrukken wij 

 97 

ook de positieve elementen in de reactie van de pleger of de andere ouder. 
 
3) Volledig bekennen 
Een enkele keer legt een pleger in een eerste gesprek een volledige bekentenis 
af. In zo’n situatie zijn wij altijd enigszins ‘wantrouwend’. Soms zien we dat de 
pleger te snel de verantwoordelijkheid op zich neemt en over wil naar de hulp 
die zijn dochter nodig zou hebben. Als we daar op in zouden gaan, dan zou het 
seksueel misbruik en zijn aandeel immers niet besproken hoeven worden. Een 
voorbeeld: 
"Het was gewoon vreselijk toen we tot de ontdekking kwamen dat zij wegge-

lopen was en in Groningen zat. Ik had toen ineens door wat ik allemaal 
gedaan had. Ik schaamde me diep. Je hebt op zo’n moment zo’n hekel aan 
jezelf dat je denkt ‘Ik kan net zo goed ...’ Maar daar wordt het alleen maar 
erger van. Het is gebeurd en waar het nu om gaat is dat mijn dochter goede 
hulp krijgt. Wat doen jullie nou precies in het Opvanghuis?" 

 
Reacties van moeders 
 
In het kennismakingsgesprek laten we uiteraard ook de moeder haar verhaal 
vertellen en letten wij op de interacties tussen de ouders. Wij laten de moeder 
vertellen wanneer zij ontdekte dat haar (ex)man incest met haar dochter pleegde 
(voor zover ze het ontdekt heeft), wat ze toen dacht en vooral wat ze gedaan 
heeft of geprobeerd heeft te doen. Een voorbeeld is een moeder van drie 
dochters die vertelt hoe groot het verschil was of haar ex-man thuis was of niet: 
"Als we met z’n vieren waren, was het gezellig en ontspannen. Maar als hij 

thuis kwam, dan was het mis. De jongste schoot dan naar haar kamer en de 
andere twee hielden zich ook gedeisd. Eigenlijk waren we allemaal bang 
voor hem. Hij was een grote tiran. Gretha zei een keer onder het eten dat 
pappie met haar neukte. Ik zei toen dat ze niet zulke lelijke dingen moest 
zegen en dacht ‘Waar haalt zo’n kind het vandaan?’ Ik heb toen nooit ge-
dacht dat het ... Weet u, ze was nog een kind, ik geloof een jaar of negen. 
(...) Nu ze verteld heeft wat hij gedaan heeft, dan ga je nadenken en schiet je 
dit te binnen." 

Meermalen horen wij het verhaal dat moeder het niet wist, er nooit bij stil had 
gestaan of het gevoel had er niets tegen te kunnen doen. Globaal kunnen we 
vanuit de praktijk vier categorieën van moeders onderscheiden. 
 Tot de eerste categorie behoren de moeders die actief betrokken zijn bij het 
ontstaan en de voortgang van het seksueel misbruik van het kind of de kinderen. 
Deze moeders doen dit uit eigen belang of behoefte of in opdracht van de ple-
ger. Sommige moeders laten een situatie van seksueel misbruik toe om daarmee 
zelf gevrijwaard te blijven van geweld en seksuele verlangens van de andere 
ouder. Een situatie waarin de machtige(n) in het gezin ongestraft misbruik van 
hun macht kunnen maken. 
 Bij de tweede categorie gaat het om moeders die het seksueel misbruik hele-
maal dood zwijgen en zeggen dat het kind liegt. Deze moeders verkeren vaak in 
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grote ontreddering en sluiten zich totaal af. Redenen hiervoor kunnen zijn: 
- de eigen ellendige situatie die haar heeft afgestompt; 
- eigen ervaringen met seksueel misbruik waar ze nog nooit over gesproken 

heeft; 
- de afhankelijke positie die ze inneemt in het gezin. 
De financiële afhankelijkheid van de pleger en de zorg voor het materiële wel-
zijn van zichzelf en de kinderen kan voor de moeder een reden zijn om zich min 
of meer protestloos bij het seksueel misbruik neer te leggen. Daarnaast kunnen 
ook de angst voor schande en schuld, de liefde voor de pleger of haar 
emotionele verbondenheid met hem een rol spelen. 
 Onder de derde en meest voorkomende categorie vallen de moeders die bij 
ontdekking van het seksueel misbruik voor hun kinderen in de bres springen. 
Deze moeders proberen de problemen, die zijn ontstaan door de ontdekking van 
het seksueel misbruik, binnen het gezin en naar ieders tevredenheid op te 
lossen. Ze proberen enerzijds recht te doen aan de gevoelens van het kind en 
anderzijds de pleger te beschermen door hem niet verantwoordelijk te stellen. 
Het kind wordt gesteund, maar het wordt tevens voor de tweede keer tot ge-
heimhouding gedwongen, nu door de moeder. Een moeder die het seksueel mis-
bruik voor de buitenwereld beslist verborgen wil houden, staat bijzonder zwak 
tegenover de pleger. 
 Door het ‘schipperen’ tussen het slachtoffer en de pleger gaan deze moeders 
voorbij aan wat het allemaal voor hunzelf betekent: ze maken zichzelf totaal 
ondergeschikt aan het gezin. De schone schijn van het harmonisch gezin moet 
in stand blijven. Ze worden geconfronteerd met tegenstrijdige opdrachten die 
onmogelijk met elkaar te combineren zijn. 
 Tot de vierde categorie behoren de moeders die na het vernemen van het 
seksueel misbruik resoluut reageren en niet bang zijn om de hulpverlening in te 
schakelen. 
 
 
Het vervolg 
 
De vorm van de begeleiding na het kennismakingsgesprek varieert en is onder 
andere afhankelijk van (het verloop van het verwerkingsproces) van het slacht-
offer. Zo kunnen er gesprekken plaatsvinden met het echtpaar (met de vader als 
pleger en met de moeder), met moeder en dochter, met het slachtoffer en haar 
zus of met het gehele gezin. De duur van de begeleiding kan variëren van een 
eenmalig gesprek tot wekelijkse gesprekken gedurende zes maanden of langer. 
 Hieronder wordt nader ingegaan op drie veel voorkomende vormen, namelijk 
individuele gesprekken, echtpaargesprekken en gezinsgesprekken. 
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Individuele hulp aan de ouders 
 
Binnen gezinnen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden is vaak behoefte 
aan individuele ondersteuning en aandacht. Vooral voor het slachtoffer is het 
buitengewoon belangrijk dat het vertrouwen krijgt in iemand die haar gelooft en 
onvoorwaardelijk steunt en waar zij steeds op terug kan vallen. Het kind heeft 
ruimte nodig om te spuien en haar ervaringen te verwerken. 
 Maar ook voor de ouders is het aan te bevelen om eerst individueel hulp te 
krijgen. Door ieder gezinslid individueel te benaderen worden er apart grenzen 
getrokken rond ieder persoon en wordt er ruimte geschapen om een eigen iden-
titeit te ontplooien. De grenzen tussen volwassenen en de kinderen moeten 
hierbij benadrukt worden. 
 De verdringingsprocessen en overlevingsmechanismen van ouders ten 
aanzien van mishandeling, geweld en seksueel misbruik maken inzicht 
onmogelijk. De meeste plegers van seksueel misbruik begrijpen in eerste 
instantie niet dat hun gedrag misdadig is. De meeste ouders die hun kind mis-
bruiken zijn zich nauwelijks bewust van hun noodsituatie. Ze hebben geen 
schuldgevoelens, bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen kindertijd geleerd hebben 
seksueel misbruik en geweld op te vatten als een ‘inwijding in de seksualiteit’ 
of als iets ‘onontkoombaars’, ‘iets dat er nu eenmaal bijhoort’. 
 In de individuele hulp aan de ouders gaat het verder om het levensverhaal en 
de eigen ervaringen van beide ouders: welke oorzaken en gevolgen liggen er in 
hun geschiedenis? Ook al mogen eigen ervaringen en trauma’s nooit een reden 
(excuus) zijn voor het misbruik van hun kind(eren), wel is het belangrijk deze 
aspecten door te werken. 
 Zodra de ouders hun eigen ellende kunnen voelen, zullen ze ook meevoelen 
met de noodsituatie van hun kind. Op die weg kunnen hulpverleners, als we-
tende getuigen, de ouders begeleiden, hun observaties en gevoelens bevestigen, 
hen beschermen, hen empathie laten voelen. Maar niet meer dan dat: de uitein-
delijke confrontatie met het eigen verleden kan alleen de betrokkene ouder zelf 
aangaan, die weg kan niemand in zijn/haar plaats afleggen. 
 De verdrongen onbewuste haat die ouders jegens hun eigen ouders hebben 
heeft een vernietigend effect. De ervaren haat is echter geen vergif; het is eerder 
één van de uitwegen uit de valstrik van verdraaiing, huichelachtige en regel-
rechte destructie. Men wordt pas - eerlijk - gezond wanneer men ophoudt vanuit 
schuldgevoelens de pleger te ontzien en wanneer men durft te zien en te voelen 
wat zij het kind hebben aangedaan. De ouders moeten niet bespaard worden: zij 
dienen te beseffen dat zij hun kind levenslang beschadigd hebben door geweld 
en seksueel misbruik. 
 In de gesprekken met beide ouders wordt in het begin elke vorm van mis-
handeling en seksueel misbruik van het kind door de hulpverlener(s) veroorde-
eld. Aangezien ouders eens hun eigen ouders hebben moeten vergeven, vinden 
zij het vanzelfsprekend dat hun kind hen ook alles vergeeft. Dat beschouwen ze 
als hun recht, met als gevolg dat de kinderen zich schuldig, slecht en veroor-
deeld voelen wanneer ze gevoelens van wrok en haat tegen de ouders hebben. 
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Hierdoor ontstaat het risico dat kinderen hun ervaringen op hun beurt weer ver-
dringen en dat schuld en geweld van generatie op generatie worden doorge-
geven. 
 In veel oudergesprekken wordt duidelijk dat ouders hun eigen kinderen slaan 
en misbruiken om eigen trauma’s te kunnen blijven verdringen. Trauma’s uit 
een kinderleven blijven een mens kwellen als hij/zij volwassen is. Het vergeten 
en verdringen van trauma’s helpt weliswaar als kind te overleven, maar lost de 
kwalen niet op. Dat gebeurt alleen als de ervaringen die volwassenen zelf heb-
ben opgedaan als kind doorgewerkt zijn en er met nieuwe rollen en grenzen ge-
oefend is. 
 
Echtpaargesprekken 
 
Nadat in het kennismakingsgesprek het seksueel misbruik benoemd is en de 
ouders de kans hebben gekregen met hun eerste reacties te komen, komen in de 
vervolggesprekken de emotionele en praktische gevolgen van de opname van 
het meisje aan de orde. Tevens geven wij de ouders de kans hun ‘levensgeschie-
denis’ te vertellen, waarin vaak veel problematische factoren en traumatische 
gebeurtenissen naar voren komen. 
 In onze houding zijn we directief, openbrekend en confronterend en wij pro-
beren de cliënten weer op het goede spoor te krijgen door gebruik te maken van 
of hen aan te spreken op hun eigen kracht en creativiteit. Wij zijn sterk gericht 
op de persoonlijke ervaringen in het hier en nu, de rollen en posities van de 
gezinsleden en vooral de rol die het incestslachtoffer toebedeeld krijgt. Voorts 
letten we op de grenzen van de subsystemen van ouders en kinderen, de hiërar-
chie in het gezin en de verdeling van verantwoordelijkheden. 
 Een element dat bijna altijd ter sprake komt, is de rol van seksualiteit, de 
manier waarop daarmee werd omgegaan en de wijze van (of het gebrek aan) 
seksuele voorlichting. Verder wordt ingegaan op hoe de ouders nu met elkaar 
omgaan, hoe de grenzen liggen, hoe hun opvattingen over rolpatronen zijn en 
hoe de taakverdeling tussen man en vrouw is. 
 Een voorbeeld waarin voorgaande aspecten naar voren komen, is het volgen-
de gespreksfragment. Een vader vertelt: 
  "In ons gezin, weet u, kenden wij geen geheimen voor elkaar. We doen ner-

gens geheimzinnig over. Als iemand onder de douche gaat, dan loop ik of 
wie dan ook gewoon bloot door het huis. Dat is gewoon. Vroeger, bij mij 
thuis, ja vroeger was dat anders. Alles wat met seks of bloot te maken had, 
was vies. En dat wou ik beslist niet in mijn gezin. Ik zie niet in wat daarin 
verkeerd is. Mijn vrouw en ik zijn het met elkaar eens wat dat betreft. Zij 
doet de huishouding en ik zorg voor brood op de plank, maar we hebben de 
afspraak dat we de zorg voor de kinderen delen. Ik deed dus de kinderen net 
zo goed in bad als zij." 

In de loop van de begeleiding komt weer het seksueel misbruik ter sprake. Een 
moeilijk thema is de vraag wat de incest, in welke vorm dan ook, voor de pleger 
betekende. Toegeven dat de incest de pleger iets opleverde, dat hij er belang bij 
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had en het plezierig of seksueel bevredigend vond, is moeilijk. Bijna alle 
plegers zeggen zich niet gerealiseerd te hebben wat het voor het slachtoffer 
betekende. Daarom geven wij altijd duidelijke informatie over de gevolgen van 
het seksueel misbruik en vooral wat het betekende en nu nog betekent voor het 
kind. 
 Het is niet altijd noodzakelijk op alle details in te gaan van de feitelijke ge-
beurtenissen. Voor ons gaat het om de constatering dat er grenzen zijn over-
schreden, waarvoor de ouders verantwoordelijk gesteld moeten worden. 
 
Gezinsgesprekken 
 
Als het meisje dat in het Opvanghuis verblijft laat weten een of meerdere 
gesprekken te willen hebben met haar ouders, dan arrangeren wij dat. Vaak 
heeft ieder gezinslid aparte verklaringen en ervaringen ten aanzien van het 
seksueel misbruik. Een gezinsgesprek kan dan veel duidelijkheid geven. Het 
gezinsgesprek heeft de volgende doelen: 
1) de feiten van de mishandeling worden vastgesteld; 
2) de vader neemt de verantwoordelijkheid op zich en erkent het slachtoffer; 
3) de moeder erkent het slachtoffer en neemt de verantwoordelijkheid van 

ouder op zich; 
4) de beslissingen voortkomende uit het seksueel misbruik binnen het gezin en 

vooral de eventuele scheidingen tussen gezinsleden worden besproken; 
5) er worden afspraken gemaakt over de contacten tussen de gezinsleden on-

derling. 
6) er wordt informatie en ondersteuning gegeven voor eventuele broer(s) en 

zus(sen). 
De gesprekken met ouders en kind samen dragen vaak het karakter van een 
heftige confrontatie. Het meisje krijgt - soms gesteund door haar mentrix die op 
haar verzoek aanwezig is - de kans om dat te zeggen wat ze wil zeggen tegen 
haar vader en moeder. Een mengeling van gevoelens wordt dan duidelijk zicht-
baar: angst, verdriet, teleurstelling, woede, gekwetst zijn, in de steek gelaten 
zijn, angst om nog meer afgewezen te worden, enzovoorts. Er is altijd boosheid 
naar de pleger en vaak ook naar de moeder. 
 De rollen en posities in een gezin worden vooral in een gezinsgesprek duide-
lijk. De vader wordt heel vaak door de overige gezinsleden als autoritair be-
leefd. Hij is degene die macht uitoefent. Dat daaronder in de regel angst ver-
borgen gaat, wordt niet opgemerkt door de anderen. 
 De positie van moeder is wisselend. De relatie tussen eigen problematiek (de 
moeder is soms ook zelf seksueel misbruikt), de omgang met haar kinderen en 
haar verhouding met de pleger is in de gesprekken duidelijk waarneembaar. 
Door inzicht en (h)erkenning van haar eigen beleving kan ze komen tot het 
ondersteunen, beschermen en begrijpen van haar kind. 
 Het slachtoffer is vaak een kind dat sterk de neiging heeft te zorgen voor de 
ouders. Het is meestal niet weerbaar. De posities van broers en/of zussen zijn 
wisselend en afhankelijk van de beleefde macht van de pleger, c.q. vader. 
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 In de gezinsgesprekken wordt niet alleen ingegaan op de onderlinge commu-
nicatie, de rollen van de gezinsleden, de loyaliteit van kinderen naar ouders en 
omgekeerd, maar ook op de sociale contacten met mensen buiten het gezien. 
Van belang is daarbij stil te staan bij de verschillen tussen de periode voor en na 
dat het seksueel misbruik bekend werd. 
 Pas als de ouders hun verantwoordelijkheid op zich genomen hebben, ontstaat 
er ruimte om expliciet aandacht te besteden aan de toekomst. Waar gaat het 
meisje heen na het verblijf in het Opvanghuis? Is terugkeer naar huis mogelijk 
en wenselijk? Onder welke voorwaarden zou dat kunnen? Wat betekent dat dan 
voor haar en het gezin? 
 Het is duidelijk dat door de incestproblematiek het proces van loslaten en 
losmaken, zo kenmerkend voor de leeftijdsfase waarin de meisjes verkeren, 
zeer gecompliceerd en vaak heftig verloopt. 
 
Gesprekken met gezinnen waarbinnen seksueel misbruik heeft plaatsgebonden 
worden bij voorkeur gevoerd door twee hulpverleners, omdat: 
- twee hulpverleners beter overzicht kunnen houden over wat er tijdens de 

bijeenkomsten gebeurt; 
- twee hulpverleners elkaar kunnen steunen in de moeilijke taak die het voeren 

van gezinsgesprekken bij seksueel misbruik is; 
- met twee hulpverleners de kans kleiner is dat een (machtig) gezinslid er in 

slaagt de hulpverlener(s) voor zich te winnen. 
De voorkeur gaat uit naar twee hulpverleners van verschillende sekse, waarmee 
een identificatiemodel voor zowel de man alsook de vrouw aangeboden wordt. 
 
 
Tot slot 
 
Elk kind heeft de wens ‘goede’ ouders te hebben. Een kind dat seksueel mis-
bruikt is wil dat de ouder(s) aangesproken worden en de verantwoordelijkheid 
op zich nemen. Als de hulpverlening de ouder(s) in de contacten niet betrekt en 
de situatie in het gezin niet verandert, komt het kind in een geïsoleerde positie. 
Het kind komt daardoor vaak tussen de hulpverlening en de ouder(s) te staan. 
 De resultaten van geïntegreerde hulpverlening bij seksueel misbruik zijn tot 
nu toe positief en bemoedigend. In toenemende mate willen de meisjes - wetend 
dat de mogelijkheid bestaat - dat hun ouders op één of andere wijze ook inge-
schakeld worden. Veranderingen op korte termijn zijn in veel gevallen te con-
stateren en zowel slachtoffers alsook ouders (inclusief de plegers) geven vaak 
aan baat te hebben (gehad) bij de therapeutische hulp. Effecten op langere ter-
mijn en gegevens over de verdere levenswandel van de plegers zijn nog 
onvoldoende bekend. 
 We zijn nu drie jaar bezig met het begeleiden van gezinnen waar seksueel 
misbruik plaats heeft gevonden. Het is een vorm van hulpverlening die continu 
in beweging is. Steeds worden elementen veranderd en toegevoegd naar aanlei-
ding van onze ervaringen in de praktijk. 
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Crisishulp voor gewelddadige mannen 
in Zweden 
 
Jan Nilsson1 
 
 
In Zweden ontstonden, net zoals in Nederland, eind jaren zeventig en begin 
jaren tachtig verschillende opvangcentra voor mishandelde vrouwen. Anders 
dan Nederland kent Zweden inmiddels ook een ‘crisiscentrum’ voor mannen 
die hun vrouw en/of kinderen mishandelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op 
het ontstaan en de werkwijze van dit Crisiscentrum voor mannen in Göteborg. 
Het Crisiscentrum richt zich zowel op mannen in crisissituaties, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een echtscheiding, als ook op mannen die (seksueel) ge-
welddadig zijn. Het is een poliklinisch centrum waar mannen vrijwillig naar toe 
kunnen komen. Het hulpaanbod bestaat uit telefonische hulpverlening en 
kortdurende crisistherapie. Het Crisiscentrum werkt samen met opvangcentra 
voor vrouwen; hulpverleners van het Crisiscentrum zijn uitsluitend mannen. 
 
 
Opvang voor mishandelde vrouwen in Zweden 
 
Geweld van mannen tegen hun eigen kinderen en vrouwen is de meest voorko-
mende vorm van geweld in onze samenleving. Daarnaast is geweld binnen de 
privésfeer een belangrijke oorzaak voor geweld buitenshuis. Veel gewelddadig 
gedrag op straat wordt namelijk gepleegd door (groepen) jongens die zelf erva-
ring hebben met geweld in hun gezin, soms als slachtoffer, soms als getuige van 
het geweld tussen hun ouders (meestal een vader of stiefvader die gewelddadig 
is tegenover de moeder). 
 In Zweden is elke vorm van geweld tegen kinderen (en volwassenen) wette-
lijk verboden. Desalniettemin antwoordde in een Zweeds onderzoek van Ike 
Edfeldt (1982) 40 % van de ondervraagde ouders bevestigend op de vraag of zij 
systematisch (‘in het kader van de opvoeding’) geweld gebruikten tegen hun 
kinderen. Ongeveer 60 % van hen had minstens één keer geweld tegen kinderen 
gebruikt. In hetzelfde onderzoek gaf ongeveer 25 % van de mannen aan dat zij 
gewelddadig waren geweest tegen hun vrouw en ongeveer 15 % van de vrou-
wen zei dat zij geweld hadden gebruikt tegen hun man. 
 In Zweden verricht ± 80 % van de vrouwen betaalde arbeid. De toegenomen 
onafhankelijkheid en de grotere sociaaleconomische gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen hebben ertoe bijgedragen dat vrouwen minder geneigd zijn een 
slecht huwelijk te tolereren en dat ze meer in verzet komen tegen onacceptabel 
                         
    1 Deze bijdrage is een bewerking van de bijdrage van Jan Nilsson aan de conferentie ‘Plegers van 
seksueel geweld - Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie’ op 28-11-1990 in Ede, aangevuld 
met informatie uit een brochure over het Crisiscentrum voor Mannen (Lennéer-Axelson, 1988). 
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gedrag van hun partners, zoals alcoholgebruik en mishandeling (Lennéer-Axel-
son, 1988). Dit leidde in het begin van de jaren tachtig tot een toenemende 
hulpvraag van vrouwen die mishandeld werden door hun partner. 
 In 1983 werd in Göteborg een opvangcentrum geopend voor mishandelde 
vrouwen en hun kinderen. Opvallend was dat de provinciale overheid geld be-
schikbaar stelde voor het aanstellen van professionele hulpverleners. Hiermee 
erkende de overheid het bestaan van geweld in de thuissituatie: zij zag het 
bieden van opvang en hulp als een verantwoordelijkheid van de gemeenschap. 
 
 
Aandacht voor de positie van mannen: het ontstaan van het Crisiscentrum 
voor mannen 
 
Het realiseren van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft zich in 
Zweden voornamelijk geconcentreerd op vrouwen. Maar er was ook aandacht 
voor de positie van mannen. In 1983 stelde de Zweedse regering een werkgroep 
in die de rol van mannen moest onderzoeken. Deze werkgroep heeft onder 
andere aandacht gevraagd voor de situatie van gescheiden mannen. Deze man-
nen komen vaak in een psychosociale crisis terecht waarbij ze weinig onder-
steuning krijgen: ze hebben weinig vrienden, ze verliezen na de scheiding het 
contact met hun kinderen, ze krijgen alcoholproblemen, enzovoorts. Omdat 
deze mannen over het algemeen moeilijk hulp vragen bij professionele instel-
lingen, concludeerde de werkgroep dat er voor hen een speciale hulpvoorzie-
ning nodig was. 
 Ook vanuit een andere invalshoek werd er op aangedrongen een speciale 
voorziening voor mannen te creëren. Stafleden van opvangcentra voor mishan-
delde vrouwen en de vrouwen die hier hulp zochten, pleitten er voor dat man-
nen ‘geholpen’ moesten worden om op een andere manier (dan met geweld) om 
te gaan met conflictsituaties met hun vrouw en kinderen. Veel vrouwen in 
vrouwenopvanghuizen menen dat hun partner hulp nodig heeft. Wel verwacht 
een groot deel van deze vrouwen dat de partner niet op een hulpaanbod zal 
ingaan, omdat hij denkt geen hulp nodig te hebben en hulp van buitenaf afkeurt. 
Andere redenen voor mannen om geen beroep te doen op hulpverlening zijn 
angst en wantrouwen voor autoriteiten en de overtuiging dat het gewelddadige 
gedrag nooit meer zal plaatsvinden. 
 In januari 1986 werd er, in eerste instantie voor een periode van twee jaar, een 
project opgestart onder de naam: ‘Crisiscentrum voor mannen’. De opdracht 
voor het project was drieledig: 
1) Het analyseren van de achtergronden en motieven van mannen die geweld 

plegen in de thuissituatie: Wie is hij? Hoe is zijn leefsituatie? Enzovoorts. 
2) Het zoeken en ontwikkelen van methoden die gebruikt kunnen worden voor 

de behandeling van mannen met deze problematiek. 
3) Het bieden van hulp, advies en therapie aan gewelddadige mannen met als 

doel het stoppen van het gewelddadige gedrag. 
Een belangrijke discussie in de beginperiode was of het wel mogelijk was om je 
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alleen op gewelddadige mannen te richten. Is dat niet (te) stigmatiserend? 
Schrikt dit mannen niet af? Kunnen mannen die (af en toe) geweld gebruiken 
tegen hun vrouw en/of kinderen, zich wel identificeren met het beeld van ex-
treme mishandelingen en verkrachtingen dat op de voorpagina’s van kranten 
wordt beschreven. Kortom: zullen zich überhaupt mannen aanmelden als je hen 
uitnodigt met "Gewelddadige man, je bent welkom"? 
 Uiteindelijk werd besloten het Crisiscentrum open te stellen voor mannen die 
in hun huwelijk of bij een scheiding een crisis doormaken en voor mannen die 
hun vrouw en/of kinderen mishandelen. De keuze voor deze combinatie komt 
voort uit het feit dat veel mishandeling plaatsvindt voor of tijdens een echt-
scheiding: het gebruik van geweld is een typisch mannelijke reactie op crisis-
situaties. Bij de werving van mannen ligt de nadruk op crisissituaties, omdat 
veel mannen niet snel naar een centrum zullen stappen waar alleen hulp ver-
leend wordt aan mannen die gewelddadig zijn. Veel gewelddadige mannen be-
schouwen zichzelf immers niet als zodanig. 
 Bij mannen die zich in een echtscheidingscrisis bevinden en/of gewelddadig 
zijn ten opzichte van hun vrouwen, zijn sociale en psychische problemen nauw 
met elkaar verweven. Mannen hangen een groot deel van hun identiteit en zelf-
vertrouwen op aan hun werk, hun financiële situatie, enzovoorts. Na een schei-
ding verslechtert de financiële situatie, komen er huishoudelijke problemen en 
wordt het arbeidsvermogen minder. Een echtscheiding heeft daarom grote 
psychosociale gevolgen voor mannen. Voor mannen die gewelddadig waren is 
de situatie mogelijk nog moeilijker, omdat zij veelal het contact met de kinde-
ren verliezen. 
 
