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.ANER'S LU LT U U R S P E CI F I E K E

Hoe moei i€ ie ats slachtoff€r van seksueel geweld verhouden tot ie dadeí?

Over deze víaag is traímatheíapeute Helmi Goudswaard in hàar praktiik
steeds bliiven nad€nken. Bii het samenstellen van haar bund€l Vergeving

of vergelding? íaa;(e zii €Í meer en meer van overtuigd dat neast wíaak
ook vergeving een plaats veÍdient in een proces van h€len.

H€lm GoudswaàÍd houdt zkh sinds

1980 b€zig mel hulpve ening aan

siachloffeÍs van seksueel geweld. zij

brideLde de opvatlingen van een

aantaL denkeE, íLo§ofen €n

aangepakt. "De wÍaak ls vaak vooral
symbolis.h, zegt Helmi Goudswaaíd.
'Slachtotr€Ís veÉ.heuren het

adresboekje van een ontrouwe ex
partn€Í of d€l€n de inhoud van ,ijn

theÍapeuien over de fLnctie van wÍaak g€koesterde wijnkelder uit op straat.
en vergeving bil tÍaumaverw€Íking. Het 5om5 gaat het op subti€le manier iets
ondetuerp is niet onomsÍed€n. n de verder, ,oals blj vrouwen die hun
reglli€r€ hulpv€n€ning zie je nog vaak misbru kende vader eei bo€k siurei
eef laboe op wmaksevoelen5 van met slachlofferveÍhalen.'
slachtoffeE,' zegt 2e. ' lllet het beg p Zoah v€elander€ therapeuten geeft

vergeving had lk zeLf ee6t ook moeite, Helml Goudswaa.d in haar praktljk alle
omdal hel zo rlekt naar hei rLriml€ aan wraakfantasieën en

verontschuldlgen van daders. lnmiddek w.aàkremings lu€len, dle echte wraak
ben ik daar arders over saan derk€n.
lk zie de publlcatle mede al5 pleidooi

voor een bredere erkenn ig van

vergelding en vergevlng als

lheÍapeulisch middel.'

Wraakg€voelens bieder een

mogellkheld om woede een plaals le
gever en vormen een natuu ilk
onderdeel van het v€tueÍkingspro.es.
zeLden worden hrizen of auto's e.ht in
brand gestoken of dade.s í,siek

veelal overbodie mak€n. 'Via

fanlasleën, veÍhalen oÍ het schÍijven
van brleven kun je probeÍen de dader
los te lalen.0ok imaginalíe

.onlrontaties we en soms heel Coed.
lk zes: Stel je voor dat je hem ru vooÍ
je hebt, wat zou je met hem will€n
doen? Het toetakel€n oÍ uitsch€lden

van lmaginair€ daders kan zó

oplucht€n, dat na verloop van tijd soms

zeLfs symplomen ak herbelevingen



gewe d

tos aten. de macht ov€Í ieTelr ei ie

e gcn l€v€n kurnen hernemen, .o.gen

dat lret j€ beter gaat, dat , waaÍ le als

sLachtofi€Ís !ileindelljk het mee§t bii

bent gebaat, zo is d€ hulpverLenlig

Lrnaiiem vaf mening 'Het

moolíe,' vlfdl Helmi

Goudswaard, s daarom als

het kan komer lol een

confrontatie n een gesPrek

lus§en slachtoifeÍ en

dad€Ll\4a.r, benadÍ!kt
2e, 'dlt mag aLL€en

onder strlkte
voorwaarden gebeuÍ€n.

ofvoorzi€n€
co.frontat es waarbli

dadeÍs ontk€ndenl lk
h€b er vresellike d nsen

van Sezien, tot en met

slicides. Door met

familleleden te gàair praten €n m€er

oler de persoonLlikheid var de dader

te weten te komer, kur je als

hulpvenener de kans op elkenn ns

ln§.hatten. LngÍid [oeken heeft h e. een

goede m€thod ek voor ortworpef.
Spi,tbetulsingen vai dadeÍs komen

helaas welnig vooí door een g€woonllik

sLechl ontwikkeld inlevlngsvemogen.

maaÍ het toegeven van de schade die

z€ hebben aangerlcht bÍergt het

slachtotrer een heel nuk v€Ídeí

waarom dar rog vergevlfgT De ideeën

van de llosofe Hannah Arendi - e€n

loodse vrouw dle, dal zou le zeggen,

alLe r€d€n heeft oín aan de wraakkant

te zitt€n Tijn w€l e€n soort eye opeier
voor me geweest. zii zest:

Versevingsgezlndheid ie het en ge

e.hte corr€.tieve ÍiiddeL dat we hebber

n ons mens€llk handeler. wraak

houdt le gebonden aan inisdaad.

vergeving kan er een einde aan màken.

