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Vat Bezielt Vera Sch[iller
O n ge I oof e n ve rontwa a rd i gi n g

ln haar toekomstbeeld had seksueel

geweld nooit een plaats Behad. Maar

een stage bij het destUds gèru(htma-

kende onderzoek van Nel Draijer

bra(ht daar radicaal verandering in.

"Dat dit gebeurt! En dat niet meer

menSen ervan weten!"

De in en output van het Steunpunt Seksueel
Cewe d?Voorvee co Iega's is heteen schim-
menspe van vier dames in een a.hterafkanióoL
"We z jn een beleidrb!rea! en werken voora
op deachtergrondlverklaartVera 5.hii er de
onbekendheid. Een stllle motor ir het hart vàn
de hulpver en ng.
Preventie en bestrijding van seksueel geweld en
verbetering var de hu pverlening aan s achtof
fe6 van seksuee geweld, dat s de kerntaak.
VeEamelde infornrat e uit studie. netwerken en
overleggen verweíken de medewe*ets tot fol
deÍs, gidsen, congresren, cursuíen en voor kh
tingrbiieenkomsten, a naargelang de praktiik
datverlangt.C ènien die bellen voor h!lpverle
ïr-nÈ Wbiaft n doorueruiezen.
''op dit moment", verte t Vera," lgt het a..ent
opnieuw op het herkennen van s gna en en het
daarnrar handelen.Wat blijkt ls dat mensen
vaakteonzekeÍzijn om tot ha.delen óverté
gaan, ze fs a s ze he e d!ide ljke signàlen ln
handen hebber. De angn dat ze het mis heb
ben veramt hen,zewi en eeEtzekerheid"
''D!t krljgjevaak nlet.le moet natuurlijk zorg
vu dig ziln, maarje moet we iets doen, bjvoor
beeld in over eg gaan met het Adv er en Me d

purt Kindermishandelirs (AMK)."

Het gebied dai seksree gew€ d bes aat È
breed, vàn incen, kinderporno en seksuee mis
bruik buiter het gezin, bijvoorbeeld op s.hool
oÍ in een verenigi.g,totseksuele int midatieop
het werk, vrouwerhandel en loverboy prakt j
ken."Miaralsjedenktdatje het a leÍraa in
kaart hebt'l zegt VeÍa,"blijken ertoch weervor
men moge ijk waaÍaan je niet had gedacht. Bij-
voorbeeld seksueelmisbruik door moeders, ook
we the u ltlnate taboo genoemd.
"Van mannen weten we dai vee dade15 ak
klnd s achtoffergeweest zijn,"zegt Vera.
''NatLinr llk kunnen ook moeders h!n klnderen
seksuee misbruiken. Maar het ls kennelijk

zoiets onvoorste baau dat het niet inje
opkomt. Erkenning b ijft belangrijk,je moet
weten wat ergebeuri,dan pa, kunje góed, g-

Vera zelfwas nooit met het onderwerp bezig
geween, tot ze voor haar studie Socla e Psy.ho
ogie ln r986 door rtage betÍokken Éakte bij
het onderzoek van Nel Dra ler. Uit d t orderzoek
bleek dat één op de dri€ vrouwen in haar Leven

te maken krijgt met seksuee misbruik.'le hoór
de concrete verh: en, het kwam heeldi.htbij.
Toen dacht ik:WaaÍom weten nlet meer mer
sen dit? Waarom wordt er niei meer aan
gedaaf? onge ooíja, en verontwaardiglng. Het

Na twee jaa r onderzoek €. hàar afst!deÍen wrs
ze h€t verdriet en deelendezaten ging de
horeca ln. Het bleek een leuk ultstapje maar

niet meer dan d:t. Lotrbestemming? ze begon
bll'Tegen haar Wlll waaru t het sternpunt ln
r99o voortkwam, en veÍvo gde haar weg b j De
Eertte Lijh,eei ielefonische hulpdienst vooÍ
mlrbruiktevrólwen en nreisjer.'V ak na de
geboortevàn mljnjongrtedo.hter ben ik daar
gertopt. Het feestelijke en hetvreselijke, ik kon
het n et comb neren"

Het ontbreken var dlrecte cliërtencortacten bij
het steunpunt geeft de noodzàke ijke af,tard,
nraar die afnand e n een ange adem bij het
heÍkernen van resultààt. Een voorbeeld s de
coórdinat e van het mee6porenteam,eer over
lee met vertegenwoordigeE uit veEch lende
inste lngen waarin de concrete aarpak b j (ver-
moedenr van) rektueel mlsbruik besproken
wordt. Hu pverleneE uii dee nemende lnnel
linger kunnen daar comp exe zaken lnbrengen
die dreigen van te lopen. 'Na eer wat moeiza
nre start komt het team ru heel rege màtig bij
e kaar," zegt Vera. "Een aartal besprekingen
hebben derk ik echt ge eid tot een andere,
doortastendere aanpak. A een dai alwas de

Lànge adem, natlónair, doorgaan. Toch ,ijn er
ook mom.nten, zer keer al dltjaar, waarop het
team plotseling ve15ne t.5inds r996 werkt het
Steunpunt Ínet het zogènaamde Saënoiio
zedenzaken en moots.happetijke onrust bij sek
sueel misbruik buiten het gezin, bijvoorbee d
op een school.Blnner 24 uurformeertdaarbj
het steunp!ni een coórdinatieteam. Het Steur'
punt, meestal ln de persoon van eldlngeeverde
Marlarne v!n staa, treedt op als care-manager
"Wij zorgen ervoor" vete t vera, "dat de hulp-
ver ening aan kinderen, oudert en eventueel
.o egà! goed georganiseerd wordt en dat we
alle betrokkenen zo zorgv!ldlg moge ljk infor
meÍe'r, zodrt er geen onnodige orrust ontstàat
Hoe gek het nrlsschier ook klinkt het zijn voor
onr de krenten ir de pap.le z et d rect het
effe.t van je advies en van de rtructuren die je

''ofik ooit kwaad word?Asvierkinderer sig
na en afgeven over 5eksue e intlmidatie door
een leerkracht en een benuur zegt dan:'Ja
maar,a s het nou nietwa:rlt...'dan kan ik,
eenmaalteíug op kantoor, ult mijn vel sprin
gen. KrUgÉn alleen vo wassenen het voordeel
vàn detwljfe ? denk ikdan.Mij'r eigen doch
teE z jn nu e f en zeven.. hei blijft confronte-
rend. Nàtuurljkv'aagik mesoms afofik nrljn
leven lang bezig blilf met seks!eel geweld. Het
antwoord? k weet het nlei.'