 
De werving van mannen 
 
Het Crisiscentrum werft cliënten via een folder met de volgende tekst: 
Het Crisiscentrum is er voor mannen 
- die moeilijkheden hebben, voor, tijdens en na een scheiding; 
- die problemen hebben om het contact met de kinderen in stand te houden; 
- die moeite hebben om hun woede te beheersen. 
Hierna volgt informatie over de mogelijkheden tot hulp die het Crisiscentrum te 
bieden heeft. 
 In de werving van cliënten probeert het Crisiscentrum zoveel mogelijk tege-
moet te komen aan de traditionele afkeer van mannen van therapie. Om de 
drempel te verlagen, kunnen mannen in eerste instantie telefonisch contact 
opnemen. In een telefoongesprek kan een man anoniem blijven, waardoor hij 
het gevoel heeft de zaak onder controle te houden. Omdat het voor mannen over 
het algemeen een grote stap is om hulp te zoeken, wordt zorgvuldig omgegaan 
met de telefoongesprekken. De mannen moeten niet het gevoel krijgen dat ze 
niet geaccepteerd of zelfs afgewezen worden. De manier waarop ze in een 
eerste gesprek bejegend worden is bepalend voor de vraag of ze later nog eens 
zullen bellen c.q. hulp zullen zoeken. 
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 Tijdens de telefoongesprekken probeert het Crisiscentrum een beeld te krijgen 
van de situatie en de problemen van de man. Gevraagd wordt naar de pogingen 
die de man al ondernomen heeft om zelf de problemen op te lossen, al dan niet 
met behulp van familie, vrienden of professionele hulp. Op grond hiervan 
beoordeelt het Crisiscentrum of hij in aanmerking komt voor hulp dan wel dat 
hij moet worden doorverwezen naar een andere instelling. De ervaring is dat de 
meeste mannen kortdurende praktisch gestructureerde hulp willen. 
 Met de mannen die bellen kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek 
onder vier ogen. De geboden hulp is van korte duur (10 - 12 sessies) en bestaat 
voornamelijk uit psychosociale ondersteuning bij crisissituaties en individuele 
crisistherapie. In samenwerking met de vrouwenopvanghuizen verzorgt het 
Crisiscentrum soms relatietherapie. 
 
Om gewelddadige mannen te bereiken die niet vanuit zichzelf naar het Crisis-
centrum komen, werkt het Crisiscentrum nauw samen met vrouwenopvanghui-
zen. Een groep gemotiveerde (ex)cliënten van het Crisiscentrum probeert via 
deze centra de gewelddadige partners te bereiken. Schriftelijk en telefonisch 
proberen zij deze mannen te bewegen bij hen langs te komen. Als een vrouw na 
een verblijf in een opvanghuis naar haar partner teruggaat, krijgt zij een brief 
voor hem mee waarin hij wordt verzocht contact op te nemen met het 
Crisiscentrum. 
 
In de eerste tien maanden van 1986 werd de telefonische hulpdienst van het 
Crisiscentrum ruim 1500 keer gebeld. In 90 % van de gevallen namen betrok-
ken mannen zelf contact op, van de overige 10 % telefoontjes was het meren-
deel afkomstig van vrouwen die door hun man bedreigd of mishandeld werden. 
In 1986 zijn 125 mannen in therapie geweest. Op dit moment (1990) is er elke 
dag een telefonisch spreekuur van anderhalf uur (behalve op zaterdag en zon-
dag). Er bellen gemiddeld acht mannen per dag. Ongeveer vier van deze man-
nen zijn nieuwe contacten en twee van hen komen uiteindelijk naar het Crisis-
centrum voor consultatie. 
 Het merendeel van de cliënten dat een beroep doet op het Crisiscentrum is 
tussen de 30 en 45 jaar. De cliënten zijn afkomstig uit alle sociaaleconomische 
klassen (in 1986 kwam 43 % uit de arbeidersklasse en 35 % respectievelijk 
22 % uit de midden- en hogere klasse). 
 Een derde van de mannen die hulp vragen noemt het gebruik van geweld als 
reden. Zij vertellen dit vaak op een heel directe manier, zoals: "... zie je, het 
gebeurde opnieuw ... is het mogelijk om hulp te krijgen om dit soort gedrag te 
voorkómen?" Of: "... Ik werd zo kwaad ..." Het merendeel van de overige man-
nen die bellen verkeert in een echtscheidingssituatie. Het gaat om de periode 
kort voor, tijdens of na een echtscheiding. Een probleem dat daarbij een rol 
speelt is de (dreigende) scheiding met de kinderen. 
 In totaal blijkt 50 % van de mannen die zich aanmeldt bij het Crisiscentrum 
gewelddadig te zijn geweest tegenover van de partner en/of de kinderen. 
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Verklaringen voor gewelddadig gedrag van mannen 
 
Het Crisiscentrum gaat er van uit dat er voor gewelddadig gedrag van mannen 
verschillende verklaringen en oorzaken zijn. Het Crisiscentrum onderscheidt, 
naar aanleiding van de ervaringen met gewelddadige mannen, vier categorieën 
van geweld: 
 
1) Geweld als ‘normaal’ mannelijk controlemechanisme 
Vanuit zijn socialisatie voelt de man dat hij het ‘hoofd’ van het gezin is. Hij zal 
uiteindelijk niet toestaan dat zijn vrouw zich opwerkt naar een gelijkwaardig 
niveau. Hij is onzeker over zijn mannelijke identiteit en is bang dat de vrouw 
hem zal gaan domineren. Hij vindt dat het, zeker wanneer zijn positie door het 
gedrag van zijn vrouw op het spel staat, ‘gerechtvaardigd’ is om geweld te 
gebruiken om zijn machtspositie te behouden. 
 
2) Geweld voortkomend uit (echt)scheidingssituaties 
Geweld kan plotseling zijn intrede doen in een relatie waarin nog nooit eerder 
geweld is voorgekomen, ondanks het feit dat de partners al tien of meer jaren 
zijn getrouwd. In een echtscheidingssituatie kunnen allerlei pijnlijke gevoelens, 
zoals het gevoel in de steek te worden gelaten, de angst om het contact met de 
kinderen te verliezen en zorgen over de toekomst, naar boven komen. Dit kan er 
toe leiden dat een man de situatie niet meer kan hanteren. De ervaren wanhoop 
wordt dan op de vrouw afgereageerd, hetgeen gepaard kan gaan met fysiek 
geweld. 
 
3) Sociaal geërfd geweld 
Deze vorm van geweld komt voor in gezinnen die in het algemeen veel 
psychosociale problemen kennen. Vaak komt zowel de man als de vrouw uit 
een gezin waarin geweld een ‘normaal’ onderdeel vormde in de omgang tussen 
hun ouders. Vanuit deze ervaring kunnen zij zich (reeds in hun eigen jeugd) 
voorgenomen hebben om het later vooral anders te doen: hij wil geen geweld 
gebruiken als hij volwassen is en zij zal geweld niet tolereren. Wanneer er 
echter conflicten ontstaan tussen beide partners, kunnen de (niet-verwerkte) 
persoonlijke problemen en ervaringen van vroeger een rol gaan spelen. In 
combinatie met het gebrek aan goede voorbeelden tijdens zijn jeugd kan een 
man dan zijn controle verliezen en overgaan tot gewelddadig gedrag. 
 
4) Geweld voortkomend uit cultuurconflicten 
Gezinnen die van oorsprong uit een andere (dan de Zweedse) cultuur komen, 
ervaren veel problemen bij de integratie in de Zweedse samenleving en cultuur. 
De spanning die dit met zich meebrengt verhoogt de kans op conflicten en ge-
weld binnen het gezin. Hierbij kan een rol spelen dat de dominante positie van 
mannen en hun vanzelfsprekende gebruik van geweld onder druk komt te staan 
door de waarden en normen uit de Zweedse samenleving. In vergelijking met 
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het land van herkomst hebben vrouwen in Zweden meer vrijheid en rechten. 
Wanneer zijn vrouw hierop aanspraak wil maken, kan de allochtone man het 
gevoel krijgen dat hij de controle verliest. Een gevolg kan zijn dat hij daardoor 
(nog) gewelddadig(er) wordt. Hetzelfde probleem kan een rol spelen bij ‘ge-
mengde’ relaties en huwelijken tussen Zweedse vrouwen en allochtone mannen. 
 
Het Crisiscentrum wordt met al deze categorieën van geweld geconfronteerd. In 
de hulpverlening is het erg belangrijk om goed te luisteren naar de verklaringen 
van een cliënt om te kunnen begrijpen waarom juist deze man er voor heeft 
gekozen om in bepaalde situaties gewelddadig te zijn. 
 
 
Crisishulp 
 
De hulpverlening van het Crisiscentrum richt zich in eerste instantie op de 
crisissituatie. De problemen die de man in een crisissituatie ervaart waren niet 
alleen de reden om contact op te nemen. Oplossing van de crisis is ook nood-
zakelijk alvorens aan andere problemen gewerkt kan worden. Op het moment 
dat hij in contact komt met een hulpverlener, komt hij in een nieuwe crisis 
omdat hij - vaak voor het eerst in zijn leven - zijn innerlijk leven voor een ander 
bloot legt. 
 Om het karakter van crisishulp te behouden wordt geprobeerd een contact met 
een cliënt te beperken tot tien á twaalf sessies. Situaties waarin de hulp snel 
gericht kan worden op het oplossen van de problemen duren vaak korter. In 
zo’n 20 % van de contacten schakelt het Crisiscentrum, met instemming van de 
cliënt, advocaten en gemeentelijke instellingen in. (Indien mogelijk worden 
cliënten aangespoord om dit zelf te doen.) Wanneer noodzakelijk ondersteunt 
het Crisiscentrum mannen die voor de rechter moeten verschijnen vanwege hun 
gewelddadigheid. 
 In sommige gevallen is het nodig om mannen langdurig te behandelen om 
diepe persoonlijkheidsproblemen op te lossen. Met name mannen met een 
geschiedenis van mishandeling of andere vormen van agressie en gewelddadig-
heid krijgen langere behandeling. Wanneer een man niet doorverwezen kan 
worden naar een andere instelling, gebeurt dit binnen het Crisiscentrum. Wan-
neer mannen ernstige depressie en suïcidale neigingen hebben, worden ze 
doorgestuurd naar de psychiatrie. 
 
In de behandeling binnen het Crisiscentrum maken de drie therapeuten gebruik 
van elementen uit verschillende theoretische invalshoeken en therapieën: 
1) De pedagogiek: het gebruik van pen en papier om structuur te creëren, te 

onderwijzen, gevoelens te verwoorden, enzovoorts. 
2) Crisisinterventiemethoden: luisteren naar wat hij te zeggen heeft en hoe hij 

zijn situatie beschrijft, het geven van ondersteuning voor oplossings-
mogelijkheden en confrontatie met mislukte pogingen. 

3) Object-relatie theorie om de diepere persoonlijkheidsorganisatie te begrij-
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pen. 
4) Transactie-analyse om hulp te geven bij het structureren en (leren) commu-

niceren van innerlijke gevoelens. 
5) Kortdurende therapie: in tien á twaalf sessies wordt geprobeerd dichtbij de 

persoon te komen en hem het gevoel te geven dat hij begrepen wordt; tevens 
wordt al spoedig gewerkt aan het beëindigen van de therapie, aangezien deze 
van zeer korte duur zal zijn. 

 
 
Het stoppen van gewelddadig gedrag 
 
In de behandeling van de mannen wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
gedrag en het individu: "Jij als persoon bent oké, wat je echter doet als je 
gewelddadig bent is niet oké." Wanneer dit onderscheid door de cliënt wordt 
geaccepteerd en overgenomen - en de cliënt hierdoor een stuk van zijn schuld 
en schaamte is kwijtgeraakt - concentreert het Crisiscentrum zich op het ge-
welddadige gedrag met de bedoeling dit te stoppen. Confrontatie met de gevol-
gen van gewelddadig gedrag voor slachtoffers is hierbij een essentieel onder-
deel. Pas nadat een man op een ‘volwassen’ manier een contract kan aangaan 
waarin hij zich verplicht om geweld in alle situaties te vermijden, is het moge-
lijk om aandacht te besteden aan de onderliggende oorzaken voor het geweldda-
dige gedrag. 
 Gewelddadig gedrag van mannen ten opzichte van partners wordt door het 
Crisiscentrum deels opgevat als een relatieprobleem met heftige conflicten 
waarin alle positieve en relevante communicatie tussen de partners is afgebro-
ken. Om te bereiken dat mannen hun gewelddadige gedrag stopzetten, worden 
‘time-out’-technieken geleerd. Bij een time-out gaat het er om dat een man op 
het moment dat hij voelt aankomen dat hij gewelddadig gaat reageren, zich gaat 
afvragen: "Wat kan ik doen in plaats van haar te slaan?" Wat hij dan kan gaan 
doen is bijvoorbeeld het verlaten van de ruimte of situatie waarin hij zich be-
vindt of zijn vriendin/vrouw vragen te stoppen met het maken van ruzie. 
 Het is van belang de mannen bewust te maken van hun aandeel in het ontstaan 
van gewelddadig gedrag en van de gevolgen die dit heeft voor de verdere rela-
tie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van pen en papier. De relatie tussen de 
partners wordt uitgetekend, waarbij wordt aangegeven wat er verandert 
wanneer de man geweld gaat gebruiken. Zo kan het voor een man inzichtelijk 
worden dat in een conflictsituatie beide partners in eerste instantie gelijke 
verantwoordelijkheid dragen. Op het moment dat de man echter geweld gaat 
gebruiken, voegt hij een probleem toe waar alleen hij verantwoordelijk voor is: 
hij verliest zijn oprechtheid en de balans in de relatie verandert in dader-
slachtoffer. 
 Wanneer geweld in een relatie eenmaal is opgetreden, verandert de balans en 
zullen de partners zich vooral gaan richten op het geweld. Maar ook mensen uit 
de directe omgeving zullen zich in hun reacties sterk laten leiden door de 
gewelddadigheid. Niemand is nog bereid om echt naar de man te luisteren als 
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hij probeert te vertellen over de conflictsituatie: "Natuurlijk," zullen mensen 
zeggen als hij de situatie probeert uit te leggen, "dat komt omdat jij haar slaat." 
 De time-out-techniek heeft als doel het gewelddadige gedrag af te snijden. Op 
het moment dat de man een ruzie, die vroeger altijd eindigde in geweld, door-
staat zonder gewelddadig te zijn, krijgt hij wat zelfvertrouwen terug. Zijn moti-
vatie om te veranderen zal hierdoor vergroten, waardoor het mogelijk wordt de 
behandeling te richten op de onderliggende oorzaken voor het gewelddadige 
gedrag. 
 
 
Het behandelen van oorzaken van gewelddadig gedrag 
 
Bij geweldsproblemen probeert het Crisiscentrum de oorzaak van de stress en 
agressiviteit op te sporen. Die hoeft niet altijd in de thuissituatie te liggen, maar 
die kan ook liggen in werkloosheid of te hoge werkdruk. Bij allochtone mannen 
spelen het wegvallen van de oude culturele referentiekaders, de slechte positie 
op de arbeidsmarkt, sociaal isolement en frustratie een rol. Het Crisiscentrum 
probeert de gehele levenssituatie van de cliënt in ogenschouw te nemen. 
 Het identificeren en legitimeren van gevoelens is een belangrijke onderdeel 
van de behandeling. Door hun seksespecifieke socialisatie en hun positie als 
man hebben mannen moeite om gevoelens te uiten, conflicten op te lossen en 
zich te beheersen. Boosheid is een ‘normaal’ gevoel, net zoals vele andere 
gevoelens. Het geforceerd onder controle houden van bepaalde gevoelens, het-
geen bij mannen niet zelden gebeurt, kan uiteindelijk leiden tot grote uitbarstin-
gen. De mannen moeten in de behandeling leren dat het toegestaan en zelfs 
goed is om gevoelens te uiten, zolang hierbij maar niet iemand anders gekwetst 
wordt: "Wanneer je het gevoel hebt dat zij jou beledigt en je voelt spijt of irri-
tatie, laat dat dan eens een keer zien in plaats van het op te kroppen." 
 De behandelaar moet zich, mede vanwege de korte duur van de behandeling, 
concentreren op de belangrijkste conflicten en problemen van de cliënt en 
technieken gebruiken die op korte termijn effect hebben. De belangrijkste 
aandachtspunten in de behandeling zijn zelfvertrouwen, afhankelijkheidspro-
blemen, scheidingsproblemen en communicatieve vaardigheden. Vanuit het 
perspectief van crisistherapie is een stimulerende benadering nodig om gevoe-
lens van hulpeloosheid en hopeloosheid (dominantie gevoelens in een crisissitu-
atie) te verminderen. Het Crisiscentrum probeert het zelfvertrouwen, de zelf-
kennis en de motivatie van mannen te verhogen, zodat deze na de therapie hun 
leven - met hulp of op eigen kracht - kunnen veranderen. 
 Veel mannen hebben weinig adequate kennis over rolverdeling in het huwe-
lijk, de behoeften van kinderen en het omgaan met crises. Het belangrijkste pro-
bleem van mannen met betrekking tot hun sekserol is de druk om altijd sterk te 
zijn, gekoppeld aan de angst voor en de onbekendheid met emoties. Bij veel 
mannen is er sprake van verwarring met betrekking tot het dilemma om zowel 
te voldoen aan het traditionele beeld van een man alsook gelijk te zijn aan de 
andere sekse. Mannen vinden het uiteindelijk makkelijker om agressieve gevoe-
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lens te tonen dan verdriet, medeleven en tederheid te laten zien. 
 Tussen de sessies door wordt een ‘Vragenlijst over zelfkennis’ uitgedeeld met 
vragen over onder andere werk, vrije tijd en sociale contacten. Doel hiervan is 
om de (zelf)kennis over emoties en houdingen ten aanzien van sekserollen te 
verbeteren. Uit deze lijsten blijkt dat een grote meerderheid van de cliënten 
geen emotionele ondersteuning heeft. De meeste mannen praten niet over 
problemen met anderen. In de behandeling wordt de nadruk gelegd op wat de 
man te winnen of verliezen heeft door zich emotioneel te isoleren. Een van de 
redenen voor de heftige en langdurige gevolgen van een scheiding voor mannen 
(ook na mishandeling) is het probleem dat zij vereenzamen. 
 
Het is verbazingwekkend hoeveel er soms in twaalf sessies kan worden gedaan. 
Soms blijkt dat een man behoefte heeft aan een langer durende therapie. Als hij 
hiervoor sterk genoeg is, wordt hij geholpen om die te vinden buiten het Crisis-
centrum. Als hij, zover het Crisiscentrum dit kan beoordelen, niet sterk genoeg 
is maar toch graag wil werken aan zichzelf, krijgt hij daarvoor de tijd binnen 
het Crisiscentrum, ofwel in een mannengroep ofwel individueel. 
 De evaluatie van de behandeling door de cliënten is positief: het merendeel 
ervaart de behandeling als (zeer) waardevol en zegt dat de problemen na de 
hulp van het Crisiscentrum verminderd zijn. Op de vraag ‘Wat heeft er vanuit 
de hulp toe bijgedragen dat je nu beter met je problemen kunt omgaan?’ ant-
woordden de cliënten: het gevoel begrepen te zijn, ondersteuning, emotionele 
opluchting en hulp, adviezen bij het oplossen van de crisis, nieuwe perspectie-
ven, toegenomen vaardigheid tot het uiten van emoties, toegenomen kennis, 
structurering van het probleem, constructieve confrontatie, toegenomen zelf-
kennis en zelfvertrouwen, verbetering van de persoonlijke relaties. 
 
 
De verschillende taal van mannen en vrouwen 
 
Gedurende de afgelopen vier jaar heeft het Crisiscentrum ervaren dat het idee 
dat mannen hun gevoelens niet zouden kunnen uiten niet klopt. Mannen uiten 
wel degelijk hun gevoelens, alleen zij doen dit op een andere manier dan vrou-
wen: vrouwen verwoorden hun gevoelens terwijl mannen gevoelens uiten en 
afreageren. Een voorbeeld: 
  De reden voor een vrouw om te scheiden is dat ze het gevoel heeft dat hij 

niet lief en zachtaardig genoeg is omdat hij nooit vertelt hoeveel hij van haar 
houdt. Zijn antwoord is dan: "Als ik zand op de bevroren stoep strooi zodat 
zij niet zal uitglijden, is dat geen liefde?" en "Als ik onze twee zonen 
meeneem om te gaan vissen op een vroege zaterdagochtend zodat zij wat 
rust kan krijgen en kan uitslapen... Moet ik het dan ook nog in woorden zeg-
gen?" 

 
Het Crisiscentrum heeft bewust gekozen voor een mannelijke staf. Mannen 
praten over het algemeen nauwelijks met andere mannen over hun persoonlijk 
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problemen en crises: het is taboe, vrouwelijk en een teken van zwakte om pro-
blemen te hebben. Het Crisiscentrum wil dit stramien doorbreken en het praten 
over persoonlijke problemen tussen mannen bevorderen: mannen moeten leren 
om zich op andere mannen te richten voor ondersteuning in crisissituaties. 
 Uit ervaringen met crisishulp aan gewelddadige mannen in Amerika blijkt dat 
mannen bij vrouwelijke hulpverleners minder vrij praten over hun ge-
welddadige gedachten, gevoelens en gedrag uit angst voor afwijzing en schuld. 
Een belangrijk onderdeel in alle behandelingen is de identificatie van de cliënt 
met de therapeut. Zeker met betrekking tot problemen zoals mishandeling, 
verkrachting, moeite om gevoelens te uiten en het ontbreken van controle, is het 
belangrijk dat de cliënt een mannelijke therapeut heeft die een voorbeeldfunctie 
vervult ten aanzien van de problemen waar het om gaat. De mannelijke thera-
peut dient als identificatie-object, die - bijvoorbeeld - wel emoties uit. 
 Uit onderzoek is gebleken dat mannen die slaan geen passend mannelijk iden-
tificatie-object bezitten. Veel van hen zijn opgegroeid zonder vader of vaderfi-
guur of hebben met hem een zeer afstandelijk contact. Mannen die vanuit een 
crisissituatie hulp zoeken vinden het makkelijker om vertrouwen te hebben in 
mannelijke therapeuten en van mannen nieuwe informatie en gezichtspunten te 
ontvangen. De therapeut op zijn beurt kan zich makkelijker identificeren met 
een mannen- of vaderrol wanneer hij een man is. 
 
 
Tot slot 
 
Gezien de succesvolle resultaten wordt het Crisiscentrum vanaf 1989 structu-
reel gesubsidieerd door de provinciale overheid. De activiteiten van het Cri-
siscentrum hebben veel aandacht gekregen in de media, hetgeen de discussie 
heeft aangewakkerd over de constructieve en destructieve kanten van de 
mannen. Het Crisiscentrum stelt zich tot doel een publieke opinie te creëren 
waarin niet alleen gepleit wordt voor hulp voor mishandelde vrouwen, maar 
ook voor mogelijkheden voor mannen om hun gewelddadigheid te veranderen 
door psychotherapeutische en pedagogische hulp. 
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Mannen Tegen Mannen-Geweld 
 
Hans Peter Lütjen-Dageförde en Sjang Hermsen2 
 
 
Is in Nederland de aandacht vooral gericht op plegers van seksueel geweld, in 
Duitsland staat geweld van mannen tegen vrouwen in zijn algemeenheid meer 
in de belangstelling. Opvallend daarbij is dat mannen die gewelddadig waren 
geweest in belangrijke mate zelf het initiatief hiertoe genomen hebben. Zij be-
gonnen als eerste met vormen van hulpverlening aan gewelddadige mannen. 
 Hieronder volgt allereerst een korte beschrijving van het ontstaan van ‘Män-
ner gegen Männer-Gewalt’ (Mannen Tegen Mannen-Geweld) in Hamburg. 
Daarna wordt ingegaan op het publiciteitswerk, de achtergronden van mannen 
die hulp vragen en het hulpaanbod. 
 
 
Het ontstaan van Mannen Tegen Mannen-Geweld in Hamburg 
 
In 1984 richtten ex-gewelddadige mannen in Hamburg een zelfhulpgroep op. 
De eigen gewelddadigheid stond centraal bij het in de openbaarheid brengen 
van mannengeweld en het opzetten van vormen van zelfhulp. De initiatiefne-
mers van Mannen Tegen Mannen-Geweld waren mannen die hun eigen geweld-
dadigheid als vernietigend ervoeren - zowel voor de relatie alsook voor zichzelf 
- en samen met andere gewelddadige mannen dit te boven wilden komen. Ze 
bekenden publiekelijk dat ze hadden geslagen of de drang voelden agressief te 
reageren. Ze spraken over de (psychische) schade die ze bij de slachtoffers 
hadden aangericht en toonden de schaamte die ze voelden. 
 Bij de initiatiefnemers uit de hoek van de ex-daders voegden zich al gauw 
mannen uit de Duitse mannenbeweging. De Duitse mannenbeweging heeft 
altijd sterke banden gehad met politiek links en de alternatieve bewegingen. 
Deze achtergrond is eveneens van invloed geweest op het opzetten van zelf-
hulpgroepen, waarmee de ongelijke verhouding tussen hulpverlener en hulpvra-
ger tot een minimum werd beperkt. Gekozen werd voor mannelijke begeleiders 
omdat mannen wellicht beter in staat zijn dan vrouwen om andere mannen te 
helpen hun gewelddadigheid te overwinnen: zij kunnen zich beter dan vrouwen 
inleven in de positie van andere mannen, zeker als het gaat om de beleving van 
macht bij gewelddadig gedrag tegen vrouwen. De keuze voor ex-daders als be-

                         
    2 Deze bijdrage is een samenvoeging van: 
-  de bijdrage van Hans Peter Lütjen-Dageförde aan de conferentie ‘Plegers van seksueel geweld - 

Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie’ op 28-11-1990 in Ede; 
-  delen uit de beschrijving van Mannen Tegen Mannen-Geweld Hamburg in ‘Voor verbetering vat-

baar’ van Hans de Groot en Sjang Hermsen (1989); 
-  delen uit een artikel over Mannen Tegen Mannen-Geweld van Sjang Hermsen in de ‘Nieuwsbrief 

Mannen Tegen Seksueel Geweld’, nummer 1 (1989). 
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geleiders voor deze groepen is bepaald door de gedachte dat voormalige ge-
weldplegers zich beter dan professionele hulpverleners kunnen inleven in de 
gevoelens, overtuigingen en gedragspatronen van andere plegers. 
 De Mannen Tegen Mannen-Geweld-groep in Hamburg kreeg navolging in 
onder andere München, Keulen, Ludwigshafen en Hofheim (Taunus). Daar-
naast kent Duitsland het fenomeen van manneninformatiecentra in steden als 
Berlijn en Frankfurt. Ook deze mannencentra stellen zich actief op met betrek-
king tot de aanpak van mannengeweld en bieden waar mogelijk opvang en hulp 
aan gewelddadige mannen. 
 
 
Publiciteit en de werving van cliënten 
 
Mannen Tegen Mannen-Geweld Hamburg begon zijn strijd tegen mannenge-
weld duidelijk actiegericht. In een periode van anderhalf jaar werden twee grote 
plakacties gehouden. De groep plakte in de Hamburgse metro en op stations 
affiches met de tekst: 
  Mannen Tegen Mannen-Geweld: Man, sla jij je vrouw? Wil je daarmee 

stoppen? Wij zijn een hulpgroep, die mannen wil afhelpen van hun geweld-
dadigheid tegen vrouwen. Bel ons ... 

Bij de tweede actie werden tevens 5000 brochures verspreid. Op de plakacties 
volgde een persconferentie. De publiekelijke presentatie van de ex-daders ver-
oorzaakte een golf van publiciteit. Pers, radio en TV stortten zich op het verhaal 
van gewelddadige mannen. Opvallend was de belangstelling van de rechtse pers 
voor ‘het belijdenisverhaal’ van de gewelddadige man. Binnen korte tijd werd 
een zeer breed publiek geïnformeerd over de achtergronden en beweegredenen 
van gewelddadigheid door mannen in partnerrelaties. 
 De aandacht in de media had tot gevolg dat verschillende gewelddadige man-
nen contact opnamen: naast vele andere telefoontjes kreeg Mannen Tegen 
Mannen-Geweld in de eerste anderhalf jaar 36 concrete hulpvragen van geweld-
dadige mannen. Nadat het effect van de affiches en publiciteit was weggeëbd, 
zocht Mannen Tegen Mannen-Geweld contact met maatschappelijk werkers, 
artsen, advocaten, scholen en pastors. In Hamburg kregen mishandelde 
vrouwen wanneer ze hulp zochten een brief voor hun partner over het werk van 
Mannen Tegen Mannen-Geweld. 
 