Het kan de zoide dooÍbieken dle aLs

een zwaàÍd vaf Damodee bov€n iedere

nie!we senerati€ hangl. Iegelilkefi ijd

kan vergevlrs nooil zonder stÍaí en z j.
€Í daden die niet le vergevef zijn lk

denk dai dat zo ls. Iíoet i€ i€ h."1."

levei in de wÍok bLilven stekef? ln

schuld en s.haarntel Niet als h€l

andeís kai. Al, le je dader kunt

versÉven, kun le ook iezelf vergeven.

Het kan een bevÍiidlns ziin.'

De bu-ldel vergevlng af vergeldinq?

Ovet slochtoffers van intien geweltl

woÍdt op 1l oktober gepresenteerd i.
de BaLie. Ge fteresseerden kunien
.oftacl op.ernen met ultg€verli van

cennep, T o20 624 7o3l

haken slachtotrers zelÍ af na eÉn

intakesasprek. b lvoorbeeLd onrdat 2e

hoÍen dat ze mogelijk op d€ z ttlng
moeten verschijne.. En als er eenmaaL

aangifte ls gedaan, blliken veel zaken

bew iíechfisch toch lanlg te I ggen oi
blijÍ je z tten met een onbek€nde dader

en koÍnt het ultelndelljk ni€t tot een

verooÍd€llng." sepots, 20 is haar

eÍvarlrg, komen haÍd aan b l

sld.htoíers. Vel€n rlef het als €en

moti€ van wantÍolwen. Niet ter€cht,

maar wel besrijPeliik.

contact tussen haar en het slachtoffer

vóór de ?itl ng is er als het slachtoffeÍ

uitLeg wll over de gang var zakeir. De

fe ten en d€ betekenis daatoan voor de

getroffen€ l€eí de oflcler in het

proces veÍbaalvan de polltie, waaÍtil

iaar haar zegs€n aigst, wo€d€ ei
afschuw vaak ald'rideLijk naar voren

komen. Deze en alle ande.o inÍormatle

over de invloed dle het mlsdÍilf op een

sla.lrtoffeÍ heeft 3ehad, bilvoorbe€ld

het f€it dit iemand aL iaíen in therapi€

is, is vin beLans voor de behandelng

Om me€r u tdrukkins te kunnen s€len
aan d€ gevoeLens va. het sL..hlofÍer

wordt s nds koft geëxperim€nteerd met

het Vl.tinr mpact Stalement, e€r

schr ftelilke veÍklaÍing !an h€t

slachtoffer die de oÍÍcier kan !oo €zen

tild€ns de zittlfg. Dit voorkomt,' Legt

R€née voÍÍink ! t, 'dat slachtotrec op

een zittlns komen en dan h€lemaa hun

ei nlet kw 11 kunnen, omdat d€ wet

daàr n prlncipe geen ruimte voor bi€dt

ln AmEterdain ga.n we daaÍ over g€.§

vrij io§ mee om. Als het kan Laten !!e

het sla.htoff€Í of belrokkenen llever

zeLf aai het woord. lk viid dàt vee

pÍettig€Í. Laal d€ Íecht€r die

oveÍElaande íem maaÍ horen en di€

tranen maaí zien, dat maakt veel meer

Of de ve.klaíing van het slachtoffer ook

, Het OM *og nOOit
me eW ef Kell aun eisenrickring

veígelding is bii uitstek h€t domein van ons stÍafÍecht. Maar wetk houvast

biedt dit recht slachtoffeÍi van seksueeL Sewetd? Ho€ gaat het OpenbaaÍ

Ministerie om met de vele gevoelighedeí? Hoeveel genoegdoening kan e€n

uitspraak van de rechter geven? We v.oegen het Renée Voíink,

zed€ÍofÍicier van iustitie in Amsterdam,

5lnds koir lre€Ít eLk Nederlands

aíond ss€meilsparket een zo8-anaamde

zedef aanspreekotícler van iustiti€.
Dez€ b€haid€lt de gÍote zed€nzak€f ei
reemt deeL aan beLe dsvormeid

overleg, onder andere r de b€kende

dÍiehoek. Amíeídam k€nt de functle aL

wat langel Renée Vorr nk, s nds 199ó

verbonden aan h€l 0penbaar l\4lnisterle,

werd voÍige zonrer zedenoÍfi. eL

Het tetre i lgt haiÍ na aan het hart,

maar een wespennesi s het weL. Lang

nlet all€ van de veLe zaken d e ze

inmiddels heeí1 afgehard€ld, h€bben

rot v€roorde ing geleld. Wal z ln de

beLansrllkíe oozàken? R€née VoÍink:
'Soms bLijft de zaak al ln het stadium

van poLit eondezoek stek€n,

b ivooÍbeeld dooÍ veÍjaÍins of €en

duidellik eebEk aan bew i§. SoÍns



invLoed heeft op de uilspraak? Behalve

de lmpad op het sLachtolïeÍ, zo Legt

VoÍÍink uit, speLen d€ eÍní er de

historle van het felt er d€ hele situatie

en a.lrrergrond van de verdachle zelt
over haar roL in het pÍoces is ?e heel

duideLiik: 'ln d€ e€rste pLaac

verlegenwoordig ik d€ belangen van de

Íraatschappij, dan pas die van het

slachtoffer. lllaar ik m€Ík wel dat ik hel

h€el plezieig v rd ak de uitkomsl van

een pÍocedure ook bevÍedis€nd is

!oor het slachiotreL'
Confronlaties tussen dader en

slachtoffer in de rechtszaa z in
zeLdzaam. k vlnd zeLf dal ie in dil
sooft zaken zoveel moseLijk

.onfÍontaties rnoet zien te voorkomef,
renzil het slachtotrer het zelfwil of het

roodzakeliik ls voor de stratoaak. Bli de

eng€ man ult de bosie§ kaf het

misschlen weL goed of zelÍs

theÍapeltis.h weÍken ak hel slachtoffer
zlet dat dit g€en onaantastbare persoon

ls. lvlaar in lncesDakei kun je dat
mFnsèr meesla niet aand.€n."

B i de ke!ze tussen gevansenisÍraÍ of
behafdeLing ls Renée Voí.ink altiid
voorstaider van het laatst€. Ak er

ook maar iets te behandelen valt. ,eg1

,e, 'vind k dat je dat moet Proberen.
Dat zee laar g€vangenisstraf niets

oplost, daazijr we lnmiddels wel

Om het sla.htoffe., d e haaí aanÍard€Í

of verkra.hter vaak llev€Í achier de

tÍali€s ziet, mlddels het st.afrecht

behalv€ waarhe d €n erkennins ook een

bepaalde vorm van genoegdoening te

bieden, È in 1995 de wel Terwee in

werklrg geÍeden. n het kader van

vergeldins een belansÍijke wet.' ,egt
René€ VoÍÍink.' Sla.htoffeÍs kunnen

z ch hieÍbij als zos€naamde benadeelde

padij in het strafproces voeg€n en een

v€Ígoeding vragen vooÍ g€leden

mateÍièle of immat€Íièle schade. Eef

soort clviele prcced!Íe dle !n het

stíaÍecht i§ meegenoÍnen.

Teg€nwoordlg ziln eí in.eízaken
waarbil meisjes hur vade. aanspràk€liik

stelLei voor veLe tienduDenden
gulden§, bedmgen die somE ook geheel

of sedeeLteLijk worden toegew€zei.'
Voldoet het stÍafrechl daarmee aG

lirírumert voor vergelding? Renée

Voffink denkt na. ílrlet het strafre.ht

heeft lustltie veÍqeLding uil de íeeÍ van

eigenr.hting gehaald en dat moet

vooraLzo bliiven. Dat sLachtoffeÍs of
mensen uit de sociale omseving van

§la.htofle6 voor €iSen rechter spelen,

al is hel nos zo onschuldlg, daar mas

het Openbaar À4inisteÍie niet aan

meewerken. À4aaí ik vind het moelliik

\ r\lrailr\l
ss§-rJl

te zeggei welke b idrage het nraÍÍe.ht
Leven aan het gevoei van
genoegdoenlng van slachtotreIs. Hoe