 
De hulpvragers 
 
De mannen die contact opnemen met Mannen Tegen Mannen-Geweld zijn 
tussen de 19 en 69 jaar en komen uit alle sociale lagen van de bevolking. Ze 
zijn meestal sinds langere tijd ontevreden over hun gedrag. De vraag om hulp 
wordt acuut wanneer: 
- de partner wegloopt of hevig aandringt op een gedragsverandering. Ook de 

dreiging van scheiding en angst voor eenzaamheid kan de behoefte aan hulp 
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actueel maken; 
- een derde persoon dringend de noodzaak van gedragsverandering aan de ge-

welddadige man voorlegt; 
- zijn sociale omgeving gewelddadig gedrag van mannen sterk afwijst. 
Mannen die een beroep doen op Mannen Tegen Mannen-Geweld hebben tot op 
zekere hoogte ontdekt dat het slaan hun probleem is, waar zij wat aan doen 
moeten. Met gewelddadigheid vernielen mannen hun relaties. Door contact op 
te nemen met Mannen Tegen Mannen-Geweld zetten mannen de eerste actieve 
stap om hun gewelddadigheid te overwinnen. 
 De meeste hulpvragers hebben behoefte aan algemene crisishulp. Ze stappen 
vaak in een groep met het doel hun partner weer terug te krijgen. Gebeurt dit 
niet, dan zien ze zichzelf als achtergebleven slachtoffer. Deze ‘slachtofferhou-
ding’ leidt meestal tot het verlaten van de groep: ‘Het heeft toch geen zin ...’. 
Blijvers hebben extra ondersteuning nodig om de confrontatie met hun geweld-
dadigheid aan te gaan. Deze mannen zijn tot het inzicht gekomen dat ze hun 
problemen moeten uitzoeken en oplossen. Anders lopen ze het risico in een 
nieuwe relatie wéér geweld te gebruiken. De hulpvraag van deze mannen heeft 
een zeer emotionele achtergrond. 
 Een tweede, kleinere groep hulpvragers bestaat vooral uit mannen die ‘voor-
de-eerste-keer’ geweld hebben gepleegd. Na het eerste gewelddadige voorval 
zijn ze tot het rationele inzicht gekomen dat het noodzakelijk is hun houding 
tegenover geweld te veranderen. Bij deze groep staat crisishulp minder op de 
voorgrond. Het gaat bij hen eerder om de poging het eigen gedrag te begrijpen. 
 Een nog kleiner deel van de hulpvragers bestaat uit mannen die weliswaar nog 
geen lichamelijk geweld hebben gebruikt, maar wel duidelijk de neiging 
daartoe voelen. Met deze groep mannen is nog weinig praktijkervaring opge-
daan. Mannen Tegen Mannen-Geweld heeft de indruk dat stilstaan bij de 
neiging tot het gebruik van geweld en het onderzoeken van alternatieve ge-
dragsmogelijkheden preventief werkt. 
 Alle hulp vragende mannen vertonen in meerdere of mindere mate de volgen-
de kenmerken: 
- de weigering of het onvermogen om over persoonlijke problemen en vooral 

gevoelens te praten; 
- weinig sociale contacten en weinig eigen vrienden die kunnen bijdragen tot 

afname van spanningen; 
- onvoldoende inzicht in de psychische en lichamelijke belastbaarheid van zich-

zelf en anderen; 
- een star idee over posities en rolgedrag van mannen en vrouwen; 
- een geremd lichamelijk uitdrukkingsvermogen (met name een vlakke 

ademhaling bij de beschrijving van zeer emotionele situaties). 
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Achtergronden van geweld 
 
Gewelddadigheid wordt door Mannen Tegen Mannen-Geweld opgevat als een 
uitdrukking van lang opgespaarde woede, waar hulpeloosheid, onvervulde wen-
sen en contactarmoede achter schuilgaan: slaan is voor de man vaak een laatste 
middel. Mannengeweld is niet alleen een privé- en individueel probleem: man-
nen gebruiken vanuit hun sekserol in het algemeen eerder openlijk geweld dan 
vrouwen. 
 Bijna alle mannen hebben meer inkomen en beroepsprestige dan hun partner. 
Ze zijn dominant in gemeenschappelijke beslissingsprocessen of eisen althans 
die positie voor zich op. Ze zijn intolerant ten opzichte van gezinssituaties en 
gebeurtenissen die niet door hen zijn bepaald of hen niet bevallen. Hierbij kan 
het gaan om een onbetaalde rekening, een weigering tot seks door de partner, de 
opvoeding van kinderen of te laat thuis komen. De mannen zijn niet in staat om 
gezinsconflicten op te lossen. De conflicten worden ontweken door eenzijdige 
beslissingen van de man, door het afwijzen van gesprekken met de partner, door 
vluchtgedrag (een ritje met de auto maken, drankgebruik) en door slaan. Bij 
conflicten behoort slaan tot het algemene gedragspatroon van mannen. 
 Alle mannen voelen zich na het gebruik van geweld hulpeloos en door zich-
zelf vernederd. Ze houden zich weinig bezig met de schade die bij de partner is 
aangericht. Eerder proberen zij de emotionele uitwerking op zichzelf te over-
winnen. Daarvoor gebruiken ze de volgende strategieën: 
-  het betwisten van de omvang van de aangerichte schade; 
-  de geslagen vrouw overhalen tot seks; 
-  proberen de oude situatie voor het slaan af te dwingen; 
-  het verzwijgen van de daad; 
-  het slachtoffer de schuld geven. 
Deze verdringingsstrategieën worden gebruikt omdat de hulpeloosheid en de 
zelfvernedering als gevolg van het gebruik van geweld niet stroken met het 
zelfbeeld van de sterke man die beschikt over zelfbeheersing en alles contro-
leert. Dit is tevens een belangrijke oorzaak voor de herhaling van het geweld. 
 
 
Hulpaanbod 
 
In januari 1988 kon door middel van subsidie vanuit een werkgelegenheid ver-
ruimende regeling een permanent ‘contact- en adviesbureau’ worden opgericht. 
Het was het eerste adviesbureau voor gewelddadige mannen in West-Duitsland. 
Mannen Tegen Mannen-Geweld probeert samen met de hulpzoekende man de 
oorzaken van zijn handelen te ontdekken en hem nieuwe wegen van geweldloos 
gedrag in conflictsituaties te leren. Dit gebeurt in: 
- individuele gesprekken met de mogelijkheid tot zelfanalyse. Het adviesbureau 

helpt bij dit ophelderingsproces en steunt de man om ‘achter zijn eigen mu-
ren’ te kijken. Tegelijkertijd wordt in het individuele gesprek de man op een 
deelname aan een praatgroep voorbereid en zoekt men mogelijkheden voor 
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verdergaande hulp; 
- relatiegesprekken, waarin de man en vrouw met behulp van de gesprekslei-

der(s) proberen hun wensen en tevens ook hun grenzen aan te geven. Het 
blijft daarbij open of ze bij elkaar blijven of uit elkaar gaan. Indien mogelijk 
worden deze gesprekken samen met een mannelijke en vrouwelijke begelei-
der gevoerd. 

- (zelfhulp)groepen met een trainingsprogramma (zie hieronder). De man re-
flecteert met steun van andere mannen zijn gedrag en zoekt nieuwe manieren 
om met conflicten om te gaan. De groepsleiders zijn meestal zelf voormalige 
gewelddadige mannen. 

 
Naast hulp voor mannen stelt Mannen Tegen Mannen-Geweld zich tot doel 
middels publiciteit, informatiebijeenkomsten en dergelijke het publiek te infor-
meren over gewelddadigheid van mannen. De organisatie biedt ook nazorg aan 
betrokken mannen en hun partners. Er worden methodieken ontwikkeld en 
overgedragen en Mannen Tegen Mannen Geweld geeft advies en supervisie aan 
andere hulpverleners. Tot slot probeert Mannen Tegen Mannen-Geweld ook 
aan preventie te doen. 
 
 
Zelfhulpgroepen 
 
Mannen Tegen Mannen-Geweld werkt met zelfhulpgroepen. Een nieuwkomer 
neemt in principe acht keer deel aan de zelfhulpgroep. De gesprekken met de 
nieuwkomer zijn tijdens de eerste twee bijeenkomsten gericht op verkenning: 
hij moet de groep leren kennen, de groep moet hem en zijn acute problemati-
sche situatie leren kennen. 
 Elke bijeenkomst wordt er een thema behandeld. De groepsleden stellen zich 
coöperatief op en brengen hun eigen ervaringen en zienswijze in. In de verken-
ningsfase gaat het om de biografische gegevens van de nieuwkomer en om vra-
gen als: Waarom heb je gebeld? Hoe ben je gewelddadig geworden? Erken je je 
verantwoordelijkheid? Wat verwacht je van de groep? Tenslotte wordt een plan 
voor de behandelingsfase afgesproken, compleet met een tijdsafbakening. 
 De bijeenkomsten in de behandelingsfase hebben tot doel kennis en inzicht te 
vergroten, oplossingen voor de problemen uit te werken en nieuw gedrag aan te 
leren. De eerste gesprekken van de behandelingsfase centreren zich rond ‘fo-
cus-thema’s’, later staan ‘curriculum-thema’s’ centraal. 
 Focus-thema’s hebben te maken met de specifiek individuele probleemsituatie 
van de nieuwkomer. Aan het einde van de tweede bijeenkomst worden ze via 
een brainstorm verzameld en tot vier punten teruggebracht. Voorbeelden zijn 
‘Mijn seksualiteit - haar seksualiteit’, ‘Hoe zou het alleen wonen zijn?’, ‘Ik ben 
steeds bang dat er iets met de kinderen gebeurt’, ‘Ik ben bang voor vrouwen’, 
‘Wat ik fijn aan mezelf vind’ en ‘geweld’. 
 De focusthema’s worden in de regel behandeld via de gemeenschappelijke 
reconstructie van één of meer geweldssituaties: Hoe kwam je tot het gebruik 
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van geweld? Welk geweld heb je gebruikt? Wat waren de verwondingen en de 
uitwerking van je daad? In deze reconstructie worden de momenten zichtbaar 
waarop de man geweld had kunnen vermijden. Deze momenten worden bespro-
ken en via een rollenspel uitgewerkt. De behandeling van de focusthema’s moet 
de samenhang verduidelijken tussen het gewelddadig gedrag en andere gedra-
gingen en/of levensgebieden. Veranderingen op die terreinen zijn een 
voorwaarde voor een duurzamere verandering van het gewelddadige gedrag. 
 Curriculum-thema’s hebben betrekking op ‘typisch mannelijke’ leefwijzen. 
Voorbeelden zijn ‘afschuiven van schuld’, ‘geen vrienden’, ‘stress’, ‘vast-
geroeste verwachtingen over sekserollen’, ‘neerkijken op het vrouwelijke’ en 
‘conflictbeheersing en geweld’. 
 
Mannen Tegen Mannen-Geweld stelt pittige eisen aan de begeleiders van zelf-
hulpgroepen. Zij moeten zich bewust zijn van hun eigen potentieel aan geweld 
en beseffen dat dit gevoed wordt door krenkingen en vernederingen uit het 
verleden. Dit betekent niet dat elke begeleider al die voorvallen bij zichzelf 
moet hebben onderzocht. Het gaat om een bepaald bewustzijn, zodat er vol-
doende invoelingsvermogen aanwezig is bij het verlenen van hulp aan mannen 
die zulke vernederingen met geweld hebben beantwoord. 
 Een begeleider moet zonder een moreel oordeel te vellen de deelnemers in 
een groep kunnen begeleiden. Een moreel oordeel leidt tot schuldtoewijzing, 
die de deelnemer blokkeert. Begeleiders dienen weet te hebben van de verschil-
lende vormen van geweld. Het gebruik van geweld varieert van slaan en 
verkrachting tot poging tot moord. Deze vormen van geweld gaan het voorstel-
lingsvermogen van de begeleiders soms te boven. Bij onvoldoende kennis over 
de variaties aan geweld kunnen ze zich in situaties waarin wrede geweldpleging 
aan de orde is, machteloos gaan voelen. Hierdoor blokkeert het groepswerk. 
 De begeleiding van een groep door twee personen biedt soelaas. De emotione-
le belasting wordt verdeeld. Na een groepsbijeenkomst is er een nagesprek 
waarin de begeleiders elkaar emotioneel kunnen steunen. Zulke gesprekken 
staan vooral in dienst van de geestelijke hygiëne van de begeleiders. Daarnaast 
is supervisie wenselijk. 
 
 
Veranderend concept 
 
Tot nu toe werkte Mannen Tegen Mannen-Geweld op basis van het ‘Second 
Step-program’ van het mannen-collectief uit Pittsburgh (Pennsylvania, USA; 
zie de beschrijving van de zelfhulpgroepen hierboven; zie ook De Groot en 
Hermsen, 1989, blz. 89-92). Daarbij werd echter wel afgeweken van de tijds-
indeling van het programma. Ook hanteerde Mannen Tegen Mannen Geweld 
een andere volgorde van de te bespreken thema’s. Deze andere werkwijze is 
noodzakelijk om tussentijds nieuwe groepsleden op te nemen en acuut 
crisishulp aan individuele groepsleden te kunnen verlenen. De thema’s van het 
Pittsburgh-programma kwamen wel steeds allemaal aan bod. 
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 Sinds kort experimenteert Mannen Tegen Mannen-Geweld in twee groepen 
met een nieuw zelf ontwikkeld programma. Het verschil met de Amerikaanse 
aanpak is dat het therapeutische deel minder wordt gebruikt. Daarvoor in de 
plaats zijn sterk pedagogische onderdelen opgenomen. Het Amerikaanse pro-
gramma bevat bijvoorbeeld als eerste belangrijke stap een beschrijving van het 
geweldsdelict. Zo’n beschrijving in een vroeg stadium betekent een zeer zware 
emotionele inspanning voor het groepslid. Die zwaarte wil Mannen Tegen 
Mannen-Geweld enigszins wegnemen. Het nieuwe programma begint daarom 
met een theoretische verhandeling over de geweldskringloop, de mogelijkheden 
en onmogelijkheden om problemen op te lossen en alternatieve ge-
dragsmogelijkheden. 
 Het nieuwe concept verkeert nog in een experimenteel stadium. In een latere 
fase wil Mannen Tegen Mannen-Geweld bovendien andere werkwijzen uitpro-
beren bij de thema’s agressie, jaloezie, seksualiteit, krenking, nabijheid/afstand, 
ambivalentie, enzovoorts. 
 
 
Tot slot 
 
De resultaten van de aanpak van Mannen Tegen Mannen-Geweld zijn moeilijk 
meetbaar. Succesvol was zeker het publicitaire werk, waarbij mannengeweld en 
de mogelijkheid om dit te veranderen veel aandacht kreeg in de media. De 
concrete hulpvragen zijn sterk afhankelijk van de aandacht die de media geven 
aan het onderwerp. In de eerste vier jaar kreeg Mannen Tegen Mannen-Geweld 
60 hulpvragen binnen. In 1988 en 1989 hebben ongeveer 20 mannen aan de 
zelfhulpgroepen deelgenomen, waarbij ze tussen vijf en vijftien keer aanwezig 
waren. 
 Een flink aantal mannen haakt af na een eerste telefonisch contact of eerste 
gesprek. Desalniettemin zijn er mannen die wel deelnemen aan de groep en 
hiermee hun gewelddadig gedrag overwinnen. Hulp van Mannen Tegen Man-
nen-Geweld heeft er bij hen toe bijgedragen de dagelijkse en alomtegenwoordi-
ge kringloop van geweld is doorbroken. 
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Groepsbehandeling van plegers van seksueel 
geweld 
 
Ruud Bullens 
 
 
In Nederland is tot op heden weinig ervaring opgedaan met ambulante groeps-
behandeling van plegers van seksueel geweld. In september 1989 is bij het Am-
bulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ) in Leiden een eerste groep van start 
gegaan, in mei 1990 een tweede en in januari 1991 een derde groep. Het gaat 
om open groepen, waarbij aan in totaal 24 plegers de mogelijkheid geboden 
wordt voor behandeling. 
In het hiernavolgende zal een aantal facetten van groepsbehandeling de revue 
passeren. Er wordt onder andere ingaan op wie er in aanmerking komen voor 
groepsbehandeling, de samenstelling van de behandelteams, het verloop van 
een groepssessie en de voor- en nadelen van groepsbehandeling. 
 
 
Wie komen er voor groepsbehandeling in aanmerking? 
 
Er is in principe een drietal groepen plegers te onderscheiden die in aanmerking 
komen voor groepsbehandeling: 
- degenen die behandeling aangeboden krijgen binnen een (verplichtend) justi-

tieel kader. Zij krijgen door Justitie (Openbaar Ministerie, Rechter Commis-
saris en/of Rechter) behandeling opgelegd, bijvoorbeeld als bijzondere voor-
waarde; 

- degenen die men de ‘verplicht-vrijwilligen’ zou kunnen noemen. Zij komen 
weliswaar op eigen initiatief, maar worden feitelijk gestuurd door familie 
en/of instanties ‘op straffe van’ bijvoorbeeld echtscheiding of alsnog aangifte; 

- degenen die men als ‘vrijwillig-vrijwilligen’ zou mogen kenschetsen. Zij wor-
den vaak gedreven door een groot schuldgevoel en/of strafbehoefte, ondanks 
het feit dat zij soms al een min of meer langdurige gevangenisstraf hebben 
uitgezeten. Met name onder deze categorie treft men vaak dreigende suïcidali-
teit aan. De behandeling wordt dan als een laatste strohalm gezien om - indien 
mogelijk - met slachtoffer(s) en in het verlengde daarvan met zichzelf weer in 
het reine te kunnen komen. Men zou in deze schaarse gevallen van een forse 
subjectief ervaren lijdensdruk mogen spreken. 

 
De samenstelling van de groepen is heterogeen: er zitten zowel incestplegers, 
pedofielen als exhibitionisten in de groepen. In principe komen ook verkrach-
ters in aanmerking voor groepsbehandeling, maar in de regel wordt deze cate-
gorie - gelet op het gewelddadige aspect van dit delict - strafrechtelijk eerder 
afgehandeld in de vorm van het opleggen van vrijheidsstraffen. Er lijken overi-
gens geen contra-indicaties te zijn om deze plegercategorie mee te nemen in de 
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behandelgroepen nadat zij bijvoorbeeld een vrijheidsstraf hebben uitgezeten. 
 Vanuit de literatuur wordt voldoende ondersteuning gevonden om geen aparte 
behandelingsvormen op te zetten voor de verschillende plegercategorieën (Sal-
ter, 1988; Laws, 1989). Of een pleger al dan niet in aanmerking komt voor 
behandeling, hangt ten nauwste samen met de ernst van de gepleegde delicten 
en hangt af van een aantal voorwaarden zoals omschreven in het reglement (zie 
de bijlage op blz. 130). 
 Voordat een pleger in de groep wordt toegelaten, vindt minimaal een tweetal 
intakegesprekken plaats waarin de bereidheid om aan groepsbehandeling deel te 
nemen wordt getoetst. Bereidheid is overigens iets fundamenteel anders dan 
motivatie: bereidheid heeft de potentie van motiveerbaarheid en, op termijn, 
mogelijk ook van motivatie in zich. 
 Een ander punt waarop gelet wordt is of er ook een indicatiestelling voor 
groepstherapie gesteld kan worden. De toelatingscriteria zijn uitermate laag-
drempelig. In een aantal gevallen wordt echter eerst individuele therapie aange-
boden, met de mogelijkheid om daarna groepsbehandeling te volgen. Concreet 
valt daarbij te denken aan plegers met een zwakke persoonlijkheidsstructuur die 
eerst via een individuele ‘opstutting’ als het ware ‘in de steigers’ gezet moeten 
worden, willen zij in voldoende mate kunnen profiteren van een groepsgerichte 
behandelingswijze. 
 Opvallend is dat de meeste plegers tijdens het intakegesprek zelf opteren voor 
een individuele behandeling. Slechts een enkeling ‘maakt het helemaal niets 
uit’. Kennelijk is voor de meesten de schaamtebeladenheid rondom het delict 
nog steeds zeer groot: ze zijn bang dat ze volledig dicht zullen slaan als ze in 
een groep geplaatst worden. Vanuit de intakers/behandelaars is vaak de nodige 
overredingskracht vereist om deze plegers toch in de groep te krijgen. De groep 
is als zodanig binnen de Nederlandse behandeltraditie van plegers van seksueel 
geweld nog steeds geen vanzelfsprekende ‘setting’. 
 
 
Samenstelling van het team 
 
Binnen de groepsbehandeling van het ABJ wordt veel aandacht besteed aan de 
samenstelling van de behandelteams. Er is gekozen voor qua sekse gemengde 
teams van minimaal twee, maximaal drie behandelaars op een groep van acht 
plegers. 
 Het voordeel van gemengd samengestelde teams bestaat uit zowel de voor-
beeldfunctie die de therapeuten afzonderlijk als vrouw of man kunnen hebben, 
alsook hoe zij als ‘model’-koppel met elkaar interacteren. Gelet op het feit dat 
het bij de aangemelde plegers tot nu toe uitsluitend om mannen gaat, wordt met 
een gemengde samenstelling van het team ook het dreigende gevaar van het 
‘mannen-onder-elkaar-sfeertje’ gecoupeerd. 
 Door de gemengde samenstelling van het team is het in de groepsbehandeling 
mogelijk om ter plekke de vastgeroeste (man-)vrouwbeelden, die de plegers 
veelal koesteren, bij te stellen. Een voorbeeld. In een van de groepen wordt op 
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een gegeven moment gesproken over ‘lichamelijke nabijheid’ en over de gren-
zen die daarbij in acht genomen moeten worden. Een van de plegers merkt op: 
"Vrouwen hebben het maar makkelijk, want die zijn voor een groot deel les-
bisch en mogen elkaar dus overal zoenen en strelen." Als man heeft deze pleger 
dit (lesbische) voorrecht niet. Hij wordt daarentegen als pleger gebrandmerkt op 
het moment dat hij het door hem als ‘normaal ervaren vrouwelijke voorrecht’ 
bij zijn dochtertje opeist. Er zit nauwelijks verhulde woede bij hem over het feit 
dat vrouwen wel en mannen - lees: hijzelf - niet ‘nabij’ mogen zijn. 
 Het vrouwelijke teamlid heeft op dat moment een uitgelezen gelegenheid 
gekregen om vanuit haar levenservaring en vrouw-zijn de kennelijk sterk ver-
vormde vrouwbeelden van deze pleger bij te stellen. Dat doet zij door bijvoor-
beeld te vertellen over eigen ervaringen tijdens een vakantie met een vriendin. 
Daarbij kan het voorkomen dat je elkaar in de badkamer bloot ziet. In de eerste 
plaats is het voor vrouwen veelal niet vanzelfsprekend om expliciet op het 
bloot-zijn van de ander te gaan letten, in de tweede plaats hoeft dit bloot-zijn op 
zich geen vanzelfsprekende uitnodiging tot (wederzijds) strelen in te houden. 
 Bij de teambespreking achteraf bestond de indruk dat in dit geval een manne-
lijke behandelaar nooit hetzelfde effect had kunnen bereiken als - thans - de 
vrouwelijke behandelaar. Zij kan aan de plegers enige helderheid verschaffen 
over hoe vrouwen zelf bepaalde zaken zien, een en ander afgezet tegen de 
projecties van mannen over hoe vrouwen zouden denken, voelen en handelen. 
 
 
Het voorzitterschap van de groepssessie 
 
Een van de belangrijke doelstellingen van de behandeling van plegers is het 
nemen van verantwoordelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat plegers niet alleen 
juridisch-feitelijk, maar ook in psychologisch opzicht volledig het misbruik-
gedrag erkennen. Dit erkenningsproces is vaak een maandenlang durende aan-
gelegenheid, waarbij de ontkenning stukje bij beetje wordt afgebroken. 
 Kenmerkend voor plegers is hun subassertieve opstelling. Onder subassertief 
gedrag wordt in dit verband zowel (autoritair-)agressief gedrag verstaan alsook 
conflictvermijdend vluchtgedrag. In beide gevallen is er immers sprake van 
gebrek aan zelfbewust gedrag: het contact met de ander wordt onderhouden 
zonder een basis van gelijkwaardigheid en zonder rekening te houden met de 
belangen van die ander. Op een goede manier opkomen voor jezelf is bij ple-
gers een veelal onderontwikkelde vaardigheid. 
 Een van de manieren waarop in de groepsbehandeling getracht is om assertief 
gedrag aan te leren en, in het verlengde daarvan, ook de verantwoordelijkheid te 
leren nemen voor datgene wat men doet en heeft gedaan (bijvoorbeeld het 
seksueel misbruik), is het introduceren van het ‘roulerend voorzitterschap’. Van 
de bij toerbeurt voorzittende deelnemer wordt verwacht dat hij de sessie struc-
tureert, ervoor zorgt dat iedereen aan bod komt en dat de beschikbare tijd 
‘behoefte-afhankelijk’ wordt verdeeld over de aanwezige deelnemers (dat wil 
zeggen dat wie meer tijd nodig heeft ook meer tijd krijgt). Het vervullen van de 
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voorzittersfunctie betekent dat de betrokken pleger als het ware voortdurend 
door de ogen van de ander moet kijken: hij moet zich inleven in de ander en op 
grond daarvan beslissingen nemen. 
 De overheveling van de voorzittersfunctie van de behandelaars naar de ple-
gergroep levert belangrijke groeimomenten op voor de afzonderlijke leden. Na 
afloop van de sessie is, indien deze goed verlopen is, bij de ‘voorzitter’ vaak 
een zekere trots merkbaar: hij heeft iets gepresteerd waartoe hij zichzelf voor-
dien niet in staat achtte. Hij, die zich vaak afgewezen en/of minderwaardig 
voelt (Frenken, 1989), is nu opeens een belangrijk iemand, hij voelt zich van 
een ‘no-body’ in een ‘some-body’ veranderd. 
 Door de pleger verantwoordelijkheid te laten dragen en nemen, wordt het 
gevoel van zelfwaardering vergroot. Dit kan op zich al als een recidive-rem-
mend mechanisme werken. Hierbij gaan we uit van het feit dat aan veel seksu-
eel misbruiksituaties een ‘negative emotional state’ ten grondslag ligt, welke 
toestand ‘alleen maar’ opgelost kan worden door de ‘troostende werking’ van 
het seksueel misbruik (Laws, 1989). In het verleden zijn onlustgevoelens door 
plegers vaak op lineaire wijze omgezet in misbruikgedrag. Plegers moeten ech-
ter leren dat seksueel misbruik geen ‘oplossing’ vormt voor het hebben van nare 
gevoelens, maar dat dergelijke gevoelens op zijn minst werkbaar gemaakt 
moeten worden door er over na te denken, ze bespreekbaar te maken, van 
kanttekeningen te voorzien en er alternatieve oplossingen voor te bedenken. 
Plegers zullen dit moeten doen in de wetenschap dat nare gevoelens altijd op 
een zeker moment een hoogtepunt zullen bereiken, maar daarna geleidelijk 
weer zullen afnemen. Dit houdt in dat - zonder misbruik te hebben hoeven 
plegen - onlustgevoelens na verloop van tijd wel zullen verdwijnen, doordat zij 
nu eenmaal een curvi-lineair verloop hebben. 
 
Doordat de voorzittersfunctie van de groepssessies wordt vervuld door één van 
de deelnemers, kan de rol van de behandelaar het best gekarakteriseerd worden 
als ‘volgend’, in de zin van: het groepsproces zoveel mogelijk in handen van de 
groep latend, tenzij... Dit laatste houdt in dat er ook regelmatig krachtig sturend 
c.q. actief corrigerend geïntervenieerd moet worden door de behandelaar(s). 
Primair dienen de doelen van de groepsbehandeling immers nagestreefd te 
worden. De behandelaars blijven daar in eerste en in laatste instantie de verant-
woordelijkheid voor dragen. 
 
 
Het verloop van een groepssessie 
 
Iedere deelnemer kan aan het begin van een bijeenkomst één of meerdere 
onderwerpen inbrengen en/of kort iets vertellen van zijn persoonlijke belevenis-
sen van de afgelopen week. Als de voorzitter de onderwerpen van deze groeps-
sessie heeft geïnventariseerd, wordt een tijdsindeling gemaakt voor de in deze 
sessie te behandelen onderwerpen. 
 Tijd is kostbaar. Dit aforisme geldt zeker binnen het kader van groepsbehan-
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deling van plegers. Er is structureel te weinig tijd. Een van de verklaringen 
hiervoor ligt in het feit dat veel plegers zich tekort gedaan en verwaarloosd 
voelen in hun kinderjaren. Voldoende ouderlijke aandacht is iets wat zij vaak 
gewild, maar in hun beleving te weinig gekregen hebben. De aandacht die ze in 
de groep krijgen, zowel vanuit de behandelaars als de andere groepsleden, 
betekent voor velen de vervulling van langdurig onvervulde wensen. Het 
gevolg kan een niet aflatende woordenstroom zijn. Daarnaast kan het door de 
ene pleger ingebrachte thema zoveel herkenning bij een andere pleger 
oproepen, dat zeer levendige discussies, ontboezemingen en emotionele 
doorbraken ontstaan. Hierdoor kan de tijdsplanning in het gedrang raken. 
 Een tijdgrens is evenwel een grens. Grensoverschrijding is een van de kern-
concepten die in diverse vormen terugkeren in de behandeling. Zowel voor de 
deelnemers als voor de behandelaars is ook grensbewaking van de beschikbare 
tijd van essentieel belang. Het kan de groep helpen om zeer efficiënt met de tijd 
om te gaan. 
 Een van de regels, die er toe bijdragen om de grensbewaking wat betreft de 
tijd gestalte te geven, is de hantering van het zogenaamde ‘hora-est’-beding: na 
exact anderhalf uur groepstherapie wordt gestopt, ongeacht de emotionele toe-
stand waarin degene verkeert die het laatst aan het woord is. Gaandeweg de 
behandeling leren de deelnemers de hen toegemeten tijd efficiënter te hanteren: 
er wordt steeds beter rekening gehouden met de aard, de indeling en de te 
verwachten tijdsduur van de verschillende onderwerpen die aan bod moeten 
komen. 
 
 
Thematische inhoud 
 
De onderwerpen die aan bod komen hebben meestal direct en soms meer indi-
rect met seksueel misbruik te maken. De thema’s moeten hoe dan ook te allen 
tijde teruggeleid kunnen worden op het seksueel misbruik waaraan de pleger 
zich heeft schuldig gemaakt. In regel 13 van het reglement (zie bijlage) is een 
aantal onderwerpen opgesomd die tot de algemene doelstellingen behoren. 
 Daarnaast heeft iedere pleger een persoonlijk contract, een veelal cryptisch 
aandoende zin, die voor de pleger echter zeer betekenisvol is. Deze zin valt in 
twee delen uiteen: enerzijds een zinsnede die verwijst naar het verleden dat de 
pleger achter zich zal moeten laten, anderzijds een zinsnede die naar de toe-
komst verwijst en een realistisch te bereiken ideaal in zich moet herbergen. 
 Een voorbeeld van een doelstelling die een pleger zich stelt is: ‘Ik laat mijn 
geweertje vallen, maar vind mijn beertje terug’. Het eerste gedeelte verwijst 
naar een verleden dat als seksueel-agressief wordt ingekleurd (‘The penis is the 
weapon’; Hedlund, 1989). Het tweede gedeelte verwijst naar een groot verlan-
gen naar ware geborgenheid en genegenheid die de betrokkene in zijn kinderja-
ren en jeugd heeft gemist. 
 Datgene wat een deelnemer inbrengt zal bij herhaling teruggekoppeld worden 
naar de algemene doelstellingen en het persoonlijke contract. Bovendien kan 
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een dergelijke persoonlijk doelstelling van tijd tot tijd bijgesteld worden. 
 
 
Voordelen van groepsbehandeling boven individuele behandeling 
 
Men kan de voordelen en nadelen van groepsbehandeling in vergelijking met 
individuele behandeling vanuit een aantal invalshoeken benaderen. Ten behoe-
ve van deze bijdrage is een praktische weg ingeslagen en is onder twee van de 
drie groepen plegers een enquête gehouden. De antwoorden op de hen gestelde 
vragen laten zich in ruwweg drie categorieën rubriceren: 1) steun ervarend 2) 
integrerend en 3) verantwoordelijkheid nemend. 
 
Als steun ervarend zou men antwoorden kunnen beschouwen als: 
- Je staat er niet alleen voor. 
- Je kunt erover praten met elkaar. 
- Herkenning van problemen en gevoelens bij anderen. 
- Makkelijker bespreekbaar kunnen maken van fouten die zijn gemaakt doordat 

de overige groepsleden vergelijkbare fouten hebben gemaakt. Daardoor durf 
je verantwoordelijkheid te nemen. 

- Mogelijkheid om anderen te kunnen helpen om daarmee in openheid ook 
enigszins je eigen (ontluikende) schuldgevoel te kunnen dempen. 

- De groep is een oefenplaats om te leren opkomen voor jezelf. 
 
Als integrerende (dat wil zeggen: het dubbelleven van de pleger opheffende) 
antwoorden zou men kunnen beschouwen: 
- Samenhang in jezelf ontdekken door naar anderen te leren luisteren. 
- Je leert veel door wat je hoort op jezelf te projecteren. Je krijgt als het ware 

een spiegel voorgehouden; die spiegel, dat zijn je mededaders. 
 
Als verantwoordelijkheid nemend zou men kunnen noemen: 
- Niet langer camouflerend kunnen spreken en handelen. 
- Eerlijkheid tegenover jezelf en tegenover anderen betrachten (eindelijk!). 
 
 
Leren kijken door de ogen van de ander 
 
Bovengenoemde drie clusters vormen bij nadere analyse antwoordpatronen die 
men kan aantreffen bij beginnende groepen. Hoewel ten tijde van de enquête de 
ene groep één jaar en de andere groep nagenoeg een half jaar draaide, treft men 
bij de antwoorden nog geen duidelijke ‘op de ander’ (met name slachtoffer) 
gerichte tendensen aan. Het meest belangrijke bestanddeel van de behandeling 
in de eerste fase lijkt derhalve te zijn dat plegers zich primair veilig en gesteund 
moeten weten voordat zij verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen en hun 
minder gewaardeerde en gewenste persoonlijkheidsaspecten (het seksueel 
misbruik) kunnen integreren in het totaal van hun persoonlijkheid. 
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 Toch wordt van begin af aan op zowel impliciete als expliciete wijze toege-
werkt naar het ‘leren kijken door de ogen van de ander’. Telkens wordt het 
gedachten-, gevoels- en/of gedragsgoed van de pleger gerelateerd aan wat dit 
voor het slachtoffer kan hebben betekend. Dit appèl op inlevingsvermogen is 
voor de pleger in de regel veelal een speurtocht naar nog niet eerder verkende 
gebieden van zijn persoonlijkheid. Wij zijn van mening dat een behandeling in 
principe pas geslaagd is als plegers notie hebben gekregen van de verwoestende 
werking die seksueel misbruik kan hebben op de ontwikkeling en het verdere 
leven van het slachtoffer. In sommige gevallen komt een pleger er echter een-
voudigweg niet aan toe om zich bezig te houden met wat hij de ander aandoet 
en zal de behandeling er enkel uit moeten bestaan dat bijvoorbeeld voldoende 
angst voor straf wordt bijgebracht, opdat daarmee eventuele recidive kan wor-
den voorkomen. 
 Eén techniek zou ik in het kader van het leren kijken door de ogen van de 
ander expliciet nader willen uitwerken: ‘de vaderdag’. Elke pleger heeft een 
vader en is zelf (stief-)vader of manifesteert zich ten opzichte van het slachtof-
fer als een vaderfiguur. Met behulp van Satir’s ‘sculpting’-technieken (Satir, 
1964), vragen wij de pleger zijn eigen vader te ‘beeldhouwen’, dat wil zeggen 
zijn eigen vader als het ware ‘te stollen’ in een positie die allesoverheersend op 
het netvlies van de pleger gebrand staat dan wel een symbolische verbeelding 
van zijn vader representeert. Vaak levert dit de nodige grappige momenten op: 
het uitvoeren van dit sculpting-proces is niet echt bedreigend en veelal ook niet 
echt pijnlijk. Je hebt bovendien leren leven met je vaderfiguur. 
 Een ware metamorfose treedt op wanneer de pleger gevraagd wordt zichzelf 
te stollen, kijkend door de ogen van de misbruikte dochter / het misbruikte kind. 
De pleger wordt gedwongen om - vaak voor het eerst - stil te staan bij die 
cruciale vraag: ‘Hoe zal mijn dochter over 5, 7 of 10 jaar tegen mij aankijken; 
hoe ziet zij mij; hoe denkt ze over mij; welke gevoelens koestert zij tegenover 
mij?’ 
 Dit zijn alle exercities die plegers, naar ik ervaren heb, nooit doen. Een rol 
hierbij speelt de strikt egocentrisch bepaalde gedachte van plegers dat een kind 
dat geen tegenwerpingen maakt het ‘dus’ wel plezierig zal vinden. Daarnaast 
lijken plegers uit te gaan van de impliciete aanname dat een 4-, 7- of 10-jarig 
kind zou beschikken over een gerijpt, volwassen onderscheidingsvermogen om 
de door de pleger geïnitieerde seksuele behoeften op hun juiste merites te 
kunnen beoordelen. 
 Als plegers over voldoende inlevingsvermogen zouden beschikken en enig 
besef zouden hebben van de (potentiële) gevolgen van hun daden, zouden zij dit 
alles niet doen. Hiermee is tevens het belang aangegeven van het aanleren van 
inlevingsvermogen. 
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Nadelen van groepsbehandeling 
 
Na het opsommen van enige voordelen van groepsbehandeling zoals plegers 
deze aangeven en een korte uitweiding over het inlevingsvermogen, zal hieron-
der kort ingegaan worden op de door hen als zodanig ervaren nadelen. 
Eigenlijk blijkt tijd het grootste punt van nadeel te zijn: 
- "Ik heb meer tijd nodig voor mijn probleem" (zich achteraf pas vaak reali-

serend dat behandeling nou eenmaal veel tijd vergt). 
- Men houdt elkaar teveel op, waardoor procesvertraging optreedt. 
Naast tijd wordt ook nog de relevantie van de besproken onderwerpen genoemd 
als een mogelijk nadelig punt: het gevaar dat een bepaald onderwerp voor 
slechts één persoon maar belangrijk zou zijn. 
 Vooral het tijdsaspect is, zoals vermeld, een factor gebleken die uiterst weer-
barstige problematiek opleverde voor het team. De tijdsdruk heeft ertoe bijge-
dragen dat het roulerend voorzitterschap bij de groep is terechtgekomen, tevens 
met het oog op een meer assertieve opstelling van de kant van de plegers. 
 
 
Epiloog 
 
In het bovenstaande is in vogelvlucht een aantal aspecten van de behandeling 
van plegers in groepen aan de orde gesteld. Het is uiteraard niet mogelijk om in 
dit kader een compleet beeld van groepsbehandeling van plegers te verschaffen. 
Het lijkt nuttig om tot besluit nog in te gaan op de voor- en nadelen van 
groepsbehandeling zoals die door de behandelaars gezien worden. 
 Een van de meest wezenlijke voordelen is zonder meer dat de plegers zelf het 
duidelijkst zicht hebben op de diverse ontkenningsmechanismen van mede-
groepsleden, zoals bagatellisering, minimalisering en rationalisering. Dit houdt 
overigens niet vanzelfsprekend in dat dergelijke inzichten ook direct omgezet 
worden in confrontaties jegens elkaar. Integendeel: in de eerste fase na de start 
van de groepsbehandeling bleek men zelfs opvallend ‘beschermend’ ten 
opzichte van elkaar, naar later bleek uit angst zelf aangepakt te zullen gaan 
worden. Thans is er in de groepen wel een cultuur gegroeid waarin men elkaar 
kan aanspreken op een minimaliserende houding ten aanzien van het 
misbruikgedrag. 
 Een tweede voordeel is dat - ondanks het eerder genoemde punt aangaande 
relevantie - de aan bod komende onderwerpen in meerdere of mindere mate alle 
plegers aangaan. Dit betekent dat er doorgaans altijd sprake is van herkenning 
bij anderen van de door een bepaalde pleger ingebrachte problematiek of the-
matiek. Bij de deelnemende plegers kunnen daardoor relevante probleemgebie-
den aangeboord worden, die binnen het kader van een individuele behandeling 
wellicht niet aan bod zouden zijn gekomen. 
 Een derde voordeel van groepsbehandeling is dat de deelnemende plegers 
leren om tegenover anderen te spreken in niet-verhullende termen over het door 
hen gepleegde seksueel misbruik. In een individueel therapiecontact kunnen 
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tegenover de behandelaar bepaalde nieuwe inzichten ten aanzien van seksueel 
misbruik verwoord en verder uitgewerkt worden, maar een en ander vindt wel 
plaats binnen de veilige beslotenheid van de therapeutische relatie. Het uiten 
van nieuwe inzichten dan wel het praten over concreet seksueel misbruikgedrag 
ten overstaan van andere plegers kan een ‘assertieve overwinning’ van de ple-
ger op zichzelf betekenen: hij heft het dubbelleven op door zichzelf ondubbel-
zinnig verantwoordelijk te verklaren voor het misbruikgedrag. Het 
zelfwaardegevoel kan daardoor fors opgekrikt worden, hetgeen op zich als pro-
gnostisch gunstig gezien kan worden. 
 Een vierde voordeel is dat plegers ‘meegenomen kunnen worden in de vaart 
der volkeren’: heftige weerstand tegen verandering en het nog grotendeels vast 
zitten in de ontkenning, kan omkeren in het tegendeel door het voorbeeldgedrag 
in deze van medegroepsleden, die al wel in staat zijn om hun eigen misbruikge-
drag onder ogen te zien en te uiten. In het verlengde hiervan ligt dat binnen de 
open groepen van het ABJ nieuw binnenkomende plegers zicht krijgen op de 
eigen ontwikkeling die ze mogelijk kunnen gaan doormaken: tentatief blijken 
de groepsleden namelijk zeer goed aan te voelen op welk punt ieder van hen 
zich bevindt binnen het behandelingsverloop. 
 Tot slot kan groepsbehandeling tijd- en kostenbesparend zijn, doordat bepaal-
de thema’s niet acht maal individueel, maar slechts eenmaal groepsgewijs be-
handeld hoeven te worden. 
 
Duidelijke nadelen van groepstherapie hebben zich tot nu toe nog niet gemani-
festeerd. Vanzelfsprekend zal er een open oog moeten zijn voor eventuele 
nadelen. 
 
Het is van belang om het ‘succes’ van groepsbehandeling van plegers nauwlet-
tend te volgen. De bedoeling is om eenmaal per jaar een terugkomdag te organi-
seren voor plegers die de groepsbehandeling hebben doorlopen. 
 Op dit moment heeft een drietal plegers de groepsbehandeling met instem-
ming van behandelaars en medegroepsgenoten verlaten. Drie andere plegers, 
die vrijwillig zijn gekomen, hebben voortijdig afgehaakt. 
 Follow-up onderzoek zal hoe dan ook plaats moeten blijven vinden. Immers: 
plegers ‘genezen’ niet, maar zullen de rest van hun leven controle op hun ge-
drag, gevoelens en gedachten moeten blijven uitoefenen binnen de ‘hoog-risico-
situaties’ die in het verleden aanleiding hebben gegeven tot seksueel misbruik. 
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Bijlage 
 
Reglement plegergroep Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg 
versie: januari 1991 
 
1) De groep is open: dat wil zeggen groepsleden kunnen volgens afspraak op elk 

moment in- en uitstromen. 
2) Instromers hebben een aantal (minimaal twee) intakegesprekken met de behan-

delaars alvorens zij in de groep kunnen. 
3) Uitstromers kondigen minimaal drie bijeenkomsten van tevoren hun voorge-

nomen vertrek uit de groep aan. Een en ander staat ter discussie en ter beoor-
deling aan de begeleiders. 

4) In de groepssessies kunnen in principe alle onderwerpen aan bod komen die de 
deelnemers zelf in willen brengen. 

5) De groep moet door de deelnemers als veilig ervaren kunnen worden. Een be-
langrijke regel is dan ook dat de deelnemers zich verplichten om noch zakelijke, 
noch persoonlijke informatie over andere groepsleden aan derden buiten de groep 
door te spelen. 

6) Veiligheid houdt ook in het zich onthouden van verbaal en fysiek geweld jegens 
de andere deelnemers en de behandelaars. 

7) De deelnemers verplichten zich om elkaar niet buiten de groepssessies te ontmoe-
ten. Dit geldt vanzelfsprekend voor de duur van de behandelingsperiode. 

8) De groepssessies vinden elke week plaats op een vaste avond. Het aanvangs-
tijdstip is 20.00 uur; de sessie eindigt stipt om 21.30 uur (krachtens het 
zogenaamde ‘hora est’ beding). 

9) De groep wordt voorgezeten door één der groepsleden. Dit gebeurt bij toerbeurt. 
10) Van de deelnemers wordt verwacht dat ze binnen tien sessies de groep deelgenoot 

maken van de door hen gepleegde feiten. De behandelaars worden geacht hiervan 
reeds op de hoogte te zijn bij aanvang van deelname van betrokkene. 

11) Eventuele nieuwe strafbare feiten uit het verleden, die in de groepssessies aan het 
licht komen, zullen gedurende een nog te bepalen proefperiode niet gemeld wor-
den teneinde de opgestarte hulpverlening niet in gevaar te brengen. 

12) Na een inloopperiode van zes weken zal de bijdrage van iedere deelnemer aan het 
groepsproces, evenals het persoonlijke functioneren (voor zover relevant voor 
wat betreft de doelstelling van deze plegergroep), geëvalueerd worden. 

13) De groep kent een aantal algemene doelstellingen: 
 - inzicht krijgen in seksueel misbruik-ketens; 
 - leren nemen van verantwoordelijkheid; 
 - bekennen = bekennen, en niet: bekennen, maar...; 
 - inlevingsvermogen in de ander aanscherpen; 
 - bewust worden van macht uit onmacht en onmacht uit macht; 
 - verschillen inzien tussen volwassen- en kinderseksualiteit; 
 - zicht krijgen op man/vrouw-rolpatronen. 
 De onderwerpen die door de groepsleden naar voren worden gebracht zullen 
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zoveel mogelijk herleid worden naar deze doelstellingen. 
14) Naast genoemde algemene doelstellingen, dient iedere deelnemer een individuele 

doelstelling te formuleren. Een en ander zal de vorm krijgen van een persoonlijk 
contract. Het functioneren van de deelnemer in de plegergroep zal voortdurend 
getoetst worden aan dit persoonlijke contract. 

15) De deelnemers geven aan behandelaars toestemming om - volstrekt geanonimi-
seerd c.q. onherkenbaar gemaakt - gebruik te maken van ieders in de groep gele-
verde bijdrage ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties en 
dergelijke. 

16) Huisregels dienen er voor om de voorwaarden te scheppen voor een zo optimaal 
mogelijk verlopend groepsproces. We noemen onder andere: 

 - niet roken tijdens de sessies; 
 - geen alcohol en/of druggebruik; 
 - koffie alleen vóór de aanvang van de groepssessie; 
 - afwezigheid dient (zo mogelijk) van tevoren gemeld te worden. 
17) In geval van recidive zal de deelnemer onherroepelijk worden uitgesloten van 

verdere deelname aan de groepstherapie. Eventueel zal - indien gewenst - gezocht 
worden naar andere therapeutische mogelijkheden. 

18) Indien rapportage aan derden (Reclassering en dergelijke) noodzakelijk is, zal dit 
altijd in samenspraak met de betrokkene gaan. Er zal geen inhoudelijke rappor-
tage aan de instanties verstrekt worden, enkel globale informatie over duur van de 
behandeling, mate van aanwezigheid, vorderingen, prognose, enzovoorts. 
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Het seminar over sekserollen in de Jeugdgevangenis 
Hamelen 
 
Leonora van der Starre 
 
 
De motivatie van vrouwen om verkrachters te veranderen 
 
In deze bijdrage gaat het om mannen die geweld plegen tegen vrouwen. Maar 
het gaat ook om de rol van geweld in het denken en doen van elke man. De 
vanzelfsprekendheid van geweld is verantwoordelijk voor wat wij zouden 
willen noemen ‘mannelijkheidswaan’. Wanneer mannen over hun identiteit 
nadenken, zien ze dit aspect niet graag als iets van zichzelf. Deze waan, indivi-
dueel en collectief, is nog steeds een onderwerp waar vrouwen zich mee 
bezighouden, zeker zolang vrouwen daardoor hun zelfbewustzijn, hun autono-
mie, hun levensvreugde en vaak zelfs ook hun psychische en fysieke existentie 
verliezen. 
 Maatschappelijke machtsverhoudingen veranderen niet vanzelf. Vrouwen 
kunnen en willen niet geduldig wachten totdat (seksueel) geweld tegen hen 
‘vanzelf’ verdwijnt. Seksueel geweld is een onderwerp dat als politiek feit 
openbaar gemaakt moet worden. Dit betekent onder andere dat geen enkele 
dader genegeerd mag worden. Lang niet altijd worden daders aangegeven, ver-
volgd en veroordeeld: vaak verdwijnen ze in de massa waar ze kunnen rekenen 
op de solidariteit van hun seksegenoten en waar ze het ‘recht’ van de gezagheb-
bers aan hun kant hebben. 
 Eén groep van daders is niet meer anoniem, namelijk de veroordeelde ver-
krachters. Juist over deze mannen gaat het in deze bijdrage. 
 
 
Statistische gegevens 
 
Volgens schattingen worden per jaar tussen de 70.000 en 140.000 vrouwen in 
de Bondsrepubliek Duitsland verkracht. Slechts 6.000 van deze vrouwen doen 
aangifte. Ongeveer 4.000 van deze aangiften (± 70 %) worden als opgehelderd 
beschouwd. Van deze 4.000 komt slechts 40 % (± 1.600) voor de rechtbank. 
Hiervan eindigt een derde (± 500 gevallen) met een vrijspraak of een voorwaar-
delijke veroordeling. In totaal leiden dus slechts ruim 1.000 strafzaken tot een 
veroordeling van de dader in de vorm van een vrijheidsstraf. Van deze 1.000 
veroordeelde daders worden slechts 10 - 20 daders tijdens hun hechtenis voor 
hun specifieke delict behandeld. 
 Bij de aangegeven en veroordeelde daders zijn de jeugdige daders naar ver-
houding sterk oververtegenwoordigd. Dit beeld is geen afspiegeling van het 
reële klimaat van geweld tegen vrouwen, maar is het gevolg van het eenzijdige 
strafvervolgingsprincipe van het fungerende strafrecht. Seksueel geweld is 
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namelijk geen typisch jeugddelict. Desalniettemin vraagt deze getalsmatige 
oververtegenwoordiging van jeugdige daders in gevangenissen om specifiek op 
deze groep gerichte interventieprogramma’s. 
 
 
De effecten van gevangenisstraf op verkrachters 
 
Veroordeelde verkrachters hebben tijdens het uitzitten van hun straf zelden de 
kans een therapie te volgen waarin aan de oorzaken van het delict gewerkt kan 
worden. Integendeel, de gevangenissen moeten welhaast als ‘trainingskamp 
voor vijandigheid ten opzichte van vrouwen’ beschouwd worden. Bovendien 
neemt tegelijkertijd de bereidwilligheid tot het gebruik van geweld toe. 
 Jeugdige delinquenten van seksuele delicten worden tijdens hun straf vaak 
goed geschoold en opgeleid voor een bepaald vak. Er wordt echter zelden direct 
gewerkt aan hun wezenlijke problemen: de vijandigheid tegenover vrouwen, het 
ideaal van de ‘super-man’, weinig zelfwaardering en de fantasieën van macht 
en controle over zwakkeren. 
 Het leven in een jeugdgevangenis begint met het inperken van de persoonlijk-
heid. Zelfbeschikking moet wijken voor de regels en regelmaat van het gevan-
genisleven. De persoonlijkheid wordt voor de uitvoering van de straf op maat 
geknipt. Een van de meest drastische beperkingen in gevangenissen is het nage-
noeg volledig tegengaan van menselijke relaties, in het bijzonder met vrouwen. 
Er wordt niet alleen een einde gemaakt aan de mogelijkheid tot seksuele ver-
houdingen, maar ook tedere en emotionele ervaringen in het algemeen ontbre-
ken. 
 De ‘seksuele nood’ bewerkstelligt een mateloze fixatie van gedachten en ge-
voelens juist op dit gebied. Het beleven van zinnelijkheid is in deze situatie nog 
amper mogelijk. De gevangene gaat steeds meer in zijn fantasiewereld leven en 
verliest daarbij gaandeweg de realiteitszin voor en de vaardigheid tot het ‘nor-
male’ voelen en gewaarworden van menselijke relaties. De gesprekken van de 
gevangenen onderling en ook met het personeel hebben vaak een seksuele 
inhoud. Om het zelfbewustzijn te stabiliseren wordt over seksuele ervaringen 
nog meer opgeschept dan buiten de gevangenis onder jongens en mannen al de 
gewoonte is. 
 Deze ‘levensvreemde dwangtherapie’ kan en mag niet de bedoeling van straf 
zijn. Gezien de langdurige en diepe psychische letsels van seksueel geweld voor 
vrouwen, mag met de persoonsverandering van verkrachters niet gewacht wor-
den totdat de druk van hun lijden ze voor een therapie openstelt. De jeugd-
gevangenis heeft de taak secundaire motieven voor een therapie aan te reiken. 
Tijdens het werken met de cliënt kunnen deze motieven in een primaire motiva-
tie tot gedragsverandering worden omgevormd. 
 
 



 

134 

Persoonlijkheid van de dader; motieven voor seksueel geweld 
 
Een noodzakelijke factor voor het plegen van een verkrachting is een sterke 
vijandigheid tegenover vrouwen. Vrouwen worden als niet-volwaardig, voort-
durend ‘geil’ en oneerlijk waargenomen. De wens bestaat vrouwen te verne-
deren. Ze worden niet als gelijkwaardig geaccepteerd. Kennis over de bele-
vingswereld van vrouwen is slechts rudimentair aanwezig en wordt genegeerd. 
In de seksuele omgang met vrouwen behoren mannen zich driftmatig te gedra-
gen: mannen gaan ervan uit dat vrouwen er slechts op wachten door hen te 
worden verleid en onderworpen. 
 Naast deze ‘vrouwvijandigheid’ bestaat er een andere oorzaak voor het plegen 
van seksueel geweld, namelijk het grote verschil tussen het gewenste en het 
werkelijke zelf, tussen het ideaalbeeld en het zelfbeeld. De dader ervaart zich-
zelf als onvolledig en minderwaardig en kan andere geïdealiseerde 
‘supermannen’ in hun succes bij vrouwen niet evenaren. Door het groeiende 
verschil tussen het ideaalbeeld en het zelfbeeld stijgt de kwetsbaarheid en 
frustratiegevoeligheid voor dagelijkse afwijzingen en daarmee de bereidheid tot 
het plegen van seksueel geweld. 
 Andere factoren die een rol spelen zijn onder andere verhoogd alcoholge-
bruik, een met geweld beladen ‘vader’-model, een verhoogde toestand van ver-
waarlozing, opleidingstekorten en eigen misbruikervaringen. 
 In de literatuur wordt vaak naar het psychodynamische verklaringsmodel voor 
seksueel geweld van Groth en Birnbaum (1979) verwezen. Gebaseerd op jaren-
lange klinische ervaringen komen ze tot de conclusie dat verkrachting een 
‘specifiek gedrag is en in haar essentie geen diagnostische eenheid’. Het kan 
door iedereen begaan kan worden. Ofschoon er individuele verschillen zijn, zijn 
in elke vorm van verkrachting de componenten seksualiteit en agressie aanwe-
zig. Er worden drie fundamentele verkrachtingspatronen onderscheiden: 
1) ’anger rape’ (verkrachting uit woede): De daad is een ongeplande plotse-

linge aanval, die direct en meestal van korte duur is. De dader ervaart 
zichzelf tijdens de daad als woedend of razend. De seksualiteit is zijn wapen 
en de expressie van zijn woede. 