hoog de straf ook, het misdÍijf wordt er

nooit nre€ orgedaan gernaakl. En

antwoord? Wie kai uitleggen waarom

iemand zich aar ziir resjaíise dochler
ve.srljpt?'
V€elvragen blijven, ook voor haaL ïo.h
probeert ze onbegÍip en ahchuw vooÍ
de dadeÍ zoveel mogeliik bulten de

deur te houden. ook wat het íachtoffer
beÍeft zoekt ze €en evenwkht trssen

betrokkeiheld €n afstand. Haar contad

met de hrlpve enins is mede bepeÍkl
om t€ srote veÍw€venheid met

slachtoffeÍs te voorkomen. [4aar

màkk€lljk is het allemaal iiet. k weet

nu al dat ik dll weÍk niet jare.lans kàn

Dat zedenzaken behalve g€vo€lg en

zwaaÍ, vaak zeer insew kkeld ,ijn, liikt
onbetwist. ln dit lkht ls het welLi.hl

vre€md, dat de toekomí van het

speclalisme nog onzeker is. 'Het

College van Procurcurs gene.aal,' zest

VoÍirk, 'vindt dat iedere off.ler
zedenzaken zou moeten doer. lk ben

het daar heiemaat niel mee eens. lk

vind dat het wel desetijk €er

spe.iallsme ls en hoop dat we de

handen op €lkaaí kÍijsen voor

§EI(SUEET GEWELD

H ar dlei di n g truuna.usus- Ee n p\ycha

educatief prcsranna vaat slachraÍfeE

van seksueel gercld. croningen, 1999.

Eef handleidins voor b€8€le deE d e

een c!Ísus w tlen g€ven aai mafneLijk€

en vÍolwellke slachloff€rs van seksue€l

geweld. B€vat ook informal efoLders

vooÍ deelnemeís, parlnels vai
deeLnemers er verwljz€rs. Ïe besteLlen

b I CCz Cron ngen, T o5o 52, 12 98.

De ctuepenlolder Seksueel Geweld

2.oo.2oó1 i§ uit lndien u deze nl€t al

automatisch ontvangen heeft kLrnt u

een gÍatis eremplaaí opvÍasen bij het

Steunpunt Seksueel Gew€ld,
'l a2o 5555 22/.

PU BLICATIES

ONDERWUS

MlnisteÍie van ocw Selsree/ rrlsbruÀ
en seksuele intinidatie in het

andeyiis: metdplicht en aangifte. Den

Haag,5DU,2ooo. 15 p. Brochure vooÍ

het primalr en voortgezet oideÍwijs
over de Íegelingen en veíplkhtlngen

waaÍaan onderwil5irstelLins€n moelen

voldoen, wiLlen zij seksue€l ÍnisbÍ!ik en

seksuele intiÍnidatie etrectief bestriid€n.

Ie besteller bij SDU 5ervi.e.€irtÍ|Ín,
Í ata 374 943a.

Het Steunpunt Seksueel G€weld en de

aÍdeling Epldemlologie, Doc!mentatie

en cezondheldsbevoíderlis (EDG) van

de GG&GD hebben de Overzi.htsgids
seksuele lntinidatie en het andetwiis'

opni€uw sanrenseíeld. Deze sids is

bestemd voor basÈ, sp€.iàal,

voortgezet en be.oepsonderwiis in

Amíe.dam. EÍ íaan organÈaties in

vermeLd de ondelst€uning kunnen

bleder bij het ontwikkelen en uitvoeren

van een beLe d seksu€l€ itimidatle op

school. Íe beste len vooÍ f 10 bli de

GG&GD, afd. EDG, T o2o 5555 495.

ZWARTE. EN MIGRAI'IÍEI{ VROUWEN

Rednond, R. Door vtogen en daar

Lercn. Een ve*ennend andezoek naat

de zarybehoefte en hulpvenentng aan

zwane en miltanlenvrcuwen ne!
geweldseNaringen binnen Utrccht.

V.ouwenopvarg UtÍecht, 1999, 15BN 90.
801922 2 7. Verslag van e€n onder:oek

naar de zorgbehoeft€ van zwarte €n

mlsÍant€nvÍouw€n die \irorden