2) ’sadistic rape’ (sadistische verkrachting): Hier versmelten seksualiteit en 
agressie tot een enkele ervaring. Er vindt een transformatie van woede en 
macht plaats, zodat de agressie zelf als erotiserend ervaren wordt. 

3) ’power rape’ (verkrachting uit machtswellust): Dit dadertype wenst het 
slachtoffer seksueel niet te kwetsen, maar te bezitten. De seksualiteit wordt 
een middel tot compensatie van gevoelens van tekortkoming of tot demon-
stratie van mannelijkheid, heerschappij en dominantie. De achterliggende 
oorzaak is vaak een gevoel van leegte en waardeloosheid. Deze daders 
hebben de verkrachting meestal al in hun fantasie doorleefd. De verkrachting 
is een geplande daad, die echter door bepaalde omstandigheden spontaan 
veroorzaakt wordt. De daders hebben meer dan andere verkrachters de nei-
ging tot seksuele fantasieën en tot verhoogde consumptie van pornografie. 
Omdat de bevestiging van hun macht door de daad slechts van voorbijgaan-
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de aard is, kunnen de verkrachtingen van dit dadertype in aantal en agressi-
viteit duidelijk toenemen. 

 
Men kan er volgens deze theorie van uitgaan dat de strafrechtelijke classificatie 
van verkrachting tot een seksueel delict onjuist is. Verkrachting is eerder de 
seksuele uitdrukking van macht en geweld dan een gewelddadige uiting van 
seksualiteit. Verkrachting is een pseudoseksuele daad die, ondanks haar com-
plexiteit, in wezen meer tot de domeinen vijandigheid, woede, macht en contro-
le dan tot hartstocht en seksualiteit gerekend moet worden. 
 
 
Het seminar over sekserollen 
 
Theoretische grondslagen 
 
De therapeutische interventies van het Hamelense seminar over sekserollen 
(‘Geschlechtsrollenseminar’) concentreren zich in eerste instantie niet op de 
verwerking en psychodynamiek van vroegkinderlijke belevenissen. Veeleer 
wordt er aan het besef van sekserollen en aan de ontbrekende kennis over 
vrouwen gewerkt. De grondgedachte is dat de in alle sociale lagen bestaande 
mannelijke onwetendheid en onkunde met betrekking tot de vrouwelijke seksu-
aliteit, de systematische ontkenning van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen 
en de mannelijke almachtsfantasieën leiden tot vrouwvijandigheid, de bron van 
seksueel geweld tegen vrouwen. 
 Het seminar over sekserollen bestaat uit een emotioneel-cognitieve psycho-
therapeutische groepsbehandeling. Belangrijke theoretische grondslagen zijn de 
‘naïeve sociale psychologie’ van Kelley (1955) en de zelftheorie van Epstein 
(1973). Het therapeutische handelen is gebaseerd op de ‘rational-emotive-thera-
py’ van Ellis (1975), de cognitieve therapie van Beck (1976) en het leer-model 
van Bandura (1969). 
 Ret (1955) ontwikkelde een therapie en een daarvan afgeleide behandelings-
methode bij emotionele storingen. Volgens zijn fundamentele A-B-C theorie 
worden negatieve gevolgen C (gedrag en emoties) niet direct door activerende 
ervaringen of gebeurtenissen A veroorzaakt, maar door een daarop betrekking 
hebbend geloofs- of interpretatiesysteem B. Dit pathogene systeem B bestaat uit 
irrationele gedachten en voorstellingen. De kern van de therapie bestaat uit de 
analyse en bestrijding van dit systeem B. 
 In het seminar over sekserollen wordt de verkrachter als ‘naïeve wetenschap-
per’ gezien, die verkeerde c.q. niet adequate hypothesen koestert over zijn eigen 
sekserol, de vrouwelijke sekserol en zijn eigen seksuele prestatie-eisen. Deze 
voorstellingen moeten stapsgewijs omgewaardeerd worden, zodat de verkrach-
ter een nieuwe werkelijkheid ervaart. Door de concentratie op verbale en 
beeldende kennis en de daarachter liggende oorzaken en gedragspatronen, be-
leeft de gevangene misschien voor het eerst van zijn leven een actieve, cogni-
tieve zelfcontrole. De oude voorstellingen bevatten namelijk systematische 
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denkfouten (automatische gedachten), waaruit een foutieve emotionele aanpas-
sing aan de omstandigheden voortvloeit. Door middel van nieuwe hypothesen 
en voorstellingen en de toetsing ervan in het dagelijks leven (‘hypothesevor-
ming- en toetsing’), ervaart de verkrachter een nieuwe werkelijkheid. 
 
Doelen van het seminar over sekserollen 
 
Het hoofddoel van het seminar is de herstructurering van de ‘verkeerde’ hypo-
thesen van de verkrachter over vrouwen, seksualiteit en zichzelf. Door de ana-
lyse van omvangrijke anamneses van verkrachters zijn enkele vaststaande 
therapiedoelen geformuleerd. In elke individuele therapietraining zullen deze 
een verschillend accent krijgen. Zonder aanspraak op volledigheid en niet in 
volgorde van belangrijkheid, gaat het om de volgende therapiedoelen: 
- opheldering van de motieven van de daad; 
- opheffing van de communicatiestoornis tussen de seksen, vooral met betrek-

king tot seksualiteit; 
- verbetering van het verbalisatievermogen; 
- verhoging van het gevoel van eigenwaarde; 
- verhoging van de zelfacceptatie; 
- verbetering van de sociale competentie; 
- vermindering van de kwetsbaarheid; 
- afbouw van remmingen; 
- vermindering van zogenaamde neurotische storingen (bijvoorbeeld nagelbij-

ten en stotteren); 
- uitbreiding van het socioculturele referentiekader (bijvoorbeeld theaterbe-

zoek); 
- verbetering van de beweeglijkheid. 
 
De groepsbijeenkomsten 
 
De theoretische uitgangspunten en de bijbehorende doelen zijn geoperationali-
seerd in een curriculum, dat 25 aparte thema’s herbergt. De ongeveer 40 
groepsbijeenkomsten, die elk 3 á 4 uur duren, vinden buiten de gevangenis 
plaats en zijn in 5 fasen onder te verdelen: 
 
1. Beschrijvende fase 
In deze fase wordt ingegaan op de socialisatie-achtergronden en het verloop van 
het delict vanuit het perspectief van de betreffende deelnemer aan de therapie. 
Thema’s zijn onder andere: ‘In welke sfeer heeft seksuele voorlichting plaats-
gevonden?’ en ‘Wie heeft ooit met vrouwen over hun ideeën van seksualiteit 
gesproken?’. De resultaten zijn altijd even schrikbarend en ondersteunen de 
theorie van een ‘culturele homoseksualiteit’: geen enkele deelnemer heeft ooit 
met een vrouw over seksualiteit gesproken. Ze hebben vrouwen van hun 
persoonlijkheid ontdaan en ze beschouwen hen als te controleren objecten. In 
deze fase wordt ook de modelfunctie van de ouders gethematiseerd. 
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2. Confronterende fase 
In deze fase komt het ‘zelfbedrog’ van de daders aan de orde. Tegenstrijdig-
heden worden blootgelegd en verdringingsmechanismen en rationalisaties wor-
den afgebouwd. Men analyseert het gehele delict, van de voorbereidingen tot en 
met de nu nog steeds voortdurende zelfbevredigingsfantasieën (al naar gelang 
dit bij de desbetreffende dader het geval is). Onderwerp van gesprek zijn ook de 
eigen als ‘vies’ gewaardeerde seksuele wensen. Gevoelens van almacht en 
agressieve gedachten worden zonder terughoudendheid geïntroduceerd en 
bediscussieerd. 
 
3. Nulfase 
Via bandopnamen worden gesprekken met vrienden of familie van het slachtof-
fer of - in enkele gevallen - met het slachtoffer zelf beluisterd. De ellende, de 
vernieling en de langdurige gevolgen worden indringend verduidelijkt, zonder 
de mogelijkheid deze waarheid met ontkenning, verdringing of bagatellisering 
te omzeilen. De oude identiteit breekt in stukken, een nieuwe identiteit is nog 
niet beschikbaar. 
 
4. Fase van de identiteitsverandering 
Via de verkregen ervaringen ontwikkelt zich een veranderd, breder en nieuw 
begrip van de mannelijke sekserol met een duidelijke vermindering van de 
vroegere polarisatie tussen de seksen. Eigen vrouwelijke persoonlijkheidsdelen 
worden geaccepteerd, starre rolpatronen afgebroken en vervangen door meer 
beweeglijke en reflecterende concepten. 
 In dit stadium wordt ook de vervreemding ten aanzien van seksualiteit geana-
lyseerd. Ingegaan wordt op prostitutie als mogelijk middel tot vermindering van 
het aantal verkrachtingen of juist als voedingsbodem voor vrouwenminachting. 
Een ander belangrijk aandachtspunt is het onderscheid dat mannen maken 
tussen een vrouw als ‘heilige’ en als ‘hoer’. 
 
5. Stabiliserende fase 
De seminardeelnemers moeten leren hun nieuwe ideeën, de nieuwe identiteit, 
buiten de muren van de beschermde therapiesessies gestalte te geven. Lukt dit 
niet, dan moeten ze veranderd worden. Deze fase vormt niet het einde van de 
therapie, maar heeft de dynamiek van voortdurende discussie van alle deelne-
mers op het oog. Concreet betekent dit dat de verkrachters het opnemen voor 
zwakkeren en zich openlijk verzetten tegen bijvoorbeeld vrouwvijandige uitla-
tingen. 
 
Na een succesvolle deelname aan het seminar over sekserollen ervaren de deel-
nemers vrouwen als mensen die over zichzelf beschikken en hun eigen leven 
plannen. Daarbij is het wenselijk dat de begeleidsters ook verschillende vrou-
wenrollen vertegenwoordigen, zodat de verkrachters zich stapsgewijs aan vrou-
welijke identiteitsmogelijkheden en aan hun seksuele voorstellingen kunnen 
aanpassen. Tegen deze achtergrond kunnen de mannelijke seksuele angsten en 
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gevoelens van onmacht vanuit een heel nieuw oogpunt worden afgebouwd. Tot 
nu toe uitgeschakelde seksuele wensen kunnen in de persoonlijkheid geïnte-
greerd worden, met als gevolg dat de seminardeelnemers deze wensen niet meer 
ontkennen of op andere vrouwen hoeven te projecteren. 
 Het is de bedoeling dat de verkrachters zich door het seminar over sekserollen 
het vermogen tot een wederzijds gelijkwaardige (seksuele) relatie eigen maken. 
De vrouwelijke partner vervult dan niet alleen de functie van een object, ze 
wordt tevens als subject met eigen (seksuele) behoeften beleefd. Daarnaast wil 
het seminar een aanzienlijk hiaat aan kennis opvullen en een positieve 
instelling, openheid, tolerantie en levensvreugde overbrengen, wat het 
socioculturele referentiekader vergroot. Het seminar draagt op deze wijze bij 
aan de stabilisatie van het gevoel van eigenwaarde. 
 
Alle verkrachters die zich vrijwillig voor het seminar over sekserollen aanmel-
den en blijk geven van een minimale interesse, mogen deelnemen. Er zijn con-
tinu 4 - 6 vrouwen als begeleidsters aanwezig, alsook een mannelijke psycho-
loog uit de gevangenis. Elke groep bestaat uit 4 - 5 verkrachters (in de leeftijd 
van 20 - 30 jaar). Bij de bijeenkomsten van het seminar worden al naar gelang 
het thema verschillende deskundigen voor een aanvulling betrokken. Het aantal 
therapiesessies is afhankelijk van de vorderingen van de deelnemers. Graadme-
ters zijn bijvoorbeeld betrokkenheid, bereidheid tot medewerking of het vermo-
gen het geleerde ook in de praktijk toe te passen. 
 Een belangrijk doel van het seminar is verder het opheffen van de conventio-
nele ‘therapeut-cliënt-asymmetrie’. Dit leidt tot een verhoging van de geloof-
waardigheid en echtheid van de begeleidsters en tot meer wederzijdse openheid. 
 Deelnemers die het seminar over sekserollen met succes doorlopen hebben, 
krijgen de mogelijkheid vrijwillig als ‘begeleider’ (‘mannelijk gedragsmodel’) 
in een van de volgende seminars aan de verandering van de volgende therapie-
deelnemers mee te werken. De begeleider wordt daardoor tot een actief ‘voor-
beeldfiguur’ van een ‘geëmancipeerde man’. Door deze nieuwe taak stabiliseert 
de verandering van eigen houding en gedrag in de regel nog meer. 
 Geslaagde therapiedeelnemers hebben de mogelijkheid twee keer per jaar een 
seminar te volgen. Dit zijn weekendbijeenkomsten met verschillende zwaarte-
punten. Er wordt vooral aan concreet beleefde dissonanties tussen de ‘nieuwe 
identiteit’ en de reële ervaring in de sociale omgeving gewerkt. 
 
 
Kritiek op het seminar over sekserollen 
 
Verkrachters vormen binnen de jeugdgevangenis meestal een randgroep, waar 
weinig aandacht aan besteed wordt omdat ze tijdens hun straf zo onopvallend 
blijven. Het seminar over sekserollen voor plegers van seksueel geweld heeft 
echter geleid tot veel discussie en kritiek. Kritiek op het seminar kwam er van 
verschillende kanten en beroepsgroepen: 
 Volgens beleidsinstanties binnen (jeugd)gevangenissen ontbreekt er een we-
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tenschappelijk aangetoonde positieve verandering van de therapiedeelnemers. 
Bovendien wordt de deelname aan de therapie als een soort dubbele straf ge-
zien. De betreffende autoriteiten ‘vergeten’ daarbij dat ze noch voor de uitvoe-
ring van de straf, noch voor andere therapeutische of pedagogische interventies 
binnen de gevangenis zelf ooit een empirisch aantoonbaar succes geëist hebben. 
De autoriteiten miskennen dat ze een opdracht voor de gehele samenleving te 
vervullen hebben. 
 In de kritiek van therapeuten lijkt vooral hun ijdelheid zichtbaar te worden. 
Therapeuten zijn bang hun professionele gezag te verliezen en vrezen de open-
heid en duidelijkheid van het seminar over sekserollen. Een andere reden voor 
kritiek van therapeuten kan zijn dat zij zelf de omgang met het thema seksuali-
teit en geweld moeilijk vinden. Ze zijn bang voor mogelijke mislukkingen, ge-
zien de gevoeligheid van het onderwerp. Wie diagnosticeert, test en beschrijft 
kan niet veel verkeerd doen, maar verandert ook niets. 
 Vanuit de Vrouwenbeweging is naar voren gebracht dat het onmogelijk, on-
zinnig en discutabel is dat vrouwen zich met zulke mannen bezighouden. Ons 
inziens is het werken met daders een zinvolle aanvulling op het directe enga-
gement met de gedupeerde vrouwen - geen surrogaat of zelfs concurrentie. 
(Alleen vrouwen zijn in wezen deskundig om andere dan traditioneel vrouwe-
lijke identiteiten aan te dragen. Niet mannen maar juist vrouwen zijn gemoti-
veerd de mannelijke bereidheid tot seksueel geweld te verlagen, omdat deze 
vooral op vrouwen gericht is.) 
 Maatschappelijke machtsverhoudingen veranderen niet vanzelf. Wie zich uit 
de object-slachtoffer-rol wil bevrijden moet zelf iets gaan ondernemen. Mannen 
waarvan bekend geworden is dat ze een verkrachter zijn, mogen niet door vrou-
wen genegeerd worden. Het tegengaan van de voortdurende vrouwvijandigheid 
betekent engagement! 
 
 
Tot slot 
 
Verkrachting is een misdaad tegen het seksuele zelfbeschikkingsrecht van de 
vrouw. Het is de meest grove uitdrukking van vijandigheid tegen vrouwen. Als 
men ervan uitgaat dat onderdrukking van de vrouw met seksualiteit als wapen 
geenszins individueel-psychologisch, maar maatschappelijk van aard is, is het 
naïef individuele oplossingen te zoeken. Dan klopt echter ook niet meer het 
beeld van de ziekelijke seksuele misdadiger en moet elke vrouw en elke man 
zich met dit thema bezig gaan houden. Vrouwen kunnen en mogen niet langer 
geloven dat hun eigen gedrag de oorzaak is van het feit dat zij slachtoffer 
kunnen worden van seksueel geweld. Mannen moeten hun eigen 
vrouwvijandigheid en bereidheid tot verkrachting veranderen. 
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Preventie van seksueel geweld gericht op jongens 
Voorbeelden van werkvormen 
 
Marjan Bonink, Eelco Damen en Han Spanjaard 
 
 
Inleiding 
 
Het belang van preventieprogramma’s gericht op jongens - vanuit het perspec-
tief van maatschappelijke en opvoedkundige verantwoordelijkheden van be-
roepsgroepen die dagelijks met jongeren werken - wordt steeds meer erkend. Er 
zijn allerlei publicaties verschenen waarin dit belang onderstreept wordt. Ook 
het overheidsbeleid ter bestrijding van seksueel geweld legt de nadruk op pre-
ventie. 
 Ondanks deze ontwikkelingen is er nog weinig materiaal ontwikkeld voor 
jeugd- en jongerenwerkers en leerkrachten om inhoud te geven aan eerder ge-
noemde verantwoordelijkheden. Kennis en vaardigheden alleen zijn niet vol-
doende als het gaat om het bespreekbaar maken van ‘taboe’-onderwerpen zoals 
seksueel geweld. In deze bijdrage worden juist daarom een aantal bruikbare 
werkvormen gepresenteerd die het mogelijk maken om seksueel geweld bij jon-
geren aan de orde te stellen. 
 Uitgegaan wordt van de visie dat seksueel geweld voortkomt uit de machtson-
gelijkheid tussen de seksen en de daarmee samenhangende opvattingen over 
mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld. Op deze theoretische 
uitgangspunten wordt hieronder niet verder ingegaan, omdat daarover inmid-
dels veel gezegd en geschreven is. Ook de signalering van seksueel geweld (bij 
meisjes, maar ook bij jongens als pleger en/of als slachtoffer), de beleidsont-
wikkeling in instellingen en organisaties en hulpverlening aan meisjes als 
slachtoffer en aan jongens als pleger of slachtoffer, worden hier niet aan de orde 
gesteld. Aandacht voor deze aspecten is echter wel noodzakelijk alvorens men 
met preventieprogramma’s en de hieronder beschreven werkvormen aan de slag 
gaat. 
 Zoals gezegd is in deze bijdrage gekozen voor een praktische invalshoek, 
namelijk het presenteren van werkvormen die leerkrachten, welzijnswerkers, 
jeugdhulpverleners en preventie- en voorlichtingsmedewerkers zelf in hun werk 
kunnen gebruiken. Het accent is daarbij gelegd op de wijze waarop jongens 
kunnen worden aangesproken. 
 Onderstaande werkvormen kunnen ook in een cursus of training met 
intermediairs worden uitgevoerd. Enerzijds om met de werkvormen te oefenen, 
anderzijds om aandacht te besteden aan de eigen opvattingen en houding van 
intermediairs ten aanzien van seksueel geweld. Het kennen van de eigen opvat-
tingen en houding is immers een voorwaarde voordat in de praktijk met jonge-
ren kan worden gestart. 
 Voor het preventief werken met jongeren, zo is in de praktijk gebleken, zijn 
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twee aandachtspunten in het bijzonder van belang. Ten eerste is er een reële 
kans dat er, ongeacht de preventieve doelstelling, ervaringen van slachtoffers 
naar voren komen. Het is noodzakelijk te zorgen voor een mogelijkheid voor 
eventuele slachtoffers een (eerste) gesprek te hebben over hun ervaringen bui-
ten het verband van de groep waarmee gewerkt wordt. Degene die voor dit ge-
sprek beschikbaar is, moet op de hoogte zijn van de problematiek van slachtof-
fers en van hulpverleningsmogelijkheden. Op die manier kan zorgvuldig met 
eventuele slachtoffers worden omgegaan. 
 Ten tweede is van belang niet alleen aandacht te besteden aan seksueel ge-
weld als verschijnsel dat bestreden en voorkomen moet worden, maar ook aan 
‘alternatieven’, aan wederzijds gewenste vormen van (seksueel) contact tussen 
jongens en meisjes. Daarmee wordt op een positieve manier aangesloten bij de 
bestaande belangstelling van jongens en meisjes voor elkaar. 
 
 
Het bespreekbaar maken van verschillende vormen van seksueel geweld 
 
Jongeren associëren de term ‘seksueel geweld’ meestal met gewelddadige aan-
randingen en verkrachtingen. Bij preventie- en voorlichtingsactiviteiten gaat het 
juist om de bewustwording van de precaire scheidslijn tussen ‘normaal’ manne-
lijk gedrag en seksueel opdringerig en gewelddadig gedrag. Er is immers sprake 
van een geleidelijke schaal ‘tussen verleiden en verkrachten’ (zie de bijdrage 
van Joop Beelen in deze bundel). Termen als ‘gedwongen seks’, ‘lastig vallen’, 
‘aandringen’ en ‘druk uitoefenen’ bieden daarom vaak betere aanknopingspun-
ten dan de term ‘seksueel geweld’. 
 Het stellen van de vraag welke situaties en vormen van (seksueel) geweld 
men ‘erg’ en ‘minder erg’ vindt, bevordert dat jongeren (of volwassenen) zich 
verplaatsen in het perspectief van zowel het slachtoffer alsook de pleger. De 
ernst van ongewenste intimiteiten en andere vormen van seksueel geweld is niet 
makkelijk ‘objectief’ vast te stellen. Vaak spelen hierbij persoonlijke factoren 
(eigen ervaringen e.d.) een grote rol. Dit maakt dat jongeren situaties waarin 
seksueel geweld voorkomt heel verschillend kunnen beoordelen. Het gaat dan 
ook niet om de juistheid van het uiteindelijke oordeel, maar om het zich kunnen 
verplaatsen in de situatie van anderen en het leren kennen van de eigen opvat-
tingen en houding ten aanzien van seksueel geweld. 
 
Werkvorm: Wat is erger? 
 
Opdracht: 

Leg in subgroepjes (jongens- en meisjesgroepjes) van maximaal 6 personen de 
kaartjes in volgorde van ‘erg’ naar ‘minder erg’. Probeer in discussie met elkaar 
een gezamenlijke volgorde te bepalen. Leg de kaartjes waarover je het niet eens 
kunt worden, zichtbaar apart. 
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Teksten op kaartjes: 

* Moeder slaat regelmatig haar 3-jarige kind zeer hard. 
* Vader heeft seksueel verkeer met zijn 14-jarige dochter. 
* Vrouw slaat haar dronken man een hersenschudding. 
* Echtgenoot gebruikt zijn vrouw een paar uur om klaar te komen. 
* Man slaat regelmatig zijn vrouw omdat ze maar door zeurt. 
* Grote broers betasten herhaaldelijk hun veel kleinere zusje seksueel. 
* Vrouw maakt haar echtgenoot steeds zwart tegenover haar kinderen. 
* 15-jarige zoon sluit zijn moeder herhaaldelijk een paar uur op in de slaapkamer. 
* Vrouw mishandelt haar invalide echtgenoot. 
* Jongen fietst meisje tegemoet en grijpt haar bij de borsten. 

 
Hetzelfde kan gedaan worden met de volgende situatieschetsen: 

* Bram (15 jaar) staat in de kantine te kijken naar een poster op de muur. Patrick, 
een klasgenoot, loopt op hem af en maakt een gebaar alsof hij hem in zijn kruis 
wil grijpen. Een grapje ... 

* Marina (15) is goed bevriend met Mike (15). Ze hebben geen verkering met el-
kaar. Op een middag lopen ze samen met vier andere jongens door de straat. Als 
er andere jongens bij zijn doet Mike vaak heel anders tegen haar. Plotseling legt 
Mike zijn handen drie tellen op de borsten van Marina en zegt: ‘Zo, die 
groeien!’ Alle jongens beginnen hard te lachen. 

* Susan (14) loopt alleen over straat. Zij wordt nagefloten door een groepje 
oudere jongens. Eén van hen roept: ‘Hé stuk, kom eens hier, dan zullen we je 
eens lekker verwennen!’ 

* Hakan (17) heeft nooit verkering gehad met een meisje. De laatste tijd wordt hij 
steeds vaker gepest dat hij homo zou zijn. Onlangs zeiden twee jongens tegen 
hem dat ze hem na schooltijd wel even zouden ‘pakken’. 

* Fatima (15) en John (16) hebben twee weken verkering. Ze zijn beiden smoor-
verliefd. Ze hebben nog nooit met elkaar gevrijd. Ze zitten op een bankje in het 
park. Plotseling buigt John zich over haar heen en begint haar te zoenen en te 
strelen. Hij probeert zijn handen onder haar trui te duwen, maar Fatima houdt 
hem tegen. Ze zegt dat ze niet verder wil. John denkt dat meisjes dat altijd zeg-
gen en dat hij gewoon even door moet zetten. Dus hij pakt haar nog wat steviger 
vast, hij duwt zijn hand onder haar trui en gaat in de richting van haar borsten. 

 
Hieraan zouden de volgende opdrachten gekoppeld kunnen worden: 

1)  Geef met cijfers aan wat in jouw ogen de ergste ongewenste intimiteit / grens-
overschrijding is: de ergste krijgt het hoogste cijfer, een 5, de op één na ergste 
een 4, enzovoorts. 

2) Bespreek in twee- of drietallen van dezelfde sekse de gegeven scores. Lopen de 
scores sterk uiteen of lijken ze erg op elkaar? 

 Vragen die je verder kunt stellen: 
 - Waarom vind je situatie ... het ergst? Vind je het echt erg of ‘valt het wel 

mee’? Waarom? 
 - Waarom vind je situatie ... het minst erg? Vind je het echt meevallen of toch 

niet? Waarom? 
3) Stel nu twee- of drietallen samen bestaande uit één of twee jongens (mannen) 
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en één of twee meisjes (vrouwen). Bekijk en bespreek opnieuw de scores, met 
dezelfde vragen als in opdracht 2. 

4) Was het eerste twee- of drietalgesprek anders dan het tweede? Op welke ma-
nier? Zijn er verschillen tussen jongens (mannen) en meisjes (vrouwen) in hoe 
zij de situaties beoordelen? 

 Is er een bepaalde situatie die bij veel mensen laag scoort? Welke situatie(s) 
vind je herkenbaar en welke absoluut niet? 

 
Een andere mogelijkheid om met deze (of andere) situatieschetsen te werken is 
de volgende. Je laat steeds een situatie door de jongeren lezen (of je leest de 
situatie zelf voor). Daarna vraag je in de hele groep (of je laat kleinere groepjes 
hierover praten) in hoeverre zij vinden dat er sprake is van ‘seksueel geweld’ 
(of ‘lastig vallen’, ‘gedwongen seks’, ‘ongewenste intimiteit’, ‘grensover-
schrijdingen’, ...). Belangrijk is hierbij om door te vragen waarom zij dit wel of 
geen seksueel geweld vinden. Vervolgens kun je bij elke situatie vragen: 

- Wat denk je wat ... er van vindt dat dit gebeurt? Waarom zou zij/hij het verve-
lend vinden? En jijzelf? 

- Waarom zou(den) ... dit doen? Wat wil(len) hij/ze hiermee laten zien of berei-
ken? 

- Wat kun je doen wanneer iemand je op deze manier lastig valt? 
 
Waarschijnlijk zullen de antwoorden van de jongens en die van de meisjes van 
elkaar verschillen. Het is belangrijk om eventuele verschillen aan de orde te 
stellen. Om deze reden kun je de situaties ook eerst in qua sekse ongemengde 
groepjes laten bespreken. Daarna kun je de meningen uitwisselen in de hele 
groep. 
 
 
Het ter discussie stellen van vanzelfsprekende opvattingen 
 
Het ter discussie stellen van vanzelfsprekende opvattingen over jongens, man-
nen, meisjes, vrouwen, seksualiteit en macht is essentieel om te verduidelijken 
dat seksueel geweld niet alleen ‘ver weg’ gebeurt, maar juist ook ‘dichtbij’. Het 
gaat niet zozeer om de engerd die uit de bosjes springt en een meisje of vrouw 
verkracht, in het grootste aantal gevallen gaat het om seksueel geweld dat wordt 
gepleegd door een bekende van het slachtoffer. Maar ook andere mythen over 
seksueel geweld moeten worden ontzenuwd. 
 
Werkvorm: Kijkopdracht bij de videofilm ‘Buitenspel’ 
 
De videofilm ‘Buitenspel’ gaat in op hoe vanzelfsprekende opvattingen over de 
omgang met meisjes, seksualiteit en geweld samenhangen met seksueel geweld. 
Interviews met twee plegers, twee slachtoffers en de vriend van een van de 
slachtoffers worden afgewisseld met enkele nagespeelde scenes en uitspraken 
van jongens en meisjes over versieren, stoer doen, vriendschap, seksualiteit, 
macht en geweld. Tot slot gaat een politiefunctionaris in op de gevolgen voor 
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plegers. 
 ‘Buitenspel’ sluit aan bij de leeftijdsfase waarin jongeren opvattingen over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid integreren met concreet gedrag tegenover 
meisjes en jongens. Gedrag dat ‘normaal’ is voor jongens wordt gerelateerd aan 
seksueel gewelddadig gedrag. De kijker wordt gedwongen om te kijken vanuit 
de situatie van de pleger en het slachtoffer, alsmede vanuit het perspectief van 
de vriend van een misbruikt meisje. 
 Het gebruik van ‘Buitenspel’ biedt een goede mogelijkheid vanzelfsprekende 
opvattingen ter discussie te stellen. Een mogelijke kijkopdracht voor volwas-
senen bij deze film is: 

Je gaat kijken naar een fragment van de videofilm ‘Buitenspel’, een videofilm 
over jongens en seksueel geweld. Noteer welke traditionele opvattingen over 
mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit, omgangsvormen en seksueel geweld 
je hoort in de uitspraken van de geïnterviewde jongeren. 

 
Voor het werken met jongeren is deze kijkopdracht waarschijnlijk te ingewik-
keld. Mogelijke opdrachten voor jongeren zijn: 

- Welke meningen hoor je over hoe jongens zich moeten gedragen? 
- Welke meningen hoor je over hoe meisjes zich moeten gedragen? 
- Welke vooroordelen over seksueel geweld komen naar voren? 
- Welke verschillen zie je tussen de verhalen van plegers en de verhalen van 

slachtoffers? 
- Welke verklaringen worden gegeven voor het feit dat sommige jongens seksueel 

geweld plegen? 
 
‘Buitenspel’ biedt naast het werken met kijkopdrachten tal van mogelijkheden 
om discussies en andere opdrachten uit te voeren. Doordat in de videofilm zelf 
geen commentaar wordt gegeven op de uitspraken van jongeren, kan een aantal 
mythen met betrekking tot seksueel geweld bevestigd worden. Het risico dat 
‘Buitenspel’ bij sommige jongeren traditionele ideeën versterkt in plaats van ter 
discussie stelt, moet worden ondervangen door een goede vorm voor de voor- 
en nabespreking. Mythen zoals ‘als meisjes nee zeggen bedoelen ze ja’ en 
‘meisjes die sexy gekleed gaan vragen er om gepakt te worden’ kunnen middels 
groepsdiscussies en de confrontatie met meningen en ervaringen van meisjes ter 
discussie worden gesteld. 
 
Werkvorm: Wat weet je over seksueel geweld? 
 
Een andere manier om mythen en feiten over seksueel geweld aan de orde te 
stellen is het werken met de volgende vragenlijst. 
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Test jouw kennis over seksueel geweld aan de hand van de volgende 
vragenlijst 
 
De laatste jaren wordt er in kranten, tijdschriften en op televisie veel aandacht be-
steed aan seksueel geweld. Er zijn verschillende vormen van seksueel geweld: 
seksuele intimidaties, aanranding, verkrachting, seksuele kindermishandeling, 
incest, enzovoorts. Er is sprake van seksueel geweld wanneer iemand tegen haar 
of zijn zin gedwongen wordt seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan. 
Hieronder staan een aantal vragen over seksueel geweld. Je moet de juiste ant-
woorden omcirkelen (per vraag maximaal één antwoord). Je kunt deze vragen zien 
als een test voor jezelf: als je later de juiste antwoorden krijgt, kom je erachter 
hoeveel je weet over seksueel geweld. 
 
1) Jongens en mannen plegen seksueel geweld ... 
 a) uit seksuele behoefte. 
 b) om macht uit te oefenen en iemand te vernederen. 
 c) Alleen psychisch gestoorde jongens en mannen plegen seksueel geweld. 
2) Bij seksueel geweld wordt meestal gebruik gemaakt van messen en andere wa-

pens. 
 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
3) Seksueel geweld vindt over het algemeen plaats ... 
 a) bij iemand thuis. 
 b) in bossen en parken. 
 c) in donkere, stille straatjes. 
4) Ook jongens en mannen kunnen het slachtoffer worden van seksueel geweld. 
 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
5) De meeste slachtoffers van seksueel geweld worden aangerand of verkracht 

door ... 
 a) iemand die ze kennen. 
 b) een vreemde. 
6) Aanrandingen en verkrachtingen vinden vooral in grote steden plaats. 
 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
7) Meisjes en vrouwen lokken een aanranding of verkrachting zelf uit wanneer ze 

... 
 a) alleen liften. 
 b) sexy kleding dragen. 
 c) Allebei. 
 d) Geen van beiden. 
8) Je kunt aan het uiterlijk van iemand zien of hij een aanrander of verkrachter is. 
 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
9) De leeftijd van de meeste plegers van seksueel geweld is ... 
 a) 50 jaar en ouder. 
 b) tussen de 30 en 50 jaar. 
 c) 30 jaar en jonger. 
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10) Meisjes en vrouwen beschuldigen vaak onschuldige jongens en mannen van 
aanranding en verkrachting. 

 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
11) Alleen jonge, knappe en sexy geklede meisjes en vrouwen worden aangerand 

en verkracht. 
 a) Juist. 
 b) Onjuist. 
 

(De juiste antwoorden op deze vragenlijst staan vermeld in de bijlage op blz. 
153. De vragenlijst is een bewerking van een vragenlijst uit ‘Top secret. Sexual 
assault information for teenagers only’ (Fay en Flerchinger, 1988).) 
 
Deze vragenlijst bevat allerlei vragen over (misvattingen en mythen met betrek-
king tot) seksueel geweld. Mythen over seksueel geweld hebben onder andere 
de functie om seksueel geweld te ontkennen, het te bagatelliseren en, vooral, als 
iets van ‘anderen’ en ‘elders’ te beschouwen. Op bijvoorbeeld de vraag of de 
meeste plegers van seksueel geweld een bekende dan wel vreemde van het 
slachtoffer zijn, geeft het merendeel van de jongeren het antwoord ‘een vreem-
de’, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. 
 Het doel van de vragenlijst is de heersende mythen over seksueel geweld aan 
de orde te stellen. De juiste antwoorden op de vragen moeten de jongeren be-
wust maken van het feit dat seksueel geweld ‘dichterbij is’ dan ze denken: 
(juist) ook bekenden plegen seksueel geweld, seksueel geweld vindt vooral in 
de thuissituatie plaats, plegers zijn geen psychopaten, enzovoorts. 
 Deze vragenlijst kan door jongeren worden ingevuld bijvoorbeeld aan het be-
gin van een serie lessen of themabijeenkomsten over seksueel geweld. De nabe-
spreking kan plaatsvinden door de vragen een voor een door te lopen, de jon-
geren te vragen welk antwoord zij hebben gekozen en te vragen waarom ze dat 
vinden. Ook is het mogelijk tijdens de lessen/bijeenkomsten de antwoorden op 
verschillende plaatsen (namelijk daar waar ze van toepassing zijn) terug te laten 
komen. Tot slot is het mogelijk de vragenlijst aan het eind van de serie bijeen-
komsten nogmaals te laten invullen en de verschillen tussen de eerste en tweede 
keer te bespreken (dan dient de vragenlijst tussentijds uiteraard niet besproken 
te zijn). In alle gevallen is het van belang te letten op de verschillen tussen de 
antwoorden van jongens en die van meisjes. 
 
Wanneer deze vragenlijst wordt gebruikt bij jongeren worden veel stereotiepe 
(en onjuiste) antwoorden gegeven. Deze vragenlijst is afgenomen bij 129 jonge-
ren (75 meisjes en 54 jongens) van de derde klassen van een scholengemeen-
schap mavo, havo en vwo (Spanjaard, 1990). Hieronder volgen enkele resulta-
ten: 
vraag 1: 25 % van de jongens en 31 % van de meisjes dacht dat plegers ‘psy-

chisch gestoord’ zijn, 63 % van de jongens en 46 % van de meisjes 
dacht dat seksueel geweld voortkomt uit seksuele behoeften en 12 % 
van de jongens en 23 % van de meisjes dacht dat jongens en mannen 
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seksueel geweld plegen om macht uit te oefenen en iemand te vernede-
ren; 

vraag 3: 86 % van de jongens en 85 % van de meisjes dacht dat seksueel ge-
weld vooral plaatsvindt in bossen, parken of in stille, donkere straatjes; 

vraag 5: 80 % van zowel de jongens als de meisjes dacht dat de meeste slacht-
offers van seksueel geweld worden aangerand of verkracht door een 
vreemde, iemand die ze niet kennen; 

vraag 7: 67 % van de jongens en 32 % van de meisjes vond dat meisjes en 
vrouwen een aanranding of verkrachting uitlokken wanneer ze alleen 
liften of wanneer ze sexy kleding dragen. 

 
 
Ongewenste en gewenste vormen van (seksueel) contact 
 
Om de houding en het gedrag van jongens ten opzichte van meisjes te verande-
ren, zullen jongens ook moeten leren hoe ze anders met elkaar en meisjes om 
kunnen gaan en welk belang zij daarbij hebben. Hierbij is het mogelijk en ook 
wenselijk om aan te sluiten bij de vragen, onzekerheden en problemen van jon-
gens en meisjes met betrekking tot de omgang met elkaar. De alledaagse vraag 
‘hoe versier ik een meisje (jongen)?’ vormt een belangrijk aangrijpingspunt bij 
jongens (en meisjes) voor het bespreekbaar maken van grenzen tussen gewenste 
(seksuele) contacten en seksueel geweld. 
 Aan de hand van het onderstaande verhaal van Mieke kunnen vragen worden 
gesteld over wat jongens en meisjes verstaan onder seksueel geweld, juist ook 
in dagelijkse, herkenbare situaties. Daarna komen vragen aan de orde over wat 
te doen als het je overkomt en op welke manier deze situaties kunnen worden 
voorkomen. Tot slot kan ingegaan worden op hoe meisjes en jongens op een 
door beiden gewenste manier (seksueel) contact met elkaar kunnen hebben. 
 
Werkvorm: Het verhaal van Mieke 
 

De ouders van Mieke zijn de stad uit en komen ‘s nachts niet thuis. Daarom lo-
geert Mieke bij Karin, haar vriendin. Karin stelt voor om die avond om twaalf uur 
‘s nachts een geheim afspraakje te maken met twee jongens uit hun klas, Kees en 
Joop. Mieke aarzelt, maar vindt het wel een spannend idee. Ze bellen Kees en 
Joop. De jongens beloven dat ze om middernacht op het schoolplein zullen zijn. 
 Mieke verheugt zich op het stiekeme afspraakje. Ze vraagt zich af of ze mis-
schien een beetje verliefd is op Kees. Op school kijken ze elkaar vaak ‘toevallig’ 
aan. In de pauzes kletsen ze regelmatig met elkaar. Ze is er nu zeker van dat hij 
haar ook aardig vindt. 
 Om twaalf uur, als de ouders van Karin naar bed zijn, klimmen ze uit het raam 
en lopen naar het schoolplein. Daar staan Joop en Kees al op hen te wachten. Ze 
hebben het gezellig. Er wordt geplaagd, gelachen en gekletst over van alles en nog 
wat. Mieke en Kees kussen elkaar voor het eerst. 
 Om één uur wordt Karin wat zenuwachtig en wil terug naar huis. Joop brengt 
haar weg. Mieke en Kees blijven nog even. Even later wil Mieke ook terug. Als 
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Mieke en Kees bij Karin’s huis komen zijn alle lichten uit. Mieke tikt op het raam 
van Karin’s slaapkamer, maar ze reageert niet. Blijkbaar slaapt ze al. Mieke wil 
niet aanbellen, want dan worden Karin’s ouders wakker. 
 Kees stelt voor om naar haar eigen huis te gaan: ze heeft toch een sleutel. Hij wil 
haar wel even naar huis brengen. Anders moet ze zo laat in het donker alleen langs 
het stille park. Kees vindt dat niet vertrouwd. 
 Bij haar huis aangekomen vraagt Kees of hij nog even binnen mag komen voor 
een cola. Hij moet ook nog de hele weg terug. 
 Mieke aarzelt omdat haar ouders niet thuis zijn. Maar ze vindt het ook vervelend 
om hem weg te sturen. Het was aardig van hem om haar weg te brengen. Ze vraagt 
zich af of hij haar geen trut zal vinden als ze hem niet binnen laat en niet verder 
wil dan zoenen. Maar ze weet niet of ze Kees kan vertrouwen. Hoewel ... hij heeft 
haar toch veilig thuis gebracht. Alleen naar huis, zou hartstikke eng zijn. 
 Ze laat hem binnen en zegt dat ze het niet nog veel later wil maken. Morgen 
moet ze weer op tijd op school zijn. Mieke zet muziek op en haalt een cola uit de 
keuken. 
 Als ze samen op de bank zitten, zoenen ze wat. Op het moment dat Kees haar 
blouse wil los knopen, duwt ze zijn hand weg. Kees blijft aandringen, waarop 
Mieke opstaat en zegt dat het laat is. Ze vraagt of hij naar huis wil gaan. Kees 
antwoordt dat hij gaat als hij nog één glas cola en één zoen krijgt. 
 Mieke gaat naar de keuken en Kees volgt haar. Hij trekt aan haar staartje en slaat 
zijn armen om haar heen. Mieke duwt hem van zich af, loopt weer terug naar de 
kamer en zegt dat hij nu echt weg moet gaan. Ze denkt dat ie nooit vertrekt. Kees 
wil nog één zoen! Mieke vraagt nog een keer of hij dan echt gaat, waarop hij ja 
zegt. 
 Uiteindelijk krijgt Kees zijn zoen, waarna hij Mieke zachtjes op de bank drukt. 
Mieke probeert hem van zich af te duwen, ze knijpt hem in zijn arm en zegt dat ze 
niet verder wil gaan. Ze merkt dat hij veel sterker is, hij laat haar niet los. Tenslot-
te verweert ze zich niet meer en ze hebben seks ... 
 Als Kees vertrekt is hij blij dat hij aangedrongen heeft en haar zover heeft gekre-
gen. Volgens hem vond Mieke het ook lekker. Het voelt alsof hij haar veroverd 
heeft, alsof hij gescoord heeft. Fluitend loopt hij naar huis. 
 Nadat Kees vertrokken is, voelt Mieke zich heel rot. Allerlei gedachten plagen 
haar: ... ze kan niet geloven wat haar overkomen is ... had ik hem niet mee moeten 
nemen? ... ben ik wel duidelijk genoeg tegen hem geweest? ... heb ik hem aange-
moedigd? ... niemand zal me geloven ... verkracht door Kees ... ik ben toch ver-
liefd? ... eigen schuld! ... 
 Mieke weet niet wat ze moet doen en waar ze naar toe kan. 
 

Wat vind je van dit verhaal? 

Vraag 1: Wat zou Mieke volgens jou nu moeten doen? 
Vraag 2: Bij wie zou ze terecht kunnen om haar verhaal te vertellen en eventueel 

hulp te vragen? Als Mieke jou dit verhaal zou vertellen, wat zou je haar 
dan adviseren? 

Vraag 3: Denk je dat mensen haar zullen geloven? 
Vraag 4: Vind je dat hier sprake is van seksueel geweld? 
Vraag 5: Ben je zelf ook wel eens in een situatie beland die hier op lijkt? Wat heb 

je toen gedaan? 
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Hoe dan wel? 

Vraag 6: Wat hadden Mieke en Kees kunnen doen om deze situatie te voorko-
men? 

Vraag 7: Op welke manier heeft Mieke te kennen gegeven niet verder te willen 
gaan? Hoe had Kees hier volgens jou op moeten reageren? 

Vraag 8: Vind je dat Kees duidelijk is geweest over wat hij met Mieke wilde? Als 
je vindt van niet, hoe had hij dit dan kunnen doen? 

Vraag 9: Kees zet Mieke af bij haar huis. Maak het verhaal nu af met een eind dat 
voor beiden plezierig is. 

 
 
Tot slot 
 
De hier beschreven werkvormen geven een indruk van hoe in de praktijk kan 
worden gewerkt. Het is heel goed mogelijk deze werkvormen te veranderen en 
aan te passen. Ook zijn tal van jongerenprogramma’s op televisie bruikbaar. 
Videofragmenten kunnen worden gebruikt om specifieke thema’s aan de orde te 
stellen. Veel van de resultaten zal echter afhangen van de inzet en creativiteit 
van de begeleid(st)er. 
 In de literatuurlijst worden enkele publicaties genoemd waarin meer werkvor-
men zijn opgenomen. Daarnaast valt te verwachten, dat de komende jaren meer 
materiaal voor preventieprogramma’s beschikbaar zal komen. 
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Bijlage 
De juiste antwoorden op de vragenlijst 

1) Het juiste antwoord is b. Seksueel geweld heeft te maken met het uitoefenen van 
macht. Seksueel geweld wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door seksuele 
behoeften. Ook zijn plegers van seksueel geweld niet psychisch gestoord: onder 
plegers van seksueel geweld bevinden zich procentueel even veel of weinig ‘psy-
chisch gestoorden’ als onder jongens en mannen die geen seksueel geweld 
plegen. 

2) Het juiste antwoord is b. Plegers van seksueel geweld maken meestal gebruik van 
macht, trucs, chantage, bedreiging en dergelijke. Geweld en (de dreiging met) 
wapens worden over het algemeen pas gebruikt als andere middelen niet meer 
werken. 

3) Het juiste antwoord is a. Meer dan de helft van alle seksueel geweld vindt plaats 
in de thuissituatie. Naast het huis zijn de werksituatie, scholen en auto’s plaatsen 
waar seksueel geweld vaak plaatsvindt. 

4) Het juiste antwoord is a. Met name ook jongens kunnen slachtoffer worden van 
seksueel geweld. Zij worden meestal misbruikt door (heteroseksuele) mannen. 
Jongens en mannen praten nog moeilijker over hun ervaringen met seksueel ge-
weld dan meisjes en vrouwen. 

5) Het juiste antwoord is a. De meeste plegers van seksueel geweld zijn een ‘beken-
de’ van het slachtoffer: een vriend, een buurman, een familielid, een kennis, een 
leerkracht, enzovoorts. 

6) Het juiste antwoord is b. Seksueel geweld is overal een probleem, zowel in grote 
steden als in kleine dorpen. 

7) Het juiste antwoord is d. Niemand vraagt er om verkracht of aangerand te wor-
den. Verkracht of aangerand worden betekent dat iemand lichamelijk en psy-
chisch pijn wordt gedaan, en niemand vraagt er om pijn gedaan te worden. Liften 
is een risicovolle situatie waar een aanranding of verkrachting kan plaatsvinden. 
Maar: niemand die lift vraagt er om verkracht of aangerand te worden. Ook heeft 
de manier waarop mensen gekleed gaan niets te maken met seksueel geweld. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel van de jeugdige slachtoffers van seksueel 
geweld ‘gewone’ broeken draagt en helemaal geen ‘sexy kleding’. En ook al gaan 
meisjes (of jongens) ‘sexy’ gekleed, niemand heeft het recht hen lastig te vallen. 

8) Het juiste antwoord is b. Je kunt niet aan iemand zien of hij een aanrander of 
verkrachter is of niet. Ze zien er even ‘normaal’ of ‘abnormaal’ uit als jij en ik. 

9) Het juiste antwoord is c. De meeste plegers van seksueel geweld zijn jonger dan 
30 jaar. 

10) Het juiste antwoord is b. Bij seksueel geweld worden niet meer valse aangiften 
gedaan dan bij andere delicten. De meeste slachtoffers van seksueel geweld doen 
zelfs helemaal geen aangifte bij de politie. Het gebeurt maar zelden dat jongens 
en mannen door meisjes en vrouwen onterecht beschuldigd worden van seksueel 
geweld. Veel vaker komt het bij seksueel geweld echter voor dat jongens en man-
nen ontkennen wat ze gedaan hebben. Of dat ze de schuld bij het slachtoffer pro-
beren te leggen. Of dat ze vinden dat datgene dat zij gedaan hebben helemaal 
geen seksueel geweld is. 

11) Het juiste antwoord is b. Slachtoffers van seksueel geweld zijn jong en oud, dik 
en dun, lelijk en knap, wit en zwart, arm en rijk, enzovoorts. Seksueel geweld kan 
iedereen overkomen. 
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Seksuele vorming voor jongens als preventie van 
seksueel geweld 
 
Mietske van Hooff en Hannie Kraan 
 
 
In de jaren tachtig werd door de vrouwenbeweging de problematiek van seksu-
eel geweld onder de aandacht gebracht. De politiek en de hulpverlening richtten 
alle aandacht op opvang van en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel 
geweld. De preventie-activiteiten die werden ontwikkeld richtten zich vooral op 
de signalering en het bespreekbaar maken van seksueel geweld en het bewerk-
stelligen van goede verwijsmogelijkheden. Middels trainingen, studiedagen, 
enzovoorts werden intermediairs uit onder andere het onderwijs en het welzijns-
werk bereikt. 
 Eind jaren tachtig ontstond er bij de preventiewerkers van de Rutgers Stich-
ting een bewustwording van de eenzijdigheid waarmee de problematiek bena-
derd werd, namelijk vanuit de positie van slachtoffers. Op zich is daar geen be-
zwaar tegen, maar uit de ervaringen met voorlichtingsprogramma’s bleek hoe 
weinig materiaal en methodieken aansloten bij de belevingswereld van jongens. 
 Op dat moment werd voor ons duidelijk dat onderzoek verricht moest worden 
naar de achtergronden en motieven van jongens om grenzen te overschrijden 
c.q. seksueel gewelddadig gedrag te vertonen en de inzetbaarheid van de gehan-
teerde methodieken. Een en ander heeft geleid tot onze studie naar jongens en 
seksueel geweld (Van Hooff en Kraan, 1989; deze studie werd verricht toen 
beide auteurs nog werkzaam waren op de afdeling Preventie en Voorlichting 
van de Rutgers Stichting in Eindhoven). 
 
 
Verschuivingen in de voorlichtingsprogramma’s van de Rutgers Stichting 
 
In de jaren zeventig werd door de vrouwenbeweging de vrouwelijke seksualiteit 
in een nieuw kader geplaatst. Als gevolg hiervan richtte de seksuele vorming en 
voorlichting vanuit de Rutgers Stichting zich op zelfontplooiing en bewustwor-
ding van de eigen seksuele identiteit, behoeften en wensen van meisjes en 
vrouwen. Later kwam de nadruk bij preventieprogramma’s meer te liggen op de 
structurele machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er was nu ook aan-
dacht voor AIDS, de seksualiteitsbeleving van meisjes en jongens, seksuele 
opvoeding en normen en waarden, pornografie en seksueel geweld. 
 Enkele knelpunten in de voorlichtingspraktijk van de Rutgers stichting waren 
de grote verschillen in ervarings- en belevingsniveau tussen jongens en meisjes 
en de stoere afhoudende houding van jongens. Met name de voorlichting aan 
jongens liep vaak moeilijk. Voorlichters van de Rutgers Stichting werden 
geconfronteerd met de groepsdruk en groepsregels van jongensgroepen. De 
confrontatie met vrouwelijke preventiewerker op dit gevoelige terrein leidde 
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regelmatig tot grensoverschrijdend gedrag en het uittesten van de preventie-
werkster: preventiewerksters werden bejegend met potentieel pleger-gedrag en 
seksueel gewelddadige uitspraken. Al met al was de conclusie dat de 
werkvormen en de boodschap bij jongens niet aansloegen. 
 
 
Een tweetal vragen 
 
Vanuit de problemen die we in de voorlichting aan jongens tegenkwamen en 
met het oog op preventie van seksueel geweld gericht op jongens, hebben we 
ons twee vragen gesteld: 
1) Welke theoretische verklaring geeft inzicht in de vorming van de mannelijke 

identiteit en het aanleren van de bijpassende rollen? 
2) Wat maakt dat jongens grenzen gaan overschrijden in de omgang met meis-

jes? 
 Voor een antwoord op deze vragen hebben we gebruik gemaakt van de socia-
lisatietheorie van Nancy Chodorow (1980). Vrouwen brengen als moeders 
dochters voort met capaciteiten en behoeften om te moederen. Die capaciteiten 
en behoeften zijn onderdeel en gevolg van de moeder-dochter relatie zelf. 
Daarentegen brengen vrouwen als moeder (en mannen als niet-moeders) zoons 
voort bij wie zorgende en koesterende capaciteiten en behoeften systematisch 
afgeremd en verdrongen worden. Op die manier worden mannen toegerust voor 
hun latere minder affectieve rol binnen het gezin en voor het primaire aandeel 
dat het functioneren in het werk en in het openbare leven in hun bestaan zal 
innemen. 
 De mannelijke ontwikkeling is gecompliceerder dan de vrouwelijke. Een jon-
gen moet een moeilijke identificatie-wisseling doormaken om aan de verwachte 
mannelijke identiteit en de vervulling van de geëigende sekserol te kunnen be-
antwoorden. Wil een jongen een adequaat gevoel van mannelijkheid krijgen, 
dan moet hij zich veel sterker van anderen onderscheiden en differentiëren en 
zichzelf kwalificeren als een losstaand zelfstandig persoon. 
 Meisjes ontwikkelen een persoonlijke identificatie met hun moeder, jongens 
daarentegen ontwikkelen een positionele identificatie met aspecten van de 
mannelijke rol. De identificatieprocessen bij een jongen zijn niet zo direct op 
een permanente en werkelijk affectieve relatie met zijn vader gebaseerd. Tege-
lijkertijd zal hij de identificatie en de band met zijn moeder ontkennen en 
datgene wat voor hem bij de vrouwenwereld hoort verwerpen als bedreigend 
voor zijn identiteit. De onzekerheid van jongens over de mannelijke identiteit 
en de onbereikbaarheid ervan, maakt dat mannelijkheid en de mannelijke rol 
voor jongens een onderwerp van fantasie en idealisering worden. 
 Hoewel vaders in de dagelijkse omgang met hun kinderen niet zo bevredigend 
functioneren, worden zij door moeders en kinderen geïdealiseerd. Juist 
vanwege hun afwezigheid en schijnbare onbereikbaarheid en vanwege de ideo-
logische en concrete mannelijke overheersing in de maatschappij als geheel, 
wordt de vader hiërarchisch bovenaan geplaatst. 
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 Jongens en mannen ontlenen voor een groot gedeelte hun identiteit aan het 
gegeven van de machtspositie van mannen. Dat wil zeggen dat ze macht en 
controle (moeten) hebben over eigen emoties. Zelfvertrouwen en zelfverzekerd-
heid passen binnen het ideaalbeeld van de man. Gevoel van eigenwaarde en 
zelfrespect worden ontleend aan de macht die ze over zichzelf en andere heb-
ben. Gevoelens van onmacht hebben dan ook grote consequenties. Onmacht 
ervaren bepaalt in hogere mate het gedrag van mannen dan de feitelijke macht 
zelf. 
 In onze samenleving schrijft de heersende ideologie voor dat jongens en man-
nen actief, initiërend, regressief, machtig, overheersend, sterk en viriel moeten 
zijn. Mannen zijn helden en jongens dromen ervan een held te zijn. Vrouwen 
zijn passief, afwachtend, zwak, ondergeschikt en inferieur. Dit beeld maakt het 
beschermen en bezitten van vrouwen door mannen natuurlijk en legitiem. 
 
 
Seksueel geweld als een cyclus van gebeurtenissen en reacties 
 
Seksueel gewelddadig gedrag valt op te vatten als een cyclus van gebeurtenis-
sen en reacties. De seksespecifieke socialisatie heeft invloed op de manier 
waarop verschillende gebeurtenissen en reacties elkaar opvolgen. De socialisa-
tie van jongens is er op gericht dat je moet bewijzen dat je een man bent, dat je 
initiatief neemt, dat je niet op je kop laat zitten, enzovoorts. 
 De gebeurtenis (‘prikkel’) waarmee de cyclus begint kan bijvoorbeeld zijn dat 
vrienden een jongen uitdagen om een meisje te versieren. De jongen benadert 
het meisje vervolgens op een ongewenste manier; het meisje op haar beurt pikt 
zijn gedrag niet en wijst hem publiekelijk af. Hij raakt in een isolement: hij 
weet geen raad met zijn gevoelens en voelt zich voor schut gezet. Kortom, de 
prikkel kan via een ‘negatieve anticipatie’ leiden tot isolement. Hierdoor ont-
staan gevoelens van wraak, woede en verdriet en gebrek aan zelfcontrole. De 
jongen gaat fantaseren over hoe het eigenlijk had moeten verlopen, hoe hij de 
situatie onder controle had kunnen hebben zodat hij waardering van zijn vrien-
den had gekregen. Het gevolg kan zijn dat hij zijn gedrag gaat herhalen, maar 
nu met geweld: het delict vindt plaats. Na het delict heeft de pleger spijt-, 
schuld- en angstgevoelens: hij legt zichzelf een verbod op om het delict te 
herhalen. Juist dit verbod kan een prikkel zijn die de cyclus opnieuw in gang 
zet. 
 Uitgaande van een dergelijk verklaringsmodel voor het ontstaan van seksueel 
geweld, gelden de volgende richtlijnen voor preventie van seksueel geweld: 
- Het punt waarop de cyclus doorbroken moet worden om het delict te voorkó-

men (primaire preventie) ligt vooral op het moment van negatieve anticipatie 
op de prikkel of tussen het gebrek aan zelfcontrole en het eventuele delict. 

- Om herhaling te voorkómen (secundaire preventie) zal de cyclus doorbroken 
moeten worden tussen het moment van het delict en een eventuele nieuwe 
prikkel. 

Bij preventie-activiteiten moet er dus aandacht zijn voor alternatieven voor 
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seksueel gewelddadig gedrag, voor de prikkel die de cyclus van seksueel 
geweld in gang zet en voor socialisatiefactoren. 
 
 
Aspecten van preventie 
 
Bij preventie van seksueel geweld gericht op jongens zijn een aantal aspecten 
van belang: 
- confrontatie met de gevolgen voor de slachtoffers; 
- confrontatie met en informatie over de gevolgen voor de plegers; 
- het leren zich te verplaatsen in de positie van vrouwen en meisjes, met name 

slachtoffers van seksueel geweld; 
- het bespreekbaar maken van de rol van slachtoffers gebaseerd op herkenning 

in situaties van jongens die zelf slachtoffer zijn geweest van (seksueel) ge-
weld. 

Het verdient de voorkeur wanneer juist ook mannen het thema seksualiteit en 
seksueel geweld bespreekbaar zouden maken in jongensgroepen. 
 
 
Het project seksuele vorming en voorlichting in een nieuw jasje 
 
Door het preventieteam van de Rutgers Stichting in Eindhoven is een voorlich-
tingsprogramma voor jongens ontwikkeld over seksualiteit en seksueel geweld. 
Bij de afbakening van de doelgroep gingen we uit van de volgende stelling: 
‘Niet iedere jongen wordt een verkrachter maar iedere man die opgroeit in 
Nederland leert ook te denken als een verkrachter. Hij leert zijn ervaringen met 
meisjes en met seksualiteit te structureren in termen van status, vijandigheid, 
controle en overheersing.’ Het potentieel pleger zijn wordt dus gekoppeld aan 
de socialisatie van jongens. 
Het voorlichtingsprogramma heeft de volgende doelstellingen: 
- Het geven van informatie en inzicht in seksualiteit, seksualiteitsbeleving, 

relatievorming, anticonceptie, enzovoorts. 
- Het geven van inzicht in maatschappelijke normen en waarden rondom 

macht, geweld en seksualiteit. 
- Het zich leren verplaatsen in de positie van vrouwen en meisjes, met name 

slachtoffers van seksueel geweld. 
- Het leren onderkennen van de rol als man in verschillende situaties. 
- Het geven van meer inzicht in het tot stand komen van gedrag en het leren 

inzien dat er keuzemogelijkheden voor gedrag zijn. 
- Het leren ontdekken van eigen gevoelens en deze bespreekbaar durven ma-

ken. 
- Het leren kennen en accepteren van de grenzen en normen van zichzelf en van 

anderen. 
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Bij de uitvoering van het programma gelden de volgende uitgangspunten: 
- Een voorwaarde om te komen tot preventieve beïnvloeding van het gedrag 

van jongens is hen te laten zien en te laten benoemen welke mechanismen de 
mannelijke ideaalbeelden beïnvloeden en op welke manier mannelijk gedrag 
tot stand komt, met als doel keuzemogelijkheden voor persoonlijk gedrag 
zichtbaar te maken. 

- Tijdens de uitvoering van het project wordt steeds de koppeling gemaakt 
tussen gedrag en socialisatieprocessen. 

- Macht en geweld zijn complementaire begrippen. Gebruik maken van macht 
en geweld om een bepaald doel te bereiken lijkt, binnen de mannencultuur, 
legitiem. 

- Het is van belang de jongens te laten zien dat het vaak onmacht is die ze doet 
grijpen naar machtsmiddelen. Wanneer de koppeling van onmachtsgevoelens 
met machtsmisbruik is gemaakt, kun je met de jongens gaan praten over wat 
hen onmachtig doet voelen en hoe ze die gevoelens kunnen hanteren. Daarbij 
wordt uitgegaan van het hebben van zelfcontrole in plaats van machtsmis-
bruik. 

Om bovenstaande doelen en uitgangspunten te bereiken is de sfeer in de groep 
van grote invloed. Met de groep dienen afspraken over tijd, frequentie en regels 
gemaakt te worden. Vaste personen dienen aanwezig te zijn als begeleiding. 
Een andere voorwaarde is een afwisselend programma dat aangepast kan 
worden naar gelang de situatie. 
 
Voorlichtingsprogramma’s gericht op jongens dienen een signalerende, corri-
gerende en stimulerende functie te hebben: 
het signaleren van: 
- de houding en attitude ten aanzien van seksualiteit en de manier waarop 

seksuele relaties worden aangegaan en onderhouden; 
- de beeldvorming ten aanzien van seksueel geweld; 
- het stadium waarin jongens verkeren; 
het corrigeren en bespreekbaar maken van: 
- mannelijkheidsmythen, opvattingen over mannelijkheid, seksualiteit en seksu-

eel geweld; 
- omgangsvormen tussen mannen en vrouwen; 
- de feitelijke gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers en plegers; 
- achtergronden van seksueel geweld; 
en het stimuleren van: 
- de eigen verantwoordelijkheid; 
- het maken van eigen keuzes; 
- het vergroten van weerbaarheid; 
- het onderzoeken van gedragsalternatieven. 
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Het programma 
 
Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. In de eerste drie 
bijeenkomsten staan de kennis en houding van jongens ten opzichte van seksua-
liteit, anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen en relaties cen-
traal. De laatste bijeenkomst gaat expliciet over seksueel geweld. Jongens moe-
ten allereerst hun eigen gedrag relateren aan de verschillende manieren waarop 
jongens omgaan met agressie en geweld. Daarna wordt ‘Buitenspel’, een video-
film over jongens en seksueel geweld, vertoond en nabesproken. 
 Elke bijeenkomst kent drie onderdelen. Begonnen wordt met een ‘warming-
up’-oefening. Het tweede onderdeel betreft de overdracht van informatie c.q. de 
uitwisseling van meningen en ervaringen met betrekking tot het thema wat in 
die bijeenkomst centraal staat. Ten derde gaat het om de vorming van de atti-
tude middels meningsuiting, meningsvorming en het leren van alternatieven 
voor gedrag. 
 
 
Tot slot 
 
Preventiewerk heeft tot doel seksueel geweld bespreekbaar te maken. Dit geldt 
zowel voor de positie van meisjes en vrouwen als die van jongens en mannen. 
Tot op heden is dit onderwerp voornamelijk vanuit de positie van meisjes en 
vrouwen benaderd. Op jongens en mannen bleken de programma’s weinig pre-
ventief effect te hebben. Middels kennis en inzicht in de socialisatie van jon-
gens en mannen, moet deze problematiek voortaan ook vanuit de positie van 
jongens en mannen benaderd worden. 
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Een leerproject voor jeugdige plegers van seksueel 
geweld in een residentiële setting 
 
Ronald Schilperoort 
 
 
In 1987 is door de stichting Tegen Haar Wil, de afdeling Preventie van de 
RIAGG Groningen en de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld een pre-
ventieproject seksueel geweld uitgevoerd op een jongensinternaat. Aanleiding 
hiertoe was een verzoek van de groepsleiding van één van de groepen om een 
programma uit te voeren ten behoeve van de jongens in hun groep die betrok-
ken waren geweest bij een aanranding van een meisje. 
 Het programma werd uiteindelijk niet alleen gericht op de jongens om herha-
ling van seksueel gewelddadig gedrag te voorkómen, maar ook op de groepslei-
ding, de staf en de beleidmakers van het internaat. Van hen werd verwacht dat 
zij zich in de toekomst binnen hun instelling zouden inzetten voor het voorkó-
men van seksueel geweld. 
 In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkoming en uitvoering van het 
project. Aansluitend worden enkele dilemma’s geschetst die uit het project naar 
voren zijn gekomen. 
 
 
Het internaat en de jongens 
 
Wat betreft het internaat gaat het hier om een Bijzonder Jeugdinternaat, waar 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar verblijven. Vroeger werden op het internaat 
alleen jongens opgenomen. Op het moment van de voorlichting verblijven er 
echter ook drie meisjes, die bij elkaar in één van de twaalf groepen zitten. De 
meisjes zijn dus veruit in de minderheid; de sfeer wordt nog steeds voorname-
lijk bepaald door jongens. 
 De redenen van plaatsing op het internaat lopen nogal uiteen. Gemeenschap-
pelijk is dat de jongens niet thuis kunnen wonen om sociale redenen. In het 
algemeen kan gesteld worden dat zij van huis uit weinig sociale vaardigheden 
hebben meegekregen, ook ten aanzien van vrouwen en seksualiteit. Een deel 
van de jongens is met een beeld van vrouwen groot gebracht, waarin op z’n 
zachtst gezegd de inferioriteit van vrouwen en in de meest extreme gevallen 
seksueel geweld thuis als ‘normaal’ werd gezien. 
 Sommige jongens van de groep waar het preventieprogramma is uitgevoerd 
hebben thuis te maken gehad met seksueel geweld. Eén van de vaders ver-
krachtte regelmatig zijn vrouw waar zijn kinderen bij waren. Een andere jongen 
is zelf slachtoffer geweest van een aanranding. In de groep is, nog voordat de 
gebeurtenis bij de gymzaal had plaatsgevonden, door een groepsleider een 
jongen aangerand. Deze groepsleider is geschorst en de jongen verblijft inmid-
dels niet meer op het internaat. Ook tussen de jongens onderling komen seksu-
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ele handelingen voor, die samenhangen met de machtsverhoudingen onderling. 
Degenen die een machtspositie in de groep innemen, dwingen andere jongens 
hen af te trekken of andere seksuele handelingen te verrichten. 
 
 
Wat vooraf ging aan de uitvoering van het project 
 
Een aantal jongens had, via het dak van de gymzaal van het internaat, een groep 
meisjes begluurd. De meisjes waren bezig met jazz-gymnastiek. Toen de 
meisjes na afloop naar huis gingen greep één van de jongens één van hen vast. 
Hij betastte haar borsten en drukte een ‘zoen’ op haar gezicht. 
 Uit de gesprekken van de groepsleiding met de jongens en de verhoren door 
de politie kwam naar voren dat de (machts)verhoudingen in de groep van 
invloed waren op het individuele gedrag van de jongens. De jongens met de 
grootste invloed hadden op het dak gestaan en ook bepaald dat de anderen dat 
niet mochten. De anderen zouden betiteld kunnen worden als ‘meelopers’: zij 
wilden zich een plaats in de groep verwerven, zochten erkenning van de ande-
ren en vonden het wel spannend om met de ‘grote jongens’ mee te doen. Hun 
aandeel bleef beperkt tot onderling seksistisch taalgebruik en het op de uitkijk 
staan voor de jongens op het dak. De jongen die het meisje uiteindelijk heeft 
aangerand, bleek de meest belangrijke initiator van de gebeurtenis te zijn ge-
weest. 
 Tijdens de gesprekken werd de gebeurtenis door een aantal jongens gebaga-
telliseerd. Dit had enerzijds te maken met gevoelens van schaamte omdat zij 
wel wisten dat wat ze gedaan hadden niet mocht, maar ook met het feit dat zij 
het normaal vonden dat je als jongen in de puberteit dergelijke dingen doet. Het 
besef van wat hun daden voor de meisjes hadden betekend, was niet of nauwe-
lijks aanwezig. 
 De directie gaf toestemming om een voorlichtingsprogramma voor de jongens 
uit te voeren. Toch was er twijfel of op beleidsniveau seksueel geweld als struc-
tureel probleem beschouwd werd. De directie zag in de gebeurtenis bij de 
gymzaal geen aanleiding om een beleid ter bestrijding en preventie van seksu-
eel geweld te ontwikkelen. De gebeurtenis werd gezien als een incident en niet 
als een gevolg van het feit dat de situatie waarin de jongens zich bevinden een 
structureel risico inhoudt ten aanzien van het vóórkomen van seksueel geweld. 
De neiging bestond om excessieve gebeurtenissen, zoals bij de gymzaal, te 
verklaren vanuit pathologische achtergronden van individuele jongens, in plaats 
vanuit maatschappelijke en sociale verhoudingen tussen de seksen en de situatie 
waarin de jongens zich bevinden. 
 
Al deze gegevens werden verkregen in een aantal voorbereidende gesprekken 
met de groepsleiding. Naar aanleiding van deze gesprekken werd een aantal 
conclusies getrokken: 
- seksueel geweld wordt op internaatsniveau niet als een structureel probleem 

gezien; 

 161 

- er is sprake van een machtsongelijkheid binnen het team van groepsleiders, 
die verband houdt met man-vrouwverhoudingen en die niet expliciet ter 
discussie wordt gesteld; 

- de groepsleiding heeft om verschillende redenen moeite met het omgaan met 
situaties waarin seksueel geweld voorkomt door eigen boosheid en erva-
ringen, identificatie met het slachtoffer of de dader en/of de machtsongelijk-
heid in het team; 

- de jongens geven er niet of nauwelijks blijk van te beseffen wat de gevolgen 
van de aanranding bij de gymzaal zijn voor het slachtoffer, of, in het alge-
meen, wat seksueel geweld betekent voor meisjes en vrouwen; 

- in de groep spelen allerlei processen die seksueel geweld in de hand werken; 
- veel jongens zijn en/of worden thuis geconfronteerd met seksueel geweld-

dadig gedrag; sommigen zijn zelf slachtoffer; 
- veel jongens toetsen hun mening over wat wel en wat niet mag op seksueel 

terrein aan de wet (voor zover zij die kennen); 
- bij een aantal jongens is sprake van een flinke achterstand in hun emotionele 

en intellectuele ontwikkeling ten opzichte van hun fysieke ontwikkeling. 
 
De groepsleiding had verzocht om een voorlichtingsprogramma voor jongens 
over seksueel geweld. Als het programma daartoe beperkt zou blijven, zou het 
effect waarschijnlijk vrij klein zijn. Het zou betekenen dat er een éénmalig pro-
gramma aangeboden zou worden aan een groep van 10 á 12 jongens, die relatief 
vrij kort op het internaat verblijven. Bovendien zou er structureel op het inter-
naat niets veranderen, noch op beleidsniveau, noch in het team van groeps-
leiders. 
 Daarom was de keuze: of afzien van het geven van voorlichting, of een uitge-
breide aanpak. Dit laatste zou betekenen dat het project gericht moest worden 
op: 
1) het ontwikkelen van instellingsbeleid ter bestrijding en voorkoming van 

seksueel geweld; 
2) de hele staf van het internaat, in het bijzonder de groepsleiding van de 

betreffende jongens; 
3) de jongens zelf. 
Er werd gekozen voor de uitgebreide aanpak. Dit betekende echter wel dat er 
veel tijd geïnvesteerd zou moeten worden. Om daar een optimaal rendement uit 
te halen werd tevens besloten van het voorlichtingsprogramma een proefproject 
te maken, waarmee het opzetten en uitvoeren van soortgelijke programma’s 
vergemakkelijkt en gestimuleerd zou kunnen worden. 
 
 
Doelstelling, werkwijze en programma 
 
In het nu volgende wordt een uitwerking van de doelstellingen, werkwijzen en 
uitvoering van het programma gegeven. De doelstellingen werden opgesteld 
vanuit het idee dat er zowel met betrekking tot het instellingsbeleid, de staf van 
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de diverse groepen als ook de jongens factoren een rol spelen, die het 
vóórkomen van seksueel geweld bevorderen en in stand houden. 
 De jongens wilden we confronteren met de gevolgen van seksueel geweld 
voor de slachtoffers en voor henzelf. We wilden bereiken dat de jongens daar-
mee inzicht zouden verkrijgen in de effecten van het eigen seksueel geweldda-
dig gedrag en dat er een zelfregulerend mechanisme in de groep zou ontstaan 
waardoor seksueel geweld in de toekomst voorkómen zou worden. Verder wil-
den we hen een nieuw referentiekader verschaffen voor hun handelen ten 
opzichte van meisjes. 
 Ten aanzien van de groepsleiding wilden we bewerkstelligen dat hun moge-
lijkheden om in te gaan op situaties waarin seksueel geweld vóórkomt, vergroot 
werden. Voor wat betreft de samenwerking onderling wilden we de machtsver-
houding in het team aan de orde stellen. Ook wilden we de mogelijkheden 
vergroten om seksueel geweld met de ouders van de jongens te bespreken. 
 In de uitvoering van het project werd begonnen met een algemene voorlich-
ting over seksueel geweld aan de voltallige staf van het internaat. Daarna volg-
den twee bijeenkomsten met de groepsleiding van de groep. De eerste ging over 
seksueel geweld en over de mogelijkheden om seksueel geweld met de ouders 
van de jongens te bespreken. In de tweede bijeenkomst werd ingegaan op de 
machtsverhoudingen binnen het team tussen mannen en vrouwen en hoe die in 
het team een rol spelen. Met de groep jongens hebben drie bijeenkomsten 
plaatsgevonden. De laatste twee besprekingen met de staf en de groepsleiding 
betroffen de evaluatie van het programma en het doen van aanbevelingen aan 
de groepsleiding en de directie. Het totale project werd uitgevoerd door vier 
voorlichters, twee mannen en twee vrouwen. 
 Door een technisch mankement tijdens de uitvoering is het helaas niet moge-
lijk in te gaan op de bijeenkomst met de groepsleiding over het voeren van 
gesprekken met ouders over seksueel geweld. Voor wat betreft de studiebijeen-
komst met de staf van het hele internaat wordt hieronder volstaan met een 
globale uiteenzetting van de inhoud van het programma. 
 
 
Het programma voor de staf en de groepsleiding 
 
Tijdens de studiebijeenkomst voor de staf werd informatie gegeven over voor-
oordelen en mythen met betrekking tot seksueel geweld, gevolgen voor 
slachtoffers, problemen bij het bespreekbaar maken van seksueel geweld en de 
achtergronden van seksueel gedrag van mannen en jongens. Met de studiedag 
beoogden we de volgende doelen te bereiken: 
- stimuleren dat er binnen het internaat meer over seksueel geweld gepraat 

wordt; 
- stimuleren dat seksueel geweld van jongens aangepakt wordt; 
- interesse wekken bij de verschillende teams voor het totale programma. 
De dag bestond uit een aantal lezingen, het vertonen van de documentaire ‘Face 
to face’ en een discussie. 
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Uit de voorbereidende besprekingen bleek dat er sprake was van machtsonge-
lijkheid in het team van groepsleiders. Deze ongelijkheid hing samen met de 
verhoudingen tussen de seksen. De machtsongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in het team werd onder andere zichtbaar wanneer er in de groep ten 
opzichte van jongens corrigerend opgetreden moest worden. De jongens luister-
den sneller naar de mannelijke groepsleiders. Als het de vrouwelijke teamleden 
na enkele pogingen niet lukte om de jongens te corrigeren, trad vaak een van de 
mannen op, waarna het wel lukte. Ook na de gebeurtenissen bij de gymzaal was 
dit het geval. De jongens namen vrouwen minder serieus dan mannen. 
 Met het oog op preventie van seksueel geweld achtten wij het van belang dat 
de groepsleiding in haar houding ten opzichte van jongens meer laat zien dat 
ook vrouwen door de groep serieus genomen moeten worden. De voorlichtings-
bijeenkomst waarin de machtsongelijkheid aan de orde kwam, had als doel 
hiertoe een opening te creëren. De bijeenkomst bestond uit een deel waarin 
mannen en vrouwen apart bij elkaar kwamen en een plenaire nabespreking. 
In de vrouwenbijeenkomst kwam achtereenvolgens aan de orde: 
- identificatie met het slachtoffer; 
- machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het algemeen en in het 

team in het bijzonder. 
In de mannengroep kwam aan de orde: 
- herkenning van het gedrag van de jongens; 
- de manier waarop in de puberteit beeldvorming tot stand komt ten aanzien 

van mannelijkheid en seksualiteit; 
- de man-vrouwverhouding in het team. 
De verschillen tussen de mannen en vrouwen binnen het team werden aanvan-
kelijk vooral verklaard vanuit het verschil in werkervaring. Nu werd duidelijk 
dat de machtsverhoudingen tussen de seksen binnen het team (ook) een be-
langrijke rol speelde. Het bleek voor de vrouwen moeilijker om met de gebeur-
tenissen rond de gymzaal om te gaan omdat zij zich niet konden herkennen in 
het gedrag van de jongens, terwijl zij juist wel de situatie van het slachtoffer 
herkenden. 
 
 
De voorlichtingsbijeenkomsten voor de jongens 
 
De eerste bijeenkomst 
Er waren drie voorlichtingsbijeenkomsten voor de jongens. De eerste bijeen-
komst had drie doelen: 
- het reconstrueren van de gebeurtenissen bij de gymzaal om deze voor de jon-

gens te actualiseren en de voorlichters hierover te informeren; 
- het duidelijk maken van de gevolgen van hun daden voor het slachtoffer; 
- het duidelijk maken dat seksueel geweld niet toelaatbaar is in de samenleving. 
Als vorm werd gekozen voor het ensceneren van een rechtszaak. Een mannelij-
ke en een vrouwelijke voorlichter vervulden de rol van rechters. De aanwezige 
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groepsleiding en de andere twee voorlichters observeerden vooral het non-
verbale gedrag van de jongens. Tijdens de rechtszaak werden de jongens ver-
hoord over hun aandeel in de hele geschiedenis. Als laatste trad de tweede 
vrouwelijke voorlichtster op als slachtoffer van hun daden. 
 Aandachtspunten voor de rechters waren: 
1) de (machteloze) positie van het slachtoffer; 
2) alle betrokken jongens zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurd is (als zij 

niet actief hadden deelgenomen, hadden zij immers ook geen poging gedaan 
om het te voorkomen); 

3) de gebeurtenissen vóór de aanranding: de groepsmechanismen van niet-
voor-elkaar-onder-willen-doen en zich-willen-bewijzen. 

 Ad1. Opvallend was dat alle jongens vrij vlot vertelden wat er gebeurd was. 
Dit gebeurde echter zonder enige emotie in hun stem. Ze hadden het bijvoor-
beeld over ‘lekkere tieten’ in plaats van over meisjes als mensen. Sommige jon-
gens hadden tranen in hun ogen, anderen waren nerveus in hun doen en laten. 
Blijkbaar vonden ze het eng om verhoord te worden. 
 Ad2. Als motieven voor de aanranding werden genoemd: stoer doen tegen-
over de andere jongens, nieuwsgierigheid, spanning en seksuele opwinding. 
Ook de jongens die zeiden dat ze niet mee zouden hebben gedaan als ze de kans 
gehad hadden, herkenden deze motieven. 
 Ad3. De jongens die erbij waren geweest hadden achteraf allemaal spijt. Ze 
wisten dat wat ze gedaan hadden eigenlijk niet door de beugel kon. Op het 
moment zelf waren ze dat echter ‘vergeten’ en overheersten de in Ad2. ge-
noemde motieven. 
 
De tweede bijeenkomst 
De tweede bijeenkomst had als thema: beelden die de jongens hebben over 
mannen en vrouwen en de verschillende rollen die zij hen toekennen. Aan het 
einde van de eerste bijeenkomst hadden de jongens de opdracht gekregen op 
een flap afbeeldingen te plakken, die de volgende personen voorstelden: de 
ideale moeder, de vriendin, een vriendin voor één nacht, de groepsleidster, de 
vader, de vriend, de groepsleider en tenslotte hoe zij zichzelf graag zouden zien. 
 In de inleiding op de opdracht werd onder andere gezegd dat het er niet om 
ging hen nog eens te veroordelen, maar om hen inzicht te geven in de ach-
tergronden van seksueel geweld. Daarbij werd door de mannelijke voorlichters 
ingegaan op het feit dat je als jongen of man vaak onder druk gezet wordt om 
een stoere rol te spelen. 
 De bespreking van de flappen vond plaats in 2 groepen, die aan het eind van 
de avond weer bij elkaar kwamen. De vragen die tijdens de besprekingen aan de 
orde kwamen waren: 
- wat vind je de belangrijkste eigenschap van de betreffende persoon? 
- lijkt de ideale persoon op iemand uit de werkelijkheid? 
- op wie lijkt het meisje bij de gymzaal het meest? 
- op wie lijken de vrouwen die je in pornobladen tegenkomt? 
In de plenaire nabespreking werden de belangrijkste conclusies uit de twee 
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groepen op een rij gezet. Als eerste werd opgemerkt dat de jongens als vriend 
vaak een sterke, grote en stoere man of jongen hadden uitgezocht, of in ieder 
geval mannen met macht. Blijkbaar zijn aspecten als knokken, hulp krijgen bij 
ruzie, een vriend hebben die leuke dingen doet of hulp krijgen bij zaken waar ze 
mee zitten van groot belang. Geen van de jongens noemde expliciet dat een 
vriend aardig moet zijn. Als zij het over jongens hebben, gaat het vaak over 
slaan en zorgen dat je makker sterk is zodat ‘je niet gauw bang hoeft te zijn’. 
Daar waar meisjes eerder problemen uitpraten, worden conflicten tussen jon-
gens met de vuisten opgelost. De verschillen tussen jongens en meisjes werden 
gekoppeld aan de gebeurtenis bij de gymzaal: hoe zouden de jongens zelf 
gereageerd hebben als zij in de situatie van het slachtoffer terecht zouden 
komen? 
 Vervolgens kwam het gesprek op pornografie. Op de flappen was veel bloot 
te zien. Beelden van vrouwen in pornoboekjes geven de indruk dat vrouwen 
seks altijd lekker vinden. Vaak wordt gesuggereerd dat vrouwen eerst niet 
willen, maar het uiteindelijk toch lekker gaan vinden. Als jongens pornoboekjes 
bekijken, dan zouden zij dat beeld wel eens kunnen overnemen. Het beeld dat 
zij dan van vrouwen krijgen kan dan veel gaan lijken op het beeld van vrouwen 
in pornoboekjes. 
 De jongens maakten een duidelijk verschil tussen bekende en onbekende 
vrouwen. Onbekende vrouwen worden als ‘enger’ ervaren, bij bekenden ‘voel 
je je vertrouwder’. Eén van de jongens vond dat pornografie ervoor is om je 
lekker te maken en niet om te gaan denken hoe vrouwen in het echt zijn: ‘In het 
echt mag dat niet!’. Bij de gymzaal gebeurde dit echter wel: ook dit meisje 
werd gezien als iemand zonder achtergrond waar je mee kunt doen waar je zin 
in hebt. Het idee van de jongens was dat zij het uiteindelijk ook wel prettig zou 
gaan vinden. 
 Naar aanleiding van de verschillen tussen een vaste vriendin en een vriendin 
voor één nacht, kwam de verhouding tussen mannen en vrouwen aan de orde. 
Bij een vriendin voor één nacht kwam naar voren, dat het ‘eng’ is. Voor één 
nacht is dat misschien wel spannend, maar niet voor vast, ‘want je kunt haar 
niet onder controle houden’. Een vaste vriendin straalt veel meer bescherming, 
vertrouwen uit en ‘je hebt haar voor jezelf’. 
 Als laatste kwam aan de orde dat het beeld dat zij van vrouwen hebben en de 
wijze waarop ze meisjes benaderen wel eens tot gevolg kan hebben dat ze er 
niet in slagen een door hen zelf gewenste relatie met een vrouw op te bouwen. 
Op de volgende bijeenkomst was één van de centrale vragen dan ook: ‘Hoe kan 
het anders?’. 
 
De derde bijeenkomst 
In de derde bijeenkomst wilden we de jongens nogmaals confronteren met de 
gevolgen voor het slachtoffer. Daarna wilden we met hen bespreken hoe ze an-
ders (meer op basis van gelijkwaardigheid) kunnen omgaan met meisjes en 
vrouwen. 
 We hebben lang getwijfeld over de vraag of de documentaire ‘Face to face’ 
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geschikt was om aan de jongens te laten zien. We vroegen ons af of zij het 
verband zouden zien tussen wat zij bij de gymzaal hadden gedaan en wat de 
mannen die in de documentaire te zien zijn, hadden gedaan. De beslissing om 
de documentaire wel te laten zien werd uiteindelijk genomen vanuit de overwe-
ging dat de jongens in de eerste bijeenkomst niet of nauwelijks berouw hadden 
getoond, althans niet vanuit het bewustzijn van wat hun daden voor de meisjes 
hadden betekend. 
 De derde bijeenkomst begon dus met het vertonen van ‘Face to face’. In de 
daarop volgende nabespreking kregen de jongens eerst de gelegenheid om hun 
reactie te geven. Daarna werd besproken hoe ze op een andere manier met 
meisjes om zouden kunnen gaan. 
 Onze twijfel met betrekking tot het gebruik van ‘Face to face’ bleek niet 
gerechtvaardigd te zijn. De jongens waren zeer onder de indruk van de docu-
mentaire. Eén van hen koppelde het vertoonde direct aan de gebeurtenis bij de 
gymzaal. Een andere jongen barstte in tranen uit en vertelde zelf slachtoffer te 
zijn geweest. 
 
 
Evaluatie 
 
Hieronder volgen enkele evaluatieve opmerkingen over de drie onderdelen van 
het voorlichtingsproject. 
 Ten aanzien van de jongens kan gezegd worden dat zij, gezien het verschil in 
reacties op de eerste en de derde bijeenkomst, in ieder geval direct na het 
programma blijk gaven van enig inzicht in de achtergronden van seksueel ge-
weld en welke gevolgen seksueel geweld heeft voor slachtoffers. Of dit inzicht 
op langere termijn stand houdt, hangt voor een groot deel af van de manier 
waarop de groepsleiding voortbouwt op de resultaten van het programma. 
 Aan hun rol als slachtoffer is in het programma weinig expliciete aandacht 
besteed, al kwam het onderwerp wel naar voren. Ook in de voorbereiding van 
het programma werd hier rekening mee gehouden. In de toekomst lijkt het 
gewenst dat hier door de instelling aandacht aan wordt besteed. 
 Dit voorlichtingsprogramma kwam tot stand naar aanleiding van de gebeurte-
nissen bij de gymzaal. In dit geval was het goed dat de voorlichting door men-
sen van buitenaf gegeven werd. Van hen hadden de jongens niets te vrezen of te 
verliezen: zij hadden met de voorlichters geen dagelijkse relatie waarin elemen-
ten van machtsstrijd een rol speelden. Hierdoor konden ze vrijer praten over 
wat er gebeurd was. De groepsleiding kan in vergelijkbare groepen echter een 
belangrijke rol spelen in een preventief beleid ten aanzien van seksueel geweld 
door seksueel gewelddadig gedrag niet alleen te bespreken op het moment dat 
het heeft plaatsgevonden, maar al eerder door (signalen van) seksueel geweld 
aan de orde te stellen en aandacht te besteden aan bijvoorbeeld seksisme en 
groepsgedrag rond seksualiteit. 
De groepsleiding heeft door middel van een studiedag meer informatie gekre-
gen over de achtergronden van seksueel geweld. Het is aan hen om conclusies 
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te trekken over de manier waarop seksueel geweld binnen de groep gethema-
tiseerd kan worden. Het is zinvol om deskundigheidsbevorderende program-
ma’s te (laten) verzorgen met betrekking tot seksueel geweld, zowel wat betreft 
jongens als dader als ook jongens als slachtoffer. 
 Het is gebleken dat de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het 
team een rol speelt in de manier van omgang met elkaar. Mannen en vrouwen 
reageren verschillend op een situatie waarin de jongens seksueel geweld plegen. 
Het is belangrijk dat in dergelijke teams regelmatig stilgestaan wordt bij deze 
machtsongelijkheid. Hierin ligt een taak voor de teambegeleider. 
 Tijdens de voorlichting is gebleken dat identificatie met de jongens vanuit 
ervaringen (zoals uit de eigen puberteit) verwarrend kan werken. Mannelijke 
groepsleiders moeten mede daarom met elkaar praten over de eigen houding als 
man ten opzichte van seksueel geweld. 
 
De directie gaf toestemming voor het uitvoeren van het voorlichtingsprogram-
ma voor jongens, van een gericht beleid ten aanzien van het voorkómen en 
bestrijden van seksueel geweld op het internaat was daarentegen geen sprake. 
Het is echter van groot belang om juist ook op beleidsniveau seksueel geweld 
als een structureel probleem te zien. 
 Ten aanzien van de groepsleiding zou machtsongelijkheid in het algemeen en 
seksueel geweld in het bijzonder deel moeten uitmaken van een na- en bijscho-
lingsbeleid. Daarnaast verdient het aanbeveling om een vertrouwenspersoon 
aan te stellen, waar de jongens met hun klachten terecht kunnen voor het geval 
zijzelf tijdens hun internaatsperiode slachtoffer van seksueel geweld zijn, ge-
pleegd door iemand van het internaat (personeelslid, andere jongen). De ver-
trouwenspersoon zou geen andere functie ten aanzien van de jongens mogen 
hebben. 
 In jongensgroepen, zoals op een internaat, is het moeilijk voor jongens om 
eigen ideeën te ontwikkelen over hoe zij vinden dat ze als man moeten functio-
neren, hoe zij met meisjes en vrouwen om moeten gaan en hoe zij vorm kunnen 
geven aan hun toekomst en in het bijzonder aan hun relaties met vrouwen. 
Daarom is het juist in jongensgroepen als deze belangrijk om daar systematisch 
aandacht aan te besteden. 
 
 
Generaliseerbaarheid van de opgedane ervaringen 
 
Er kan aangenomen worden dat er in veel jongensgroepen seksueel geweldda-
dig gedrag voorkomt. Met name uit de eerste bijeenkomst met de jongens bleek 
dat er bepaalde groepsprocessen een rol spelen, die seksueel geweld in de hand 
werken. De jongens wilden stoer doen tegenover anderen, ze wilden erbij horen 
en niet voor elkaar onder doen. Een deel van hen zou zelf niet op het idee geko-
men zijn om een gebeurtenis als bij de gymzaal te organiseren. Zij gingen mee 
om erbij te horen. Maar ook van de jongens die het voortouw hadden genomen 
kan gezegd worden, dat ze dat onder andere deden om aanzien in de groep te 
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verwerven of te behouden door te laten zien hoe ver ze durfden te gaan. 
 In de tweede bijeenkomst werden de beelden besproken die de jongens over 
vrouwen en mannen hadden. Deze beelden hadden, naast het groepsproces, ook 
hun invloed op het gedrag van de jongens bij de gymzaal. Voeg daarbij de 
nieuwsgierigheid naar meisjes en seksualiteit, de seksuele opwinding en de 
opwindende spanning, en de voedingsbodem voor seksueel gewelddadig gedrag 
is gelegd. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het groepsproces, de 
man/vrouwbeelden en de genoemde motieven in andere, soortgelijke groepen 
wezenlijk verschillen van die in deze groep. Daarmee is niet gezegd, dat er 
daadwerkelijk seksueel gewelddadig gedrag uit voortvloeit, maar de voorwaar-
den zijn duidelijk aanwezig. In die groepen kan een voorlichtingsprogramma, 
zoals hier beschreven, uitgevoerd worden. 
 
Voor de uitvoering van een soortgelijke voorlichtingsprogramma dient aan een 
aantal voorwaarden te worden voldaan: 
- De voorlichters moeten voldoende tijd hebben. 
- Er moet melding gemaakt zijn van een situatie waarin seksueel geweld voor-

komt. 
- Binnen de instelling moeten mogelijkheden aanwezig zijn om een programma 

voor te bereiden en uit te voeren. 
- De beleidmakers van de instelling moeten bereid zijn om over het ontwikke-

len van een beleid van gedachten te wisselen. 
Daar waar niet direct aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze wellicht 
gecreëerd worden: 
- Er kan een prioriteiten-keuze worden gemaakt om tijd vrij te maken voor het 

geven van voorlichting. Wellicht kan met een minder uitgebreid programma 
volstaan worden. 

- Er kan een aanbod voor het geven van voorlichting aan een instelling gedaan 
worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van seksueel geweld door 
de bewoners. 

- Er kan voor gekozen worden om alleen een aanbod te doen aan de staf of de 
beleidmakers, waarbij de voorlichting zich richt op het duidelijk maken van 
de omvang en de aard van het probleem, waardoor men beter in staat is seksu-
eel geweld te signaleren en daarmee het nut inziet van het ontwikkelen van 
een op preventie gericht beleid. 
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Bijlage 1 
 
Toespraken bij de aanbieding van het onderzoeksrapport ‘Daders van seksueel 
geweld: straffen of behandelen’ 
 
 
Tijdens de conferentie ‘Plegers van seksueel geweld - Ontwikkelingen in hulp-
verlening en preventie’ op 28 september 1990 in Ede werd het NISSO-onder-
zoeksrapport ‘Daders van seksueel geweld: straffen of behandelen’ van Roelof 
Haveman en Joel Staffeleu gepresenteerd. Het onderzoeksrapport werd door 
Prof. J. Frenken, projectleider van het NISSO, aangeboden aan: 
- mevr. dr. M. Brand-Koolen, Hoofd van de Directie Jeugdbescherming en Re-

classering van het Ministerie van Justitie; 
- mevr. M. Lamping-Goos, Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de Geestelijke 

Volksgezondheid. 
Hieronder volgen de toespraken van achtereenvolgens Prof. dr. J. Frenken, 
mevr. dr. M. Brand-Koolen en mevr. M. Lamping-Goos. 
 
 
 
Toespraak door Prof. dr. J. Frenken 
 
 
Geachte mevrouw Brand-Koolen, geachte mevrouw Lamping-Goos, 
 
De achterliggende doelstelling van de ambulante behandeling van seksuele 
delinquenten in justitieel kader is het bevorderen van een veiliger samenleving. 
Een samenleving die in staat is om de relatief hoge incidentie van aanranding, 
verkrachting en seksueel misbruik van kinderen drastisch te reduceren. 
 Op het eerste gezicht hebben behandelen of helpen en het opleggen van 
gevangenisstraf weinig met elkaar gemeen. Maar als we kijken naar de essen-
tiële doelstellingen van hulpverlening en strafrecht, dan is het verschil minder 
groot dan men denkt. Een van de mensen die in het rapport aan het woord 
komen - prof. Soetenhorst-de Savornin Lohman - zegt hierover: "Op een abs-
tract niveau beoogt hulpverlening ‘integratie’: mensen die bedreigd worden met 
marginalisering door hulpverlening behoeden voor verdere uitsluiting en isola-
tie. In vele gevallen beoogt het strafrecht precies hetzelfde, namelijk herstel van 
orde, herstel van harmonie en resocialisatie. Als het gaat om gedwongen hulp-
verlening komen hulp en recht nog dichter bij elkaar te liggen." 
 De hulpverlening waar het in het rapport van Haveman en Staffeleu om gaat 
herbevestigt de essentiële humaniteit van de seksuele delinquent, ondanks zijn 
gedrag. Die hulpverlening beoogt dat de pleger van seksueel geweld de verant-
woordelijkheid neemt voor zijn daden en zij biedt hem tevens de mogelijkheid 
een acceptabele levensstijl te leren. 
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 Deze secundaire preventie-inspanning is noodzakelijk en is het waard om 
door de overheid gestimuleerd te worden. De ambulante behandeling van ple-
gers moet door beleidmakers gezien gaan worden als een vorm van misdaad-
preventie. 
 In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het rapport zijn de meningen en 
attitudes van strafrechtjuristen en hulpverleners vastgesteld. De teneur ten 
aanzien van de opgelegde behandeling is positief. Men moet echter bedenken 
dat de maatschappelijke discussie over de gewenstheid van behandeling van 
daders als alternatief voor detentie nog verre van afgerond is. Zo is er in justi-
tiële kring ook terughoudendheid te bespeuren om plegers van seksueel geweld 
in aanmerking te laten komen voor een alternatieve sanctie. In kringen van 
vrouwenemancipatie leeft de vrees dat de aandacht voor de daders ten koste zal 
gaan van een adequate opvang van slachtoffers. Vanuit de hulpverlening is een 
hele reeks bezwaren naar voren gebracht, zoals hoe te werken met ‘gestuurde’ 
en ongemotiveerde daders die geen hulpvraag hebben en hoe - met het oog op 
de geheimhoudingsplicht - om te gaan met rapportage over de cliënt aan de 
rechtbank. 
 Kortom, het is nog lang niet zo ver dat de vertegenwoordigers van de ver-
schillende circuits elkaar hebben gevonden in één algemene visie op justitieel 
opgelegde behandeling van plegers van seksueel geweld. De principiële bereid-
heid is er echter wel en thans is het antwoord aan het veld. 
 Ik denk dat de initiatieven van officieren van Justitie en rechters verreweg het 
belangrijkst zijn om opgelegde behandeling gerealiseerd te krijgen. De hulp-
verlening zal dan met een aanbod moeten komen. Het lijkt erop dat het aantal te 
verwachten aanmeldingen bij de hulpverlening sterk zal afhangen van de 
behandelingsmogelijkheden die de psychosociale hulpverlening weet te bieden. 
In zekere zin is op het ogenblik het wachten op de psychosociale hulpverlening. 
 Zoals hierboven al werd aangeduid, is men in justitiële kringen bereid om de 
opgelegde hulpverlening een kans te geven, maar tegelijkertijd bestaat er in die 
kringen onduidelijkheid over wat hulpverlening op dit gebied nu eigenlijk te 
bieden heeft. Om het wat harder te zeggen: er is op dit punt sprake van wrevel 
bij justitie-functionarissen die zich sterk willen maken voor het alternatief van 
de opgelegde hulpverlening. Zij willen graag plegers naar de hulpverlening 
verwijzen, ze willen daaromtrent een beleid formuleren, maar ze krijgen geen 
zicht op de vraag wat de hulpverlening wil en kan. De toekomst van de opge-
legde hulpverlening aan plegers in Nederland zal in hoge mate afhangen van de 
duidelijkheid die de psychosociale hulpverlening hierover geeft. Het rapport 
documenteert de beginnende meningsvorming ter zake. De 
onderzoeksresultaten wijzen uit dat gedachten over de mogelijkheid, beleid en 
inhoud inzake opgelegde behandelingen zich nog aan het vormen zijn. 
 Er zijn recent - vooral in de Verenigde Staten en Canada - veelbelovende 
behandelingsprogramma’s ontwikkeld voor seksuele delinquenten, gericht op 
het voorkomen van recidive. Het gaat hier om programma’s die zowel cogni-
tief-gedragstherapeutische, psycho-educatieve als psychodynamische elementen 
bevatten. Deze programma’s dienen op de Nederlandse situatie te worden 
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geënt. Als de overheid bereid is om training in die methodieken te stimuleren en 
deze vorm van behandeling te financieren, dan zijn wij ervan overtuigd dat op 
den duur het aantal slachtoffers onder vrouwen en meisjes gereduceerd kan 
worden. 
 Er dient voorts onderzoek verricht te worden naar de etiologie en de prognose 
van seksueel deviant gedrag en naar de effectiviteit van de bedoelde behande-
lingsmethodieken. De resultaten van die studies moeten bekend raken bij de re-
levante ministeries, de inspecties voor de volksgezondheid, de rechtbanken en 
bij de hulpverleningsinstellingen. Zelfs politici-wetgevers die een strafmodel 
prefereren boven een behandelingsmodel dienen de betekenis van zulk onder-
zoek naar waarde te schatten. Hoe kunnen we anders ontdekken hoe mannen 
seksueel delinquent worden en op welke wijze de samenleving dit kan voorko-
men? 
 Op lange termijn is de behandeling van seksuele geweldpleging natuurlijk niet 
dé oplossing van dit probleem, alhoewel het altijd wel een deel van de oplos-
sing zal blijven. De kennis die vergaard zal worden door het werken met 
cliënten die strafbaar seksueel gedrag hebben vertoond, moet gevoegd worden 
bij de kennis van gelieerd onderzoek naar mannelijke socialisatie, seksueel ge-
drag en antisociaal gedrag teneinde primaire preventiestrategieën te ontwikke-
len. 
 Sommige stappen tot preventie vereisen moed om ze te implementeren - bij-
voorbeeld sociale veranderingen gericht op het verkleinen van de machtsver-
schillen tussen de seksen en tussen de generaties. Laten we die stappen zetten, 
er zijn elk jaar enkele duizenden slachtoffers teveel. Aarzelingen en terughou-
dendheid moeten opzij gezet worden als we serieus genomen willen worden als 
een waarlijk verantwoordelijke samenleving. 
 
 
               Prof. dr. J. Frenken 
 
 
 
 
Toespraak door mevr. dr. M. Brand-Koolen 
 
 
Professor Frenken, Dames en Heren, 
 
Graag zeg ik u namens staatssecretaris Kosto dank voor het onderzoeksverslag 
dat u mij zojuist hebt overhandigd. Ik mocht er reeds een blik in werpen zodat 
ik nu in staat ben een korte reactie te geven. Ook daarvoor mijn dank. 
 Maar voor ik op het rapport inga wil ik graag eerst een opmerking vooraf 
maken. Die opmerking betreft de ernst van seksueel geweld. Er is geen enkele 
reden, en ik zeg het met nadruk, de ernst van seksueel geweld te ontkennen of 
te bagatelliseren. De heer Damen wees daar ook al op (zie zijn bijdrage in deze 
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bundel). Ik roep - met hem - de reacties op het rapport van Nel Draijer in herin-
nering. Ook in andere gevallen, ik denk aan de Bolderkar en aan Sneek, is men 
maar al te gauw bereid aan te nemen dat er eigenlijk alleen maar sprake is van 
overijverige hulpverleners. Zodra één of meer kleinere of grotere procedu-
refouten zijn aangetoond, gaat het Nederlandse volk weer rustig slapen: er is 
‘dus’ niets aan de hand. De strijd om de echte werkelijkheid te laten doordrin-
gen, gaat dus nog door. Maar gelukkig zijn er ook steeds meer mensen bereid 
die echte werkelijkheid te onderkennen en plannen te ontwikkelen om er iets 
aan te doen. De grote opkomst op deze dag geeft dat wel aan. 
 
In het rapport dat ik zojuist in ontvangst mocht nemen wordt verslag gedaan 
van een onderzoek in het justitiële circuit en in het hulpverleningscircuit. Een 
onderzoek dat zich richt op de bereidheid van - zeg maar - deelnemers aan die 
circuits om samen te werken in plaats van te straffen. Het blijkt dan dat er van 
beide kanten zeer veel goede wil aanwezig is om deze mogelijkheden te onder-
zoeken. Mij valt bovendien op dat er in de onderzoeksresultaten veel overeen-
komsten zijn met ontwikkelingen bij allerlei andere alternatieven voor bestraf-
fing, zowel bij minderjarigen als bij meerderjarigen. 
 Anders dan Haveman (zie zijn bijdrage in deze bundel) ga ik echter niet uit 
van de hulpverlening, maar van het strafrecht. Ik stel dus niet de vraag in 
hoeverre dwang zinvol is voor de hulpverlening maar in hoeverre deze specifie-
ke vorm van behandeling een plaats binnen het strafrecht kan krijgen. En dan 
denk ik inderdaad aan alternatieve sancties. Ik zei al dat ik nogal wat overeen-
komsten zie. Zo constateer ik bijvoorbeeld dat veel van deze initiatieven in het 
veld ontstaan. Er zijn altijd weer enkele koplopers die iets bedenken en aan de 
slag gaan. En ook de vragen en problemen die men tegenkomt zijn steeds weer 
op elkaar gelijkend. De heer Haveman noemde ze al: onduidelijkheid over 
procedures, bijvoorbeeld de vraag in welke fase van het strafproces een derge-
lijke beslissing genomen moet worden en de vraag welk type delicten in aan-
merking komen. 
 Onze indruk is in het algemeen dat alternatieve sancties zeker een draagvlak 
hebben bij ‘het publiek’, bij de pers en bij de rechterlijke macht. Maar daar is 
wel een voorwaarde aan verbonden: men moet niet het gevoel hebben dat de 
verdachte/veroordeelde er met een ‘makkie’ afkomt. En dat brengt mij bij 
mevrouw Kok die de vraag formuleerde of behandeling in plaats van straf wel 
acceptabel is voor de slachtoffers (zie haar bijdrage in deze bundel). Tot haar 
zou ik willen zeggen: ik weet nog niet of gevangenisstraf altijd zoveel zwaarder 
is dan behandeling. Een gevangenisstraf kun je uitzitten: er wordt niets van je 
gevraagd, je kunt je helemaal in jezelf terugtrekken en dan is er dus niets 
gebeurd als je eruit komt. Een behandeling kan echter enorm confronterend en 
bedreigend zijn. In een behandeling ontkom je er bijna niet aan je eigen han-
delen ter discussie te stellen. 
 Ik zei al: de alternatieve straf, de behandeling mag niet gezien worden als een 
makkelijke manier er van af te komen. De vijf onmisbare afspraken die de 
onderzoekers hebben geformuleerd, spreken mij dan ook zeer aan. En ik wil er 
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graag met nadruk op wijzen dat bij niet nakoming van de afspraken justitie 
moet kunnen terugvallen op de reguliere strafrechtelijke procedures. Cliënten, 
zo is onze ervaring, begrijpen dat ook heel goed. U moet het alleen wel van te 
voren zeggen. Ik zeg dat met zoveel nadruk omdat ik denk dat het serieus 
nemen van deze regels een voorwaarde is voor het welslagen van dit soort 
problemen. 
 Het is mij bekend dat staatssecretaris Kosto zeer hecht aan de ontwikkeling 
van alternatieve sancties. Dat geldt trouwens ook voor de minister. In het 
onlangs verschenen beleidsplan ‘Recht in beweging’ spreken beide bewinds-
lieden dit ook uit. Er is dus - wat het Ministerie van Justitie betreft - zeker een 
goede voedingsbodem voor experimenten. Aan de Overleg en Advies Com-
missie Alternatieve Sancties (OCAS) is advies gevraagd over de verdere 
ontwikkeling van alternatieven. Er is ook een projectstaf op het Ministerie, die 
u, als u dat wenst, met raad en daad kan bijstaan. 
 
Ik zal dit onderzoeksverslag en de te verschijnen conferentiebundel doorgelei-
den naar de zojuist genoemde Commissie. Ik wens u veel succes met uw werk 
in deze en ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
               dr. M.J.M. Brand-Koolen 
 
 
 
 
Toespraak door mevr. M. Lamping-Goos 
 
 
Dames en Heren, 
 
Ik stel het bijzonder op prijs dat het NISSO-onderzoeksrapport ‘Daders van 
seksueel geweld: straffen of behandelen’ juist nu wordt uitgebracht, want wij 
leven in een tijd waarin voor het eerst gesproken wordt over het vraagstuk van 
de schaarste in de gezondheidszorg, rantsoenering van zorg en selectie van 
patiënten (waarbij ik wil aantekenen dat in de GGZ en GGZZ nog steeds een 
forse achterstand is). 
 Er is zelfs een speciale landelijke commissie ingesteld om strategieën te ont-
wikkelen voor de wijze waarop keuzen in de zorg op landelijk niveau, op het 
niveau van de instelling en op dat van de individuele hulpverlening gemaakt 
zouden kunnen worden. Een centrale vraag daarbij zal zijn of de toegepaste 
hulp werkelijk de kwaliteit van het leven zal verbeteren. Met andere woorden, 
is de zorg die wordt geboden essentieel of niet essentieel? Of de commissie 
daar ook uitkomt is nog maar de vraag, temeer omdat bij de keuze maatschap-
pelijke problemen betrokken moeten worden. 
 Het NISSO-onderzoeksrapport schetst ook dat ambulante hulp aan plegers 
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van seksueel geweld is ontstaan uit de ervaring met de hulpverlening aan 
slachtoffers van seksueel geweld. In de eerste plaats omdat verwacht mag wor-
den dat de behandeling recidive kan voorkomen waarmee de kwaliteit van het 
leven van potentiële slachtoffers is gediend. In de tweede plaats omdat de 
kwaliteit van het leven van de dader gebaat is met behandeling. En dat kan naar 
mijn mening niet gezegd worden van een strafrechtelijke reactie, zeker niet als 
deze reactie een gevangenisstraf betreft. Maar als de daden van de pleger van 
seksueel geweld te gruwelijk zijn, zal daar echter niet aan ontkomen kunnen 
worden. 
 Ik kan U verzekeren dat de GIGV (Geneeskundige Inspectie voor de Geeste-
lijke Volksgezondheid) veel belang hecht aan het ontwikkelen van hulpverle-
ningsmethodieken in de ambulante geestelijk gezondheidszorg en in de intra-
murale psychiatrie, voor justitiabelen in het algemeen en voor plegers van 
seksueel geweld in het bijzonder. Overigens naar mijn mening moet dit geschie-
den in overleg met en complementair aan het sociaalpsychiatrisch werk van de 
Reclassering. 
 Binnen het GIGV-platform incest- en incestequivalenten is duidelijk gewor-
den hoe controversieel nog gedacht wordt over deze problematiek, zowel bin-
nen het justitiële als binnen het AGGZ-circuit. Ik waardeer daarom bijzonder 
dat het NISSO deze problematiek heeft opgepakt en dat U vandaag met elkaar 
wilt nadenken en praten over het beleid dat gevoerd zou moeten worden ten 
aanzien van de speciale preventie van seksuele delicten door middel van een 
ambulante behandeling van plegers binnen een justitieel kader. 
 Ik wens het onderzoeksrapport veel lezers toe en U een vruchtbare studiedag. 
 
 
               M.D. Lamping-Goos, zenuwarts 
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